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Publicăm în prezentul număr al revistei „Fonetică şi dialectologie” a şasea
fasciculă – literele Ḑ–F – din Dicţionarul dialectului meglenoromân.

SIGLE
Surse
ALDM I, II, III = Petar Atanasov, Atlasul lingvistic al dialectului meglenoromân, vol. I, Bucureşti,
2008; vol. II, Bucureşti, 2013; vol. III, Bucureşti, 2015.
ALR I, 1, 2
= Atlasul lingvistic român. Publicat de Muzeul Limbii Române din Cluj sub
conducerea lui Sextil Puşcariu. Partea I, vol. I. Cluj, 1938 [h. 1–150]; vol. II.,
Sibiu, Leipzig, 1942 [h. 150–302], (punctele 012 Liumniţa, 013 Ţârnareca;
anchete efectuate de Sever Pop).
ALR II, 1
= Atlasul lingvistic român. Partea II, de Emil Petrovici, vol. 1, Sibiu, Leipzig, 940
[h. 1–296].
ALR II, Supl
= Atlasul lingvistic român. Partea II, de Emil Petrovici, vol. 2, Supliment. Termeni
consideraţi obsceni, Sibiu, Leipzig, 1942 [h. 1–20], (punctul 012 Liumniţa;
anchetă efectuată de Th. Capidan).
ALR II, s.n., 1–7 = Atlasul lingvistic român. Serie nouă, întocmit de Institutul de Lingvistică al
Filialei din Cluj a Academiei Republicii Populare Române, sub direcţia acad.
Emil Petrovici, vol. 1–7, Bucureşti, 1956–1972 [h. 1–2248].
AtaM
= Petar Atanasov, Meglenoromâna astăzi, Bucureşti, 2002.
Can1
= I.-A. Candrea, Glosar megleno-român, în „Grai şi suflet”, III/1, Bucureşti, 1927,
p. 175–209 (A–C).
= I.-A. Candrea, Glosar megleno-român, în „Grai şi Suflet”, III/2, Bucureşti, 1928,
Can2
p. 381–412 (Č–Ĺ).
Can3
= I.-A. Candrea, Glosar megleno-român, în „Grai şi suflet”, VI, Bucureşti, 1933–1934,
p. 163–192 (M–R).
Can4
= I.-A. Candrea, Glosar megleno-român, în „Grai şi Suflet”, VII, Bucureşti, 1937,
p. 194–230 (S–Ž).
Can T1
= I.-A. Candrea, Texte meglenite, în „Grai şi suflet”, vol. I/2, Bucureşti, 1924;
p. 261–285.
Can T2
= I.-A. Candrea, Texte meglenite, în „Grai şi suflet”, vol. II/1, Bucureşti, 1925,
p. 100–128.
Can T3
= I.-A. Candrea, Ov. Densusianu, Th. D. Speranţia, Graiul nostru. Texte din toate
ţările locuite de români, vol. II, Bucureşti, 1908, p. 163–170.
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Cap1
Cap2

= Th. Capidan, Meglenoromânii. Istoria şi graiul lor, vol. I, Bucureşti, 1925.
= Th. Capidan, Meglenoromânii. Literatura populară la meglenoromâni, vol. II,
Bucureşti, 1928.
Cap
= Th. Capidan, Meglenoromânii. Dicţionar meglenoromân, vol. III, Bucureşti, 1935.
Cerna A
= Anchetă efectuată cu Chestionarul Noului Atlas lingvistic român în localitatea
Cerna, jud. Tulcea, de Nicolae Saramandu în 1973 (5 caiete aflate în Arhiva
Institutului de Lingvistică „Iorgu Iordan–Al. Rosetti”, Bucureşti).
Cerna A / Supl = Cerna A, răspunsuri suplimentare.
Cerna T
= Texte meglenoromâne (pe bandă magnetică, aflate în Arhiva Institutului de
Lingvistică „Iorgu Iordan–Al. Rosetti”, Bucureşti) din localitatea Cerna, jud.
Tulcea, culese de Nicolae Saramandu şi Marilena Tiugan în 1971; transcriere:
Marilena Tiugan.
Dms
= Nicolae Paia, Teodor Minda, Dicţionar meglenoromân (lucrare în manuscris, aflată
în Arhiva Institutului de Lingvistică „Iorgu Iordan–Al. Rosetti”, Bucureşti).
DP
= Dionisie Papatsafa, Prikozmur din Meglenia (Мегленско-Влашки приказни),
Skopje, 1997 (cu Glosar, p. 225–261).
Kat
= Nik.At. Katsanis, Βλάχοι του Πάϊκου (του Βυζαντινού θέματος των Μογλενών),
Salonic, 2001.
MP
= Maria G. Papageorgiou, Παραμυθια απο μυθους αρχαιων ελληνικων
Pap1
Pap2
Pap M1
Pap M2
W
Wild

ποιητικων εργων που χαθηκαν και αλλα παραμυθια του βλαχοφωνου χωριου
Σκρα (Λιουμνιτσα), Salonic, I, 1984.

= Pericle Papahagi, Glosar, în Românii din Meglenia. Texte şi glosar, Bucureşti 1900,
p. 30–72.
= Pericle Papahagi, Glosar, în Megleno-românii. Studiu etnografico-filologic (extras
din „Analele Academiei Române”. Seria II, tomul XXV. Memoriile secţiunii
literare, 35 [1902–1903]), Bucureşti 1902, p. 185–267.
= Pericle Papahagi, [Texte], în Românii din Meglenia. Texte şi glosar, Bucureşti,
1900, p. 9–29.
= Pericle Papahagi, Introducere; texte; obiceiuri, basme etc. în Megleno-românii.
Studiu etnografico-filologic (extras din „Analele Academiei Române”. Seria II,
tomul XXV. Memoriile secţiunii literare, 35 [1902–1903]), Bucureşti, 1902, p. 1–184.
= Gustav Weigand, Vlacho-Meglen. Eine ethnographisch-philologische Untersuchung,
Leipzig, 1892.
= Beate Wild, Meglenorumänischer Sprachatlas, Hamburg, 1983.

BIBLIOGRAFIE
În afara dicţionarelor generale ale limbii române, pentru stabilirea originii cuvintelor am apelat
la următoarele lucrări lexicografice:
Andriōtē, N.P., Etymologiko lexico tēs koinēs neoellēnikēs, Salonic, 1951 (citat după ediţia a doua,
corectată, 1971).
Atanasov, Petar, Makedonsko-francuski rečnik, Skopje, 2007.
Baubec, Agiemin/ Grecu, Mitică, Dicţionar turc-român, Bucureşti, 1979.
BER I – Vl. Georgiev, Iv. Gălăbov, J. Zaimov, St. Iliev, (redactor responsabil) Vl. I.
Georgiev, Bălgarski etimologičen rečnik, I, Sofia, 1971.
Buchholz, Oda / Fiedler, Wilfried / Uhlish, Gerda, Wörterbuch Albanisch-Deutsch, Leipzig, 1977.
Brad-Chisacof, Lia (coordonator), Dicţionar neogrec-român, ediţia a doua adăugită şi revizuită,
Bucureşti, 2000.
CDDE – I.-A.Candrea, Ov. Densusianu, Dicţionarul etimologic al limbii române. Elementele latine
(A – Putea), Bucureşti, 1907–1914.
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DDA – Tache Papahagi, Dicţionarul dialectului aromân, general şi etimologic, ediţia a doua augmentată,
Bucureşti, 1974.
Gerov – Najden Gerov, Rečnik na bălgarskij ezik, I, Plovdiv, 1895.
Iovan, Tiberiu, Dicţionar bulgar-român, Bucureşti, 1994.
Mladenov, Stefan, Etimologičeski i pravopisen rečnik na bălgarskija kniževen ezik, Sofia, 1941.
RMJ I–III – Blaze Koneski (redactor responsabil), Todor Dimitroski, Blagoja Korubin, Trajko
Stamatoski, Rečnik na makedonskiot jazik, I–III, Skopje, 1965–1979.
Suciu, Emil, Influenţa turcă asupra limbii române, II. Dicţionarul cuvintelor româneşti de origine
turcă, Bucureşti, 2010.
Topciu, Renata / Maloneshi, Ana / Topciu, Luan, Dicţionar albanez-român. Fjalor shqip-rumanisht,
Iaşi, 2003.
Türkçe-Ingilizce Redhouse Sözlüğü. The Redhouse Turkish-English Dictionary, Istanbul, 2007.
Wendt, Dr. Heinz F., Langenscheids Taschenwörterbuch. Erster Teil, Neugriechisch-Deutsch, Berlin /
München, 1969 (citat după ediţia a opta, 1978).

ABREVIERI
ac. = acuzativ
adj.= adjectiv, adjectival
adj. nehot. = adjectiv nehotărât
adv.= adverb, adverbial
alb. = albanez(ă)
aor. = aorist
ar. = aromân(ă)
art. = articulat
art. dem. = articol demonstrativ
art. hot. = articol hotărât
art. nehot. = articol nehotărât
art. pos. = articol posesiv
bg. = bulgar(ă)
cf. = confer
cit. = citeşte
col. = colectiv
conj. = conjuncţie
dat. = dativ
der. = derivat
determ. = determinant
dial. = dialectal
dim. = diminutiv
dr. = dacoromân(ă)
et. = etimologie (originea cuvântului)
et. nec. = etimologie necunoscută
expr. = expresie, expresii
expr. invar. = expresie invariabilă
f. = feminin
fam. = familiar
fig. = figurat
gen. = genitiv
ger. = gerunziu

gr. = grec(esc)
impers. = impersonal
interj. = interjecţie
intranz. = intranzitiv
invar. = invariabil
ir. = istroromân
înv. = învechit
lat. = latin(ă)
lit. = literal
loc. adj. = locuţiune adjectivală
loc. adv. = locuţiune adverbială
loc. conj. = locuţiune conjuncţională
loc. pron. = locuţiune pronominală
m. = masculin
mac. = mecedonean(ă) (slavă)
mbg. = macedobulgar, macedonean (slav); cf.
mac.
mgl. = meglenoromân(ă)
nom. = nominativ
n. pers. = nume de persoană
n. pr. = nume propriu
num. card. = numeral cardinal
num. col. = numeral colectiv
num. ord. = numeral ordinal
p. = pagina
peior. = peiorativ
p. ext. = prin extensiune
pl. = plural
plt. = pluralia tantum
prep. = prepoziţie
pron. = pronume, pronominal
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pron. nehot. = pronume nehotărât
pron. pers. = pronume personal
refl. = reflexiv
s. = substantiv
sb. = sârb(esc)
s. col. = substantiv colectiv
s.f. = substantiv feminin
sg. = singular
sgt. = singularia tantum
sl. = slav
s.m. = substantiv masculin
s.n. = substantiv neutru

4

subst. = substantiv
s.v. = sub voce
tranz. = tranzitiv
tc. = turc(esc)
unipers. = unipersonal
var. = variantă
vb. = verb
vbg. = vechi bulgar
vgr. = vechi grecesc
voc. = vocativ
vsl. = vechi slav

ALFABETUL
A, Ă, B, C, Č, D, Δ, 9, E, >, F, G, Ѓ, ?, Ǵ, H, C, I, J, Ḱ, L, G, M, N, M, O, i, P, R, S, Ş,
T, Θ, Ţ, U, V, X, Z.
a, ă, b, c, č, d, δ, ', e, ¦, f, g, γ′, @, Í, h, Ñ, i, j, Ö, l , ×, m, n, â, o, ³, p, r, s, ş, t, θ, ţ, u, v, x, z.

LOCALITĂŢI MEGLENOROMÂNE
R. Macedonia:
Úmă (Húma)
Grecia:
Bir–slăv (Bir–slav), gr. Περίκλεια
Cúpă (Cúpa), gr. Κούπα
LúnËiâ (Lúgunţa), gr. Λαγγαδιά
Ĺumn–ţă (Liumn–ţa), gr. Σκρᾶ
N£nti (N²nta), gr. Νότια
Óşiâ (Óşani), gr. Ἀρχάγγελος
Ţărnăr¨ca (Ţărnaréca), gr. Κάρπη
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Ëa interj. Dms. Cuvânt prin care se
atenţionează un copil mic.
Et.: onomatopee.
Ëádă vezi zádă.
Ëáit vezi z÷ázit.
Ëamátcă vezi Ëărnátcă.
ËarËalín vezi ËărËălín.
ËarËavát vezi zărzăvát.
Ëáţi vezi z÷áţi.
Ëăc vezi zic.
Ëălúf vezi zulúf.
Ëămbác, pl. Ëămbáţi şi Ëămbácur
s.n. Pap1 44; Pap2 78; Dms. 1. Nume de
floare. Pap2 78. 2. Nume de boală care se
manifestă printr-o inflamaţie a organului
genital masculin la copiii mici (pe care
aromânii o numesc fáţi ntr-óc×i). Pap2 78.
Et.: tc. zambak (mac., bg. zambak).
Ëămbăfú× vezi Ëămbú×.
Ëămbufú× vezi Ëămbú×.
Ëămbú×, pl. Ëămbú×ă s.n. Pap2 78;
Dms. Nume de floare; zambilă.
Var.: Ëămbăfú× (AtaM 91/9, 93/26),
Ëămbufú× (Pap2 78).
Et.: tc. dial. zumbül (Suciu 807),
(mac. zumbul, bg. dial. Ëumbul, BER I
670, s.v. zjumbjul).
Ëắmburi vezi s£mburi.
Ëăngărés vezi@ăngărés.
Ëănúc×u vezi zinúc×u.
Ëăr1 interj. Dms s.v. Hai. Cuvânt
repetat şi însoţit de gesturi, prin care
cineva îşi exprimă satisfacţia pentru
păţania cuiva care a luat-o la fugă fiind
lipsit de curaj. 9ăr, pópa. (Hai, părinte.)
Dms s.v.
♦ Li v÷a Ëăr-Ëăr. (Fugea cu frica în
sân.) Dms s.v.
Et.: bg. zăr1 (BER I 668).

Ëăr2 vezi z³r.
Ëărcáč, pl. Ëărcáčă s.n. Dms. Jucărie
făcută dintr-un tub de trestie; puşcoci.
Et.: tc. sarkaç.
Ëărcádă vezi zărcádă.
ËărËáli s.f. pl. AtaM 91/10; ALDM I,
h. 57/1–7; Dms. Ochelari.
Et.: mac. Ërcala.
ËărËălín, pl. ËărËălíń s.m. Pap1 44;
Pap2 78; Cap 122; Cerna A/1182; AtaM
91/10; ALDM II, h. 1023/1–7; Dms.
Zarzăr.
Var.: ËarËalín (Pap2 78).
Et.: din ËărËălínă.
ËărËălínă, pl. ËărËălíni s.f. Pap1 44;
Pap2 78; Cerna A/1181; AtaM 91/10;
ALDM II, h. 1022/1–7; Dms. Fruct al
zarzărului; zarzără.
Et.: bg. dial. zarzalina (BER I 609,
s.v. zarzala), (tc. zerdali).
ËărËórcă s.f. ALDM I, h. 388/1.
Diaree.
Et.: din Ëăr-Ëăr (s.v. Ëăr1) + -că.
Ëărnátcă, pl. ËărnátÖi s.f. Pap2 78;
AtaM 69/26, 91/11; Dms. Specie de
pasăre mică; păsărică. [9ărnátca] ă˜ pu×
primuvirésc. ([9ărnátca] e pasăre primăvăratică.) Pap2 78 s.v.
Var.: Ëamátcă (Dms).
Et.: cf. mac. zamatka ‘a agita un lichid’.
Ë÷áit vezi z÷ázit.
Ë÷ánă vezi z÷ánă.
ËAËir vezi z÷ázir.
ËAnă vezi z÷ánă.
Ëep vezi @ep.
Ëépcă s.f. ALR II s.n., 3, h. 700/012.
Piţigoi.
Var.: @épcă (Cap 150).
Et. nec.
Ëic vezi zic.
Ëífră vezi Ëífri.
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Ëífri s.f. pl. Pap1 44; Pap2 78; Can4
229; Cerna A/1305, 1494, Supl; Dms.
Cioareci. Bărbáţi× purtá© căméş lúnËă
păn di zănúnc×u şi cu Ëífri. (Bărbaţii
purtau cămăşi lungi până la genunchi şi
cu cioareci.) AtaM 352/28; 9ífrili si pun
pri pič£ri şi jung di la glézni pắnă pri
c£lcur. (Cioarecii se pun pe picioare şi
ajung de la glezne până pe pulpe.) Can
T1 264/23.
Var.: Ëífră sg. (Pap1 44; Pap2 78;
Can2 392), zífri (Can4 229).
Et.: mac., bg. dial. Ëivri.
Ëift s.n. AtaM 68/8, 70/24, 91/11,
95/17. Catran.
Var.: Ëíftu (AtaM 68/8, 91/11).
Et.: tc. zift (mac. zift, bg. dial. Ëift,
BER I 643, s.v. zift).
Ëíftu vezi Ëift.
Ëig, pl. Ëígur s.n. Pap2 78. Sancţiune,
la jocul de copii a máčca.
Et. nec.
Ëimbirléc vezi zimbléc.
Ëinúc×u vezi zinúc×u.
Ëívri s.f.pl. Pap2 78. F i g. Ochi. Să-ţ
˜ásă Ëívrili. (Să-ţi iasă ochii.) Pap2 78 s.v.
Et.: bg. dial. Ëivăr ‘orb’ (BER I 638,
s.v. zivăr).
Ë¤ámbă vezi z£mbă.
9ó˜a n.pr. Cap 122. Nume de vacă
născută într-o zi de joi.
Et.: *Ëo˜ (var. de la jo˜).
9ó˜că n.pr. Pap2 78. Nume de vacă
născută într-o zi de joi.
Et.: din jo˜ *Ëo˜ (var. de la jo˜) + -ca.
Ërácă vezi zdrácă.
Ërăcănisés, Ërăcănisíri, Ërăcănisí˜,
Ërăcănisít vb. IV. Tranz. Dms. A mâzgăli;
a scrie urât şi neciteţ. L÷á-la tiftéru,
Ërăcănis÷á-la şi tur÷á-la şa ncóla. (Ia
caietul, mâzgăleşte-l şi aruncă-l cât colo.)
Dms s.v.; T¤áti c¤árţli să Ërăcănisíti.
(Toate cărţile sunt mâzgălite.) Dms s.v.
Et.: cf. bg. zdrak.
Ërăcănisitúră, pl. Ërăcănisitúr s.f.
Dms. Mâzgălitură.

6

Et.: din Ërăcănisés + -itúră.
Ërăclív vezi drislív.
Ërătlív vezi dắrtăv.
Ërăţlív vezi drislív.
Ëúcă s.f. Cap 122; Dms. Presimţire.
Ómu văr v÷ári vrínă Ëúcă. (Omul o avea
vreo presimţire.) Dms s.v.; Si l¤a dúpu
Ëúcă. (S-a luat după presimţire.) Dms s.v.
L÷a© Ëúcă. A avea o presimţire. L³
Ëúcă că nu mirus÷áşti la bun. (Avu o
presimţire că nu miroase a bine [= nu-i a
bună].) Cap2 179/42.
Et. nec.
Ëulúf vezi zălúf.
Ëut vezi jut.
Ëú©ă vezi zú©ă.
Ëvárnă vezi zvárnă.
Ëvíşcă, pl. ËvíşÖi s.f. Cap 123;
ALDM II, h. 790/2, 3. Oaie de 2–3 ani;
mioară.
Var.: zvíşcă (ALDM II, h. 790/2).
Et.: mac. Ëviska, bg. zvizka, Ëvizka (s.v.
Ëizak, BER I 326).

E
e1 interj. Pap2 78; Can2 392; Cap 123;
Dms. Ei, e, hei, ah! Exclamaţie care
exprimă mirare, enervare, satisfacţie. E,
m©ă scăpá˜, păn la lánta ©áră, alá
Öerím! (E, acum scăpai, până data
viitoare, domnul să fie slăvit!) MP 112/1;
E, Íídi, bébi cumuvólči. (E, măi, cumetre
lupule.) Cap2 40/39; E, ţ¨stă s¨ră ţi mi
drăp¨m mult! (E, în seara asta, ce mult
mă scărpinam!) Cap2 43/37; E˜, ca s-mi
manţ, máncă-mi. (Ei, dacă [tot] o să mă
mănânci, mănâncă-mă.) Cap2 144/9; E!
ca viní cásă, si bucuráră şi tăt£ńi×. (Ei,
dacă veni acasă, se bucurară şi părinţii.)
Can T2 105/4; E! mu×ári, mult dúlţi-˜
cárnę di ţ¨sta s¨ră. (Ei! femeie, foarte
dulce e carnea din seara asta.) Can T1
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277/26; E, aféndi, nu ţópă mult! Qắlă ©a
pr©ắpi si-ţ spun ţi fac. (Ei, domnule, nu
ţipa atât! Vino aici aproape să-ţi spun ce
fac.) MP 114/24; E˜! disf£-ti di pri cal di
el si-ţ da© bustán! (Hei, dă-te jos de pe
cal şi vino să-ţi dau pepene verde.) Cap2
99/39; E, ţi bun. (Ah, ce bine!) Dms s.v.;
E˜, élă ©a! (Hei, vino aici!) Dms s.v.
Var.: e˜.
Et.: onomatopee.
e2 pron. vezi i2.
éa vezi ˜a.
éac vezi léác.
éápă vezi ˜ápă.
éárbă vezi ˜árbă.
éári vezi ˜ári.
éárnă vezi ˜árnă.
éáscă vezi ˜áscă.
éásli vezi ˜ásli.
éáşlă vezi ˜áşc×ă.
écşi num. Şase. M©o, pu˜m£ni vem
pănă0ír la écşi septemvríu. (Acum,
poimâine avem târg pe şase septembrie.)
AtaM 390/18.
Et.: gr. έξι.
ecşiÍisés,
ecşiÍisíri,
ecşiÍisí˜,
ecşiÍisít vb. IV. Tranz. Pap2 78;
Can2 392; Cap 123; Dms. A explica; a
traduce, a tălmăci. Ampirátu vis£ un vis
ur£t şi, cári s-la ecşiÍis¨scă, la ţéla
ampirátu a× da jimitáti di ampirăţ£×ă.
(Împăratul avu un vis urât şi celui care o
să-l tălmăcească, aceluia împăratul îi va
da jumătate din împărăţie.) Pap M2
165/3; Ampiráti, ˜o pot s-la ixiÍisés
[vísu], áma cu ţísta căúl, că s-ń-u da˜ í×a
ta dúpu ţísta fičóru. (Împărate, eu pot să-l
tălmăcesc [visul], dar cu această
înţelegere, ca să-mi dai fata ta după acest
băiat.) DP 136/36; Lă scă×ó ănviţá, mă
nu putú ecşiÍisíri cártéa. (La şcoală
învăţa, însă nu putu să traducă scrisoarea.)
Dms s.v.
Var.: ixiÍisés.
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Et.: gr. εξηγώ.
ecşítasi˜ă, pl. ecşítasi˜ s.f. AtaM
295/22. Consultaţie.
Et.: gr. εξέταση.
edvám vezi idvám.
efcolí˜ă s.f. AtaM 49/3. Uşurinţă.
Et.: gr. ευκoλία.
eféndi s.m. Cap 123; Dms. Domn.
Túcu mult ń-u m£ncă, mámu, di Urfán
eféndi. (Mult mi-e dor, mamă, de domnul
Urfán.) Cap2 17/18; Bra cuzúm eféndi,
×ártă-mi. (Măi dragă domnule, iartă-mă.)
Dms s.v.; E, aféndi, nu ţopắ mult! Qắlă
©a pr©ắpi si-ţ spun ţi fac. (Ei, domnule,
nu ţipa atât! Vino aici aproape să-ţi spun
ce fac.) MP 114/24.
Var.: aféndi.
Et.: tc. efendi.
1
éftin, éftină, pl. éftiń, éftini adj. Pap
48; Pap2 78, 85; Can2 392, 403; Cap 123;
Wild h. 392/2–7; Dms. Ieftin.
Pămp¡ru maR pri Réftin purtá lúcri.
(Vaporul ducea [= transporta] lucrurile
mai ieftin.) Can T1 276/9; Éftin lă
cumpăráră măgáru. (Au cumpărat
măgarul ieftin.) Dms s.v.
♦Qéftina cárni c£Râi× ă© mănáncă.
(Carnea ieftină o mănâncă [doar] câinii.)
Can T2 110/33.
Var.: ˜éftin, Reftináţ (Wild h. 392/1),
R¨ftin (Wild h. 392/5, 6).
Et. mac., bg. evtin евтин (gr. ευθηνός).
eftinătáti s.f. Cap 123 s.v. éftin;
Dms. Ieftinătate. C¤an ă˜ eftinătáti,
sirumáşi× Íi˜és ma˜ bun. (Când e ieftinătate,
săracii trăiesc mai bine.) Dms s.v.
Et.: din eftin + -ătáti.
éfur, pl. éfur s.m. Dms. Efor. Véa©
pus éfur lă biséárică. (Puseseră efor la
biserică.) Dms s.v.
Et.: gr. έφορος.
efharistisés, efharistisíri, efharistisí˜,
efharistisít vb. IV. Refl. A se mulţumi.
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La lúméa (la ©ámińi˜) ţi la faţ bun, nu si
efharistis˜ắ. (Oamenii cărora le faci bine
nu se mulţumesc.) Kats 69/13.
Et.: gr. ευχαριστώ.
ehmálotos, pl. ehmáloti s.m. ALDM
III h. 1451/2–7. Prizonier.
Et.: gr. αιχάως.
ehtró, pl. ehtrí s.m. ALDM III h.
1428/5. Duşman.
Et.: gr. εχθρός.
e˜ vezi e1. ALDM II, h.1163/1–6.
ej, pl. ej s.m. Pap2 85; Can2 403; Cap
123, 154; Cerna A/1360; AtaM 47/22;
ALDM II, h. 1163/1–7; Dms. Arici. Éju
ă˜ mult fricós. (Ariciul este foarte fricos.)
Cap 123 s.v.; Cum să nu es [zăčudítă],
˜éjuli, mi ˜a tricú pri ©a lísiţa. (Cum să
nu fiu [îngândurată], ariciule, păi, iacă,
trecu pe aici vulpea.) DP 52/24; Ăs
spúnim únă pricázmă mo tri líuţ, tri
vúlpe ş˜u tri eş. (O să spunem acum o
poveste despre animale sălbatice, despre
vulpe şi despre arici.) AtaM 365/2; Éşlu
cu vúlpéa si flára únă vréámi tru únă
váli. (Ariciul cu vulpea se întâlniră odată
într-o vale.) AtaM 365/3.
Var.: eş, ˜ej.
Et.: mac., bg. ež.
el1 vezi ˜el.
el2 vezi éla.
éla, pl. iláti vb. intranz. (folosit
numai la imperativ) Can2 392; Cap 123;
Dms. Vino, veniţi. E, aféndi, nu ţópă
mult! Qắlă ©a pr©ắpi si-ţ spun ţi fac. (Ei,
domnule, nu ţipa atât! Vino aici aproape
să-ţi spun ce fac.) MP 114/24; Qálă […]
bábo, s-mi caţ ăn cap. (Vino […] babo,
să mă cauţi în cap.) Cerna T; Bra fičór,
nu u tălč£ţ [şăprắtca], túcu iláti s-va da©
c£ti un irmil£c di lăsáţ-a©. (Măi copii, no omorâţi [vipera], ci veniţi să vă dau
câte un irmilic ca să o lăsaţi.) Cap2
94/29; Máţu, máţu, ˜ắla s-la manţ
ş¤áricu! (Pisico, pisico, vino să-l
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mănânci pe şoarece!) Cap2 122/37; Féáta
a× zísi: „˜el anc¤á, nu-˜ şa lúcru cum şti˜
tu”. (Fata îi zise: „vino aici, treaba nu e
aşa cum ştii tu”.) Cap2 72/10; F©ăc, f©ăc,
˜éla s-u ar' băltí˜a. (Focule, focule, vino
să arzi securea.) Cap2 122/23; Mámu, el
să vez ţíşta fičóri× di ˜úndi să bμ ápu.
(Mamă, vino să vezi de unde o să bea
apă aceşti copii.) Cap2 48/25; E˜! disf£-ti
di pri cal di el si-ţ da© bustán! (Hei, dă-te
jos de pe cal şi vino să-ţi dau pepene
verde.) Cap2 99/40; C£ţi nu ti vo˜ [...],
élă délmi că ţer. (De ce să nu te vreau,
[...] vino dacă doreşti.) Cap2 90/34;
Mámu cu táti, ˜ăláţ! (Mamă şi tată,
veniţi!) MP 180/30; Ácu put˜ắţ, ˜ăláţ smi scăpáţ. (Dacă puteţi, veniţi să mă
scăpaţi.) MP 56/23; Qắlă ©a, n˜ắgru
có˜ni. (Vino aici, câine negru.) MP
14/15; Téti, ˜élă la no˜ că sam síngură şi
dărá˜ búnă ţínă. (Mătuşă, vino la noi că
sunt singură şi am pregătit o cină bună.)
(Vino
Can T2 125/6; Qéla cur¡n!
repede!) Kats 77/21.
Var.: el2, élă1, ˜álă, ˜ắla, ˜ắlă, ˜el,
˜éla, ˜élă.
Et. mac., bg. ela, elate (gr. έλα,
ελάτε, imper. de la έρχομαι).
Eláşniţa vezi Eléşniţa.
élatu s.m. Wild h 49/6. Brad.
Et.: gr. έλατο.
élă1 vezi éla.
élă2, pl. éli s.f. Pap1 48; Pap2 86;
Can2 403; Cap 123; Wild h. 49/4, 7;
AtaM 47/21, ALDM II, h. 1122/1-4, 6, 7,
h. 1124/5; Dms. Brad. Sc¤ándura di ˜élă
ă˜ búnă şi licş¤áră. (Scândura de brad
este bună şi uşoară.) Dms s.v.
Var.: ˜élă.
Et.: mac., bg. ela.
élbet adv. Can2 392; Cap 123; Dms.
Desigur, aşa este. Élbet! Că nă dát-a©
Dómnu f¨tă, toţ pot să nă-© ţéră. (Aşa e!
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Dacă ne-a dat Dumnezeu fată, toţi pot să
ne-o ceară [de nevastă].) Can T1 274/7.
Et.: tc. elbet.
éle vezi élem.
elé˜-alá˜si vezi alá˜si-vérsi.
élem conj. Cap 123; AtaM 47/20;
Dms. Însă, dar. Ă˜ ma˜ bun pári şi mal si
n¤-a˜, élem pri˜átili si a˜. (E mai bine să
nu ai bani şi avere, dar să ai prieteni.)
Cap2 81/37; Élem ăcú-˜ şa, bun ă˜. (Dar
dacă e aşa, e bine.) Dms s.v.
Var.: éle (Cap 123; Dms s.v.), éli
(Dms s.v.), élim (AtaM 47/20).
Et.: bg. ele (elem) (Cap 123).
Eléşinţa vezi Eléşniţa.
Eléşniţa n.pr. Pap M2 176/15; Cap
123. Nume de loc (de fântână) în Óşiń;
nume de loc.
Var.: Eléşinţa (Pap M2 176/15).
éli vezi élem.
éli-alá˜si vezi alá˜si-vérsi.
élim vezi élem.
em conj. Cap 123; Dms, AtaM
260/15. Şi, în plus, pe deasupra. Ţi ţ-a˜
ligát cápu, Tóşu, cu n÷ágră şămí˜ă, Tóşu,
fáţă mpuvinítă em prugălbinítă? (De ce
ţi-ai legat capul, T¡şu, cu basma neagră,
T¡şu, faţă veştejită şi îngălbenită?) Cap2
18/15; Ni gă×ínă ăn cutéţ, ni o© ăn ulóg,
em ambáru dişórt. (Nici găină în coteţ,
nici ou în cuibar, pe deasupra (şi)
hambarul gol.) DP 56/24.
Em... em. Nu numai... ci (dar) şi; şi…
şi; ba... ba. Em budălá, em inăÍi˜ă. (Şi
prost şi încăpăţânat.) Dms s.v.; Em
próstu, em fudúl. (Nu numai prost, ci şi
fudul.) AtaM 260/15; Em va, em nu va.
(Ba vrea ba nu vrea.) AtaM 260/16; Hem
zahmét mári, hem harğ ma˜ mult. (Nu
numai suferinţă mare, dar şi câştigul mai
mult.) Cap 123 s.v.; Ţíşta do˜× ra© em cu
inát, em linóş. (Aceştia doi erau şi
supărăcioşi şi leneşi.) Cap2 81/39.
Var.: hem.
Et.: din tc. hem (mac. em, bg. hem).
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embo×ăşés, embo×ăsíri, embo×ăsí˜,
embo×ăsít vb. IV. Tranz. ALDM II, h.
1040/4, 5. A altoi.
Var.: envol˜ăşés (ALDM II, h. 1040/5).
Et.: gr. εμβολιάξω.
émbor vezi émbur.
émbur, pl. émbur s.m. ALDM III h.
1561/2–7. Negustor. Ăn ţéa séáră si véa
pugudít un ©áspiţ ăn cásă, ra émbur. (În
seara aceea se nimerise [să fie] un
oaspete în casă, era negustor.) AtaM
395/4; O© lă˜ám simínţa di cujăréţ, vinéá
tărgovéţ, émbor. (Sămânţa de gogoşi de
mătase o luam [= cumpăram], veneau
târgoveţi, negustori.) AtaM 400/17.
Var.: émbor.
Et.: gr. έμπορος.
emén adv. Pap2 78; Can2 392; Cap
123; Dms. Abia; numai ce (îndată ce).
Ágrili [...] li s¨mină, ˜a gărnişór, ˜a me×,
díntru că emén tot c£mpu lun'inésc la
cáţă ápa şi si pot vădíri siminătúrli.
(Ogoarele [...] le seamănă, fie [cu]
porumb, fie [cu] mei, pentru că numai ce
[= îndată ce] e cuprins de apă câmpul din
LúnËiń se şi pot curăţa semănăturile de
buruieni.) Can T1 262/23; Emén viní şi
fuzí. (Abia a venit şi a plecat.) Dms s.v.;
Emín vez vlah şi ţ¨ră-× úrdă, fáţi? (Abia
vezi un român şi cere-i urdă, se face [= e
normal]? = Se spune despre cei care, de
la prima întâlnire, încep să-ţi vorbească
despre suferinţele şi nevoile lor, ca să le
vii în ajutor.) Pap M2 88/14.
Var.: emín.
Et.: tc. hemen (bg., hemen, emen).
emín vezi emén.
emíş vezi imíş.
endácşi adv. AtaM 295/24. Bine,
foarte bine; de acord; în ordine.
Et.: gr. εντάξει.
éndic vezi ándăc.
endíştico s. Certificat. La 1939/40 la
sfărş£˜ dimoticó scu˜ó, la˜ endíştico ca
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mult bun maθitís. (În 1939/40 am terminat
şcoala primară, am luat certificat de cel mai
bun elev.) AtaM 378/24.
Et.: gr. αντίστοιχος.
endometacşí adv. AtaM 295/25. Între
timp.
Et.: gr. εν τω μεταξύ.
énesă s.f. ALDM I, h. 374/2–6.
Injecţie. Ăń púsi únă énesă. (Mi-a făcut o
injecţie.) ALDM I, h. 374/4.
Et.: gr. ένεση.
envoliazmó s. ALDM I, h. 373/4.
Vaccin, vaccinare.
Et.: gr. εμβολιασμός.
envol˜ăşés vezi embo×ăşés.
epilepsí˜ă s.f. ALDM I, h. 404/4, 5.
Epilepsie.
Var.: epilepşí}ă (ALDM I, h. 404/5).
Et.: gr. επιληψία.
epilepşí}ă vezi epilepsí}ă.
épsibir adv. AtaM 47/20. Totuna.
Et.: tc. hepsi bir.
éră vezi áră2.
erbutínă vezi ˜ărbutínă.
erebíţă vezi iribíţă.
ergátis, pl. ergátes s.m. ALDM III h.
1476/5. Muncitor.
Et.: εργάτης.
Ari vezi ˜er˜.
eriγén vezi irÍén.
Erigon n.pr. Cap1 6/6. Ierihon, vechi
nume al râului Ţârna.
érţi vezi ˜érţi.
es1 vezi ˜es.
es2 vezi sam.
esáp vezi isáp.
están adv. Can1 178 s.v. an1. An,
anul trecut.
Et.: éstu + an1.
éstu, ÷ástă pl. éşti, ÷ásti pron. şi adj.
dem. (în Ţărnareca) Cap 123, 309 s.v.
ţísta; AtaM 218/13; ALDM III h. 1711/7.
Acesta, ăsta. Lă éstu a× dădéám pắni smắncă sal căn a× rămănéá lă argáţ.
(Acestuia îi dădeam să mănânce pâine
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numai când le rămânea argaţilor.) Cap2
106/38; Éstu ţivá nu lucrá. (Acesta nimic
nu lucra.) Cap2 106/35; Căn n÷ársi
vúlp÷a la éşlu tru váli éstu-× Ëắţi. (Când
merse vulpea la arici la râu, acesta îi
zice.) AtaM 366/1; Étu, tru ˜ástă cásă
şéáde Muşáta lóclu˜. (Iată, în casa asta
stă Frumoasa locului.) Cap2 108/21;
Ísta-˜ di ilímu. (Acesta e de când lumea.)
Dms s.v. ilímu; Dáţ-×ă lă ˜éstu ©om tắnti
pári, cắti a× déádiţ lă ţel ma˜ mári argát.
(Daţi-i acestui om atâţia bani câţi i-aţi
dat celui mai mare argat.) Cap2 106/39;
Tri ţi vo˜ lucráţ la éstu ágru, a˜, mo iń iţ
căbúl, ×irtát căbát÷a. (Pentru că voi
lucraţi la ogorul acesta, hai, acum sunt de
acord, [v-am] iertat vina.) Cap2 111/44;
Éstu zlătár […] a© f÷ási ˜ástă cl¤áşcă cu
pu×. (Acest argintar […] făcu această
cloşcă cu pui.) Cap2 107/36; Ţárlu gri la
éstu ©om. (Împăratul îi zise acestui om.)
Cap2 106/33; Nu vedz ţi pot şu cu ˜áşti
l÷ámni! (Nu vezi ce pot să fac şi cu
aceste lemne!) Cap2 107/33 ; Tru ˜ástă
cásă şádi muşáta locl¦˜.. (În această casă
locuieşte frumoasa locului.) Cap2
108/22 ; Bra cal, ţi-i ˜ástă di t–ni ? (Măi,
calule, ce-i asta la tine ?) Cap2 113/3 ;
Cu ˜ástă sibépi şu m¡ş×ă vizúră á˜ri. (Cu
această ocazie şi bătrânii se pricopsiră.)
Cap2 106/14; Nisirbír÷a la dúsi an sta
úrdini. (Nemunca îl aduse în această
situaţie.) Kats 83/12; Şi éşčă [vúlp÷a şi
éşlu] móţi şti˜á cál÷a. (Şi aceştia [vulpea
şi ariciul] acum ştiau drumul.) AtaM
365/11; Ş˜u éşčă [vúlp÷a şi éşlu], că si
stimní, trăgníra lanculóţi, nerc la íńă. (Şi
aceştia [vulpea şi ariciul], dacă s-a
întunecat, porniră încolo, merg la vie.)
AtaM 365/20.
Var.: ˜éstu, ístu, stu.
Et.: lat. *istus, ista.
eş vezi ej.
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étcă interj. Pap2 78; Cap 123; Dms.
Iată, uite. Dúpu ţe iş£ [muráru], étcă
vizú lángă búcă un sindúÖ. (După ce ieşi
[morarul], iată că văzu lângă ulucul
morii un cufăr.) Pap M2 143/31; Étcă ×ă
strătAşti un d¦d cu bárba álbă. (Iată că îi
întâmpină un moş cu barba albă.) Pap M2
166/5; „Cum şa?”; „Étcă şa”. („Cum
aşa? ”; „Uite aşa”.) Cap2 75/39; Şi étcă-la
ţéla ©ómu ţi si căţá cu lu˜ mu×ári. (Şi
iată-l pe acel om care se iubea cu nevasta
lui.) Cap2 25/36.
Et.: din étu + că.
étimp adv. În fiecare an. Ắcu puń
étimp pătáti, nu fáţi; trubă˜áşti si puń
un timp pătáti, un timp gr³n. (Dacă pui
[= plantezi] în fiecare an cartofi, nu e
bine; trebuie să pui un an cartofi, un an
grâu.) AtaM 388/26.
Et.: din e + timp.
étişi, pl. étişes s. ALDM III h.
1472/2–7. Cerere.
Et.: αίτηση.
étu interj. Iată, uite. Étu, tru ˜ástă
cásă şéáde Muşáta lóclu˜. (Iată, în casa
asta stă Frumoasa locului.) Cap2 108/21;
Étu, mo ári tricútă n£©ă şu un mes di
'ắli. (Iată, acum au trecut nouă [ani] şi o
lună de zile.) Cap2 107/³; Étu, tru ˜ástă
cásă şéáde Muşáta lóclu˜. (Iată, în casa
asta stă Frumoasa locului.) Cap2 108/21.
Et.: bg. eto.
Éva n.pr. Dms. Eva. Adám şi Éva si
şită˜és ăn ra˜. (Adam şi Eva se plimbă în
rai.) Dms s.v.
éva interj. Dms. Vai. Strigăt care
exprimă durere, deznădejde, milă etc.
Évaa! ţi păţ¤á˜. (Vai! ce am păţit.) Dms
s.v.; Évaa! c¤at săm bucurós. (Vai! cât
sunt de bucuros.) Dms s.v.
Et.: tc. eyvah.
évana vezi évăla.
évăla interj. Dms. Gata. Évăla, nu mi
ămbur¤ás. (Gata, nu mă lupt.) Dms s.v.;
Zi „évăla”, ắcu ţer s-ti las. (Spune „vai”,
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dacă vrei să te las.) Dms s.v.; C¤an ziţ
„évăla”, ărdíţ m¤áńli. (Când spui
„gata”, ridici mâinile.) Dms s.v.;
Evanaaa […] mi cmo? (Vai [de mine],
dar acum?) DP 63/35.
Var.: evana.
Et.: din tc. dial. evala (BER I 474)
(tc. eyvalla).
éxtra adv. AtaM 47/21. Extra.
Et.: mac., bg. екстра, gr. έξτρα (lat.
extra).
éza adv. Dms. Adesea, mereu,
totdeaună. Éza nă vedéám. (Ne vedeam
adesea.) Dms s.v.; Éza cóla ra. (Totdeauna
acolo era.) Dms s.v.; Ţéári éza să-× da˜.
(Trebuie mereu să-i dai.) Dms s.v.
Et. nec.
ézero s.m. AtaM 287/30. Lac.
Et.: mac. ezero.
ezú©ă vezi izuuă.

F
fac, fáţiri, feş, fat vb. III. Tranz. şi
refl. Pap1 44; Pap2 79; Can2 393; Cap
123; ALR II, 1, h.3/012; ALR II s.n. 3,
h. 770/012; ALR II s.n. 5, h. 1421/012;
ALR II s.n. 6, h. 1627/012, h. 1644/012;
Cerna A/715, 1294, 1845, 1930, 2008;
Wild, h. 252/1, 2, 4–6; ALDM III,
h. 1660, 1661, 1662, 1665/1–7; Dms.
1. A(se) face. Ţísta ń-ă˜ lúcru, licş©¡r
lúcru fac. (Acesta îmi e lucrul, uşoară
treabă fac.) AtaM 392/23; Gă×ína fáţi
©o©. (Găina face ou.) ALDM II, h.
850/1–7; La no˜ vem, adét dirép Cărčún,
fac mu×érli un puclón. (La noi există [un]
obicei, în ajun de Crăciun, femeile fac un
plocon [= gătesc o mâncare rituală de
Crăciun].) Can T2 105/18; S-ti fac zíniri!
(Te voi face ginere!) MP 20/2; C£˜nili ca
s-fácă ca©, ca©, [...] ˜el s-fúgă. (Când
câinele va face ham, ham, [...] el va
fugi.) W 61/22; Nápcum ×a blagosloví şi
×a zísi: créştiţ şi iţ mu×ţ [şi va fáţiţ mu×ţ].
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(Apoi îi blagoslovi şi le zise: creşteţi şi
vă înmulţiţi [şi vă faceţi mulţi].) Pap M2
147/34; Dúpu brič£r¦ tínirlu˜, fac un¨c
@ambúş. (După bărbieritul mirelui, fac o
mică petrecere.) Can T2 118/20; Ăn ţéa
zú©ă ăn Óşiâ si făţéá t©ótă zú©a pănă0ír.
(În acea zi în Óşiâ se făcea târg toată
ziua.) AtaM 389/28; Fla˜ un si-ím, la
zgripí˜ ăn un, ţéla si-ímu nu jun'÷á; la
feş ăn do˜, bá˜a pru7ó. (Găsii o sfoară, îi
dădui drumul în una [= neîndoită], sfoara
aceea nu ajungea; o făcui în două,
aproape ajunse.) Cap2 104/28; La f˜ăs ˜o
sta lúcru. (Eu am făcut lucrul ăsta.) Kats
76/24; Şi căzú˜ l©oş şi ram la nusucumíu,
la b©ólniţă, şi mi feş in2írişi. (Şi am
căzut bolnav şi eram la nusucumíu, la
spital, şi m-am operat.) AtaM 392/7; C³n
si f¨si núnta, s¤árli răd÷á, nóri×
plănËá© şi b¤ár÷a căntá di mári
bucurí×ă. (Când se făcu nunta, soarele
râdea, norii plângeau şi vântul cânta de
mare bucurie.) Pap M2 139/38; A˜ f˜ắsi
un culác di bărníţă şi la c©ắpsi an
čănúşă. (Îi făcu un colac de mei păsăresc
şi îl coapse în cenuşă.) MP 156/24; Con
si pruÖó cola, uzó glásur di draţ, cum si
făléá© cári ţi ári fat. (Când se apropie
acolo, auzi voci de draci, cum se lăudau
care ce a făcut.) DP 173/30; Ţi bun ţer
să-ţ fac? (Ce bine vrei să-ţi fac?) Cap2
28/1; Şárpili, ţi bun p£ti să-ţ fácă?
(Şarpele, ce bine poate să-ţi facă?) Cap2
39/30; Qo si va ancurún că nápcum să
fáţiţ făméá×. (Eu o să vă cunun ca apoi să
faceţi copii.) Cap2 76/9; Tricú […] prísti
púntę di ˜er fátă di ˜eráru nóstru. (Trecu
[…] peste puntea de fier făcută de
fierarul nostru.) Cap2 146/16; Áncă tre˜
ań ári di fáţiréa ăsÖirl£c. (Încă trei ani
are de făcut serviciul militar.) Cap2
91/24; Şti˜á© t¤áti ţe a© di fáţiréa. (Ştiau
toate [lucrurile] pe care le au de făcut.)
Cerna T. 2. A deveni, a se preface, a se
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transforma. Qel si f÷ási un răslán, si
bur£ră cu pórcu t¤átă zú©a. (El se
prefăcu în leu [şi] se luptară cu porcul
toată ziua.) Cap2 73/22; Ţé×a do˜ măx£ń
[…] si f¨siră d£u tăpóli şi mult ra© búni.
(Cei doi copii […] se transformară în doi
plopi şi erau foarte frumoşi.) Cap2 57/8;
Qel nu vru să scúltă, bi˜ú şi si f¨si ţerb.
(El nu vru să asculte, bău şi se prefăcu în
cerb.) Pap M1 14/30; Si pugudí blăstému
că Ştefán, cum ra f¨tă, si f¨si fičór. (Se
nimeri [= se împlini] blestemul, ca Ştefan,
cum era fată, se transformă în băiat.)
Cap2 151/11; A© bluguvisí ápa şi únă
©áră si f¨si ápa bluguvisítă raÖí˜ă.
(Binecuvântă apa şi deodată apa
binecuvântată se transformă în rachiu.)
Cap2 53/3; Mo, táti, ˜o a˜ să mi fac un
zăgár. (Acum, tată, eu hai să mă fac
[= să devin] un ogar.) Cap2 50/8; Sóra-sa
a× zísi s-nu bę că, ácu bę, sa si fácă ţerb.
(Soră-sa îi zise să nu bea că, dacă bea, o
să se facă cerb.) Pap M1 14/29; Ţísta nu-˜
fat áncă ©om. (L i t. Acesta nu a devenit
[= nu s-a făcut] încă om. = Se spune
despre cineva care nu s-a maturizat.) Pap
M1 18/14. 3. A se preface, a lăsa apranţele
(că). Únă zú©ă din zóli s-f˜ắsi í×u lu
ampirátulu˜ ca fúzi la l©ăf. (Într-una din
zile, fiul împăratului se prefăcu că pleacă
la vânătoare.) MP 132/7; Góna f˜ási ca
z-dúsi la gr©ăp. (Gheorghe se prefăcu că
se duce la mormânt.) MP 234/18. 4. A
naşte. Rămáş gr˜ắ©ă şi ań f˜ăş un fič©ắr.
(Rămăsei grea şi născui un fecior.) MP
96/28; La v˜éa fat múm-sa an bitărn˜ắţă.
(Îl născuse mamă-sa la bătrâneţe.) MP
12/3; Ţíşta gózbă dărá©, că si véa fat un
lupčác şi si gustéá©. (Aceştia făceau
chef, că se născuse un pui de lup şi se
ospătau.) DP 126/12. 5. A face, a valora.
Cắl¤ačca şi tăpúzu nu făţéá dó©a© pári.
(Paloşul şi măciuca nu făcea [=nu
valorau] două parale.) DP 88/8. 6. A se
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întâmpla. Nu pătúra si-nv˜ắţă ţi s-f˜ắsara.
(Nu putură să înţeleagă ce s-a întâmplat
[cu ei].) MP 12/10; Ca uz£ ampirátu,
mult r£© a× viní şi zísi: lăgáţ, vidéţ ţe si
f¨si, bra. (Când auzi împăratul, se supără
mult şi zisi: bre, alergaţi, vedeţi ce s-a
întâmplat.) Pap M2 137/39; „Ma˜ vęm un
fráti”, zísi, „da nu ştu ţe si f¨si”, zísi.
(„Mai aveam un frate”, zise, „dar nu ştiu
ce s-a întâmplat [cu el]”, zise.) Cerna T;
Qéa spúsi tot cum si f¨si. (Ea spuse tot
cum s-a întâmplat.) Pap M1 16/23; Qa ţe
si féáţi ăn văc£tu c³n fičóru si jucá cu
fésu. (Iată ce se întâmplă în vremea când
băiatul se juca cu fesul.) Cap2 77/2; Si
fáţi că zătripní˜ un¨c. (Se întâmplă că
adormii puţin.) Pap M2 164/13. 7. A
încerca; a (se) pregăti; a (se) apuca; a
vrea. F¨siră si dişc×ídă úşa, nu si
dişc×idéá. (Încercară să deschidă uşa, nu
se deschidea.) Pap M2 159/10; Féási si
turéáscă cu tuféácu. (Se pregăti să tragă
cu puşca.) DP 123/34; Lámńa féási si
priznéáscă. (Balaurul încercă să se uite.)
DP 92/32; Con f˜ắsi s-la cáţă p˜ắştili, di
s-la púnă an c©ăş, p˜ắştili zăzburó.
(Când încercă să apuce peştele, ca să-l
pună în coş, peştele începu să
vorbească.) MP 176/4; Tamán féási s-la
ncálică, ˜el si féási ×épuri. (Tocmai când
vru să-l încalece, el se prefăcu iepure.)
Cap2 128/1; Că bi˜ú, fičóru, féási si ˜ásă
şi vizú că-× la véa lăsát căpácu. (După ce
bău, feciorul încercă să iasă şi văzu că-i
lăsase capacul.) Cap2 90/40; Iş£ ántru ˜el
un ţerb şi ˜el féási si trágă. (Îi ieşi un
cerb în faţă şi el vru să tragă.) Cap2
125/37; Únă zuă f¨si prin păzăríşti.
(Într-o zi o apucă prin târg.) W 69/25.
8. A (se)porni, a se repezi. Ca f¨si să da
cu c£rnili-n p£rtă, si zalipíră di catran.
(Când se repezi să dea cu coarnele-n
poartă, se lipiră de smoală.) Can T1
279/21; Ca la fl³, si f¨si saíbu pri ˜el.
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(Dacă-l găsi, gospodarul se repezi la el.)
Pap M2 156/26; Fičóru [...] si féási pri
˜áli. (Feciorul [...] se repezi asupra lor.)
Cap2 65/44. 9. A se ascunde. Ľ-u l³
tórba, a© scúnsi şi si féási şi el dúpu únă
şúmă lă ştitári. (Îi luă traista, o ascunse
şi se ascunse şi el după un copăcel la
aşteptat [= să aştepte.]) DP 70/33. 10. A
se apropia. Mu˜ár-sa la vir©í; s-f˜ắsi păn
di ˜el. (Femeia lui îl crezu; se apropie de
el.) MP 114/3.
Ăń ţi fáţi. A i se părea, a-şi închipui.
Ă× ţi fáţi că n¤-ári ca ˜el. (I se pare că nu
[mai e nimeni] ca el.) Cap2 178/22; A˜
ţi-făţ˜éá ca ra f˜ắtă, áma nu pătú s-la
cun©ắscă. (I se părea că e fată, dar nu
putu să-l recunoască.) MP 70/1; A× ţi
féási că fičóru [...] umizéá cu ţéla ţe la
véa şutnít ăn Vardár. (I se păru că
băiatul [...] semăna cu acela pe care îl
aruncase în Vardar.) DP 32/13. M-u di
fáţiréa. A-i arde, a avea chef. Nu ×-u di
fáţiréa ni bun, ni nibún. (Nu îi arde să
facă nici bine, nici rău. = Se spune
despre cei care se decid greu să facă
ceva.) Cap2 178/17. Nu fáţi. Nu e bine,
nu se cade. Nu fáţi să si cátă cu
uglindála. (Nu e bine să se uite în
oglindă.) Pap M2 102/6; Cu căţ£l şi cu
máţa nu fáţi să si j¤ácă. (Nu e bine să se
joace cu căţel şi cu pisica.) Pap M2
102/9; Tátu-su a× ziţéá că nu fáţi tári
paşalarésc fičór să ans¤áră dúpu tári
f¨tă f£ră m³ń. (Tatăl său îi zicea că nu se
cade ca un astfel fecior de paşă să se
însoare cu aşa fată fără mâini.) Pap M2
142/8; Nu fáţi si béa˜ ca ácu béa˜ s-ti faţ
ţérbu. (Nu e bine să bei [apă] căci, dacă
bei, o să te faci cerb.) DP 203/6. (Nu) si
fáţi. (Nu) se poate (spune). Aş la lăs£
fičóru şi fuzí c³t nu si fáţi ma˜ bucurós.
(Îl lăsă pe fecior şi plecă cât nu se poate
mai bucuros.) Cap2 127/4; Si púsi pri un
múnti nalt, c¤at ra nalt nu si fáţi. (Se sui
pe un munte înalt, atât era de înalt cât nu
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se poate spune.) DP 47/19; Vizú únă
féátă líşnică di cóta s-nu s-fácă víkim
ma˜ mult. (Văzu o fată frumoasă cât nu
se poate mai mult.) Cap2 119/23; Véa únă
féátă că vrínă túrtură şi sirbič¤ásă c¤áta
si fáţi. (Avea o fată ca o porumbiţă şi cât
se poate de muncitoare.) DP 78/3. Ľ-u
fac. A o porni, a pleca. Ca iş£ la lov,
fičóru ×-u f¨si di cóla cútru ˜úndi vizú.
(Dacă plecă la vânătoare, feciorul o porni
(plecă) de acolo încotro văzu (cu ochii).)
Cap2 149/12. Fac cum fac. Fac ce fac.
Lúpu [...] féási cum féási şi zămutrí nsus.
(Lupul [...] făcu ce făcu şi se uită în sus.)
Cap2 117/29. Fac ágru. A lăzui. Cerna
A/1294. Fac ápă. A urina. D¨doli, lás-mi
năfáră si fac ápă. (Moşule, lasă-mă afară
să urinez.) W 65/24. Fac bésă. A jura
credinţă. Dms s.v. bésă. Fac bitărnéáţa.
A-şi vedea de bătrâneţe. M©o-© fac
bitărnéáţa şi mi şătă˜és prin drum.
(Acum îmi văd de bătrâneţe şi mă plimb
pe drum.) AtaM 392/9. Fac blăstém. A
blestema. Cáru, an drúmu ţísta c¤a, pri
múnti, si spársi şi ţéla túnţéa f¨si
blăstém. (Carul, pe drumul dincoace, pe
munte, se rupse şi atunci acela a
blestemat.) Pap M2 156/39. Fac
cuduşl£c. A turna, a pârî, a codoşi.
Cerna A/1845. Fac căbát. A greşi. (vezi
căbát). Fac dăví˜ă. A face plângere.
Túcu nu f³ daví˜a. (Numai nu face
plângere.) Cap2 46/3. Fac laf. A face o
înţelegere, a se vorbi. Do˜ fur féásiră laf
ca si ×a fúră bo˜×. (Doi hoţi se vorbiră să
fure boii.) Cap2 83/3. Fac lúcru. A
munci, a face treabă. Că ra mult m©ăş şi
nu put˜éá s-fácă lúcru, nu la vr˜ă©.
(Pentru că era foarte bătrân şi nu putea să
muncească, nu-l voiau.) MP 226/6. Fac
păzáre. A face o înţelegere. No˜ […]
vem fat păzárę, ca să nu nă anvirin£m.
(Făcuserăm înţelegerea, ca să nu ne
supărăm [unul pe altul].) Cap2 35/21.
Fac pujár. A defrişa prin ardere. Cerna
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A/2008. Fac cu cápu. A da din cap, a
arăta spre cineva sau ceva. ALR II, 1,
h.3/012. Fac cu m£na. A face semn cu
mâna, a arăta. „Pri ©a l©¤a m¤ártéa”, şi-×
féási cu m¤ána. („Pe aici a luat-o
moartea”, şi-i făcu semn cu mâna.) DP
25/13. Fac cu óc×i. A face cu ochiul.
Lísiţa a× féási cu óÖ×i. (Vulpea îi făcu cu
ochiul.) Cap2 132/27. Foc mi fac. A se
supăra, a se face foc. C¤an uz¤á ắră,
ămpirátu foc si féási. (Când auzi din nou,
împăratul se făcu foc.) DP 132/33. Di
cap ăń fac. A face după propriul cap,
după cum te duce capul. Sfáca di cap şfáţi. (Fiecare îşi face de cap [= îşi face
după cum îl duce capul].) Pap M2 64/14.
(Mi) fac ăz£r. A (se) pregăti. F£-ti az£r
di núntă. (Pregăteşte-te de nuntă.) Cap2
147/44; Bégu […] puvilít-ă© la d©o˜
izmi7ár si fácă d©o˜ buń ca˜ ăz£r. (Beiul
[…] a dat ordin la două slugi să
pregătească doi cai frumoşi.) AtaM
380/7. Mi fac ăn zinúc×i. A
îngenunchea. Cerna A/390. Mi fac
ănc¡la. A pleca, a se depărta. Fá-ti
nc¡la! (Dă-te încolo, du-te!) ALR II s.n.
5, h. 1421/012. Mi fac (ma˜) ănc¤á. A se
apropia. F£-ti ma˜ ănc¤á. (Apropie-te.)
Pap M2 136/27; F¤á-ti ma˜ ănc¤á şi
priznéá prin ţéa gáură. (Apropie-te şi
priveşte prin gaura aceea.) DP 60/28. Mi
fac únă (cu). A se uni, a se înţelege, a se
întovărăşi. Si-f˜ắsi únă cu picuráru şi a˜
zísi: mó˜ni dimn˜áţa s-la trim˜ắt zíniru siţ dúcă pó˜ni. (Se înţelese cu ciobanul şi îi
zise: mâine dimineaţă am să-l trimit pe
ginere să-ţi aducă pâine.) MP 208/28; Si
féásiră únă şi kinisíră dói×. (Se întovărăşiră şi porniră amândoi.) DP 61/25.
S-fáţi n¤ápti. A se înnopta. ALR II
s.n. 3, h. 770/012. Si fáţi văcótu. A veni
vremea (momentul). Si fáţi vac£tu diríp
iş£rę băsęrică×a. (Vine vremea (momentul)
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dinaintea ieşirii [= oamenilor] de la
biserică.) Can T2 117/14.
♦ Bi×úc f²ră picurár nu si fáţi.
(Turmă fără păstor nu există.) Cap2
167/41; Foc şi plámin si féási. (Foc şi
pară se făcu. = S-a supărat rău.)
Cap2 178/25; Şi cucóţi× a× fac ©á©ă.
(L i t. Şi cocoşii îi fac ouă. = Se spune
despre cineva căruia îi merg bine
treburile.) Cap2 178/20; Cápu fáţi, cápu
trázi. (Capul face, capul trage.) Pap M2
64/27; Si féási dă la tot ăn jos. (L i t. Se
făcu de la tot în jos. = Se spune despre
cei decăzuţi cu desăvârşire, care s-au
făcut de ruşine, de ocara lumii.)
Cap2 178/28; R£pă s-ti faţ! (Să te faci
piatră! = Să înţepeneşti!) Pap M2 59/41;
Sup tíni să faţ! (L i t. Să [ajungi să] faci
sub tine! = Să ologeşti!) Pap M2 59/39;
Dúpu cápu lu˜ f÷ási. (A făcut după capul
lui.) Cap2 170/22.
Et.: lat. facĕre.
facfón s.m. Dms. Aluminiu. Licşór că
facfón. (Uşor ca aluminiul.) Dms s.v.
Et.: tc. fakfon.
fáčcă vezi cfáčcă.
fag, pl. faj şi faz s.m. Pap1 44; Pap2
79; Can2 392; Cap 124; Cerna A/1321,
1322; Dms. Fag. Si púsi fičóru pri un
fag şi ţéla fágu si zăclătin£. (Se sui
băiatul într-un fag şi fagul acela începu
să se clatine.) Cap2 36/33; Bătú di un
gurgăşlíf fag. (Întâlni un fag scorburos.)
Cap2 25/3; Si dúsi, lig£, lig£ t¤átă zú©a
faz un di lánţi. (Se duse [şi] legă, legă
toată ziua fagi unii de alţii.) Cap2 140/21;
Gi zăligá˜ ©a toţ fázi× úna-di-úna.
(Începui să leg aici toţi fagii unul de
altul.) Cap2 44/11; Qel amú níţi un fag nu
put¨ să ardícă. (Acum el nici [măcar] un
fag nu putea să ridice.) Cap2 44/8; El, ţi
nu putéá si dúcă níţi un fag, şi ziţéá că
t¤átă curía su u ărdícă. (El, care nu
putea să ducă nici [măcar] un fag, şi
zicea că o să ridice toată pădurea.) DP
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28/18; V˜éam múnti cu mu×ţ faş. (Aveam
munte [acoperit] cu mulţi fagi.) AtaM
370/18; Múnti di faj. (Făget.) Cerna
A/1322.
Et.: lat. fagus.
Fágu-di-Crúţi n.pr. Pap M2 176/16;
Cap 125 s.v. fag. Nume de loc în Óşiń.
Fágu-lu-Čúli n.pr. Pap M2 176/17;
Cap 125 s.v. fag. Nume de loc în Óşiń.
fágă s.f.col. Can2 392; Cap 125 s.v.
fag; Dms. Frunze de fag. C³n anvir'áşti
fága, sfáca om [...] nţápă cắti únă v¨˜că
an méjlucu di ágru. (Când înverzesc
frunzele de fag, fiecare om [...] înfige
câte o nuia în mijlocul ogorului.) Can T2
106/36; Cu fágă li rănéá vítili. (Hrănea
vitele cu frunze de fag.) Dms s.v.
♦ A× anţăp£ fágă. (I-a înţepat frunze
de fag. = A isprăvit cu el, nu se mai
interesează de el.) Cap2 178/30.
Et.: de la fag.
fa˜dá vezi fá˜dă.
fá˜dă, pl. fá˜di şi f£˜dur s.f. Cap 125;
Dms. Folos; dobândă. Ţísta timp nu vu
fá˜dă din víti. (Anul acesta nu a avut
folos de pe urma vitelor.) Dms s.v.; Mi
ănditá˜ şi nu-ń l¤a fá˜dă. (M-am
împrumutat şi nu mi-a luat dobândă.)
Dms s.v.
Nu ári fa˜dá. Degeaba, în zadar; nare rost. Fičóru [...] la cunoscú drácu,
bun mă nu vu fá˜dă, ca drácu déádi ma˜
múlti pári di toţ şi la cumpăr£ [cálu].
(Tânărul [...] îl cunoscu pe drac, bine dar
degeaba, căci dracul dădu mai mulţi bani
decât toţi şi îl cumpără [calul].) Pap M1
22/21, Cap2 127/45; A˜, n-£ri fá˜dă, a˜
ţ¨stă s¨ră să la tălč£m cu băltí˜li.
(Degeaba, hai, deseară să-l omorâm cu
securile.) Cap2 43/33; Mi şti©, cum nu,
túcu ţivá nu ári fá˜dă. (Păi, ştiu, cum nu,
numai că n-are rost.) DP 40/22.
Var.: fa˜dá.
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Et.: tc. faide (mac. fajde, bg. fajda).
fá˜ron interj. AtaM 261/18. Gata, s-a
terminat.
Et. nec.
faÖír, faÖírcă, pl. faÖír, faÖírÖi adj.
şi s.m şi f. Pap2 79; Can2 392; Cap 124;
Dms. Biet, sărman, sărac. Şi şa, la faÖíru
uráču [fúri×] a× ×a furáră şimidói× bo˜.
(Şi aşa, sărmanului agricultor [hoţii] îi
furară amândoi boii.) Pap M1 26/16; Şi
ţéa faÖírca ţe si fácă? la sc¤ási
[mijlucánu fráti] ántru ˜el. (Şi ea, biata,
ce să facă? îl scoase [pe fratele mijlociu]
în faţa lui.) Cap2 128/44; Qe×, faÖíri×,
Dómnu la véa dat sáldi un fičór. (Ei,
bieţii de ei, Domnul le dăduse numai un
fecior.) Cap2 60/30; FaÖíru, níţi că u
lip÷áşti di rost álba. (L i t . Sărmanul,
nici că lipeşte rachiul de gură. = Se
spune despre cineva care este beţiv.)
Cap2 165/17; Si čudéá© cum si la péáră
faÖíru di fičór, cári nu véa níţi un cabát.
(Se întrebau cum să-l omoare pe bietul
băiat, care n-avea nicio vină.)
Cap2 74/25; Ţéástă făÖírca, ţi-© fl³, cum
s-nu spúnă? (Aceasta, biata, care a aflat
[secretul], cum să nu spună?) AtaM
394/11; Mu×áréa si zăčudí, făÖírca.
(Femeia se miră, biata de ea.) Cap2
91/11; FiÖíru, la ţísta [drácu] níţi-un nu× príndi vrúnă luminári. (Bietul de el, la
acesta [= acestui drac] nimeni nu-i
aprinde o lumânare.) Can T1 280/10;
FiÖíru di čerÖéz [...] lă lăs¤á tăgăr@ícu
plin di líri. (Bietul cerchez [...] lăsă
traista plină de lire.) DP 29/1; FiÖírca, şi
˜a a© ári bătút muráru. (Sărmana, şi pe
ea a bătut-o morarul.) MP 84/10; Eírca,
ári mámă máşteră. (Sărmana, are mamă
vitregă.) Dms s.v. máşteră.
Ăn faÖír. Supărat. Bărbátu […]a©
véádi mu×ári-sa ăn fiÖir. (Bărbatu-său
[…] o vede pe nevastă-sa supărată.) Cap2
66/45. Sam ăn faÖír. A sta pe gânduri, a
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fi trist. Ampirátu ra ăn fiÖir. (Împăratul
era trist.) Cap2 72/18.
♦ Blăst¨mili lu faÖíru pri uscát nu
cad. (Blestemele săracului nu cad pe
uscat [= se împlinesc].) Pap M2 63/5.
Var.: făÖír (Cap 124 s.v.; Dms s.v.),
fiÖír, fiÖírcă, Öírcă.
Et.: tc. fakir (mac., bg. fakir).
falácru, falácră pl. falácri adj. Wild
h. 146/3. Chel.
Et.: gr. φαλακρός.
fálagă vezi fálăgă.
fálăgă s.f. Can2 392; Cap 125; Dms.
Falangă. Fičóri× cári si duţ¨© [la
dáscal] spun¨© ca ×a púni an fálagă.
(Copiii care se duceau [la dascăl] spuneau
că îi pune în falangă.) Can T1 267/2.
Var.: fálagă.
Et.: gr. φάλαγγα (mac., bg. falanga).
fálbă, pl. fálbi şi f£lbur s.f. Cap 125;
AtaM 287/31; Dms. Laudă, fală; elogiu.
Săl f¤álbur di el. (Numai laude pe el [=
Tot timpul se laudă].) Dms s.v.
♦ Fálbă múltă şi tórbă dăşártă.
(Laudă multă şi traistă goală.) Cap 125
s.v.
Et.: mac. falba.
fálcă, pl. f³lţ şi fálÖi s.f. Pap1 44;
Pap2 79; Can2 392; Cap 125; ALR I, 1, h.
23/012, 013; Cerna A/147, 163; Wild h.
155/1, 3-6; ALDM I, h. 90/ 2, 3,
h.106/2–6; Dms. Falcă, obraz. Di dínti ă×
ţi ănfl¤á fálca. (Din cauza dintelui i s-a
umflat falca.) Dms s.v.; Si ăngrăş¤á,
féási f¤alţ că lu pórcu. (S-a îngrăşat, a
făcut fălci ca ale porcului.) Dms s.v.;
FálÖili di fáţă. (Fălcile feţii.) ALR I, 1, h.
23/013.
Ánflum fálca. A se bosumfla. Ţi ©ánfliş fálca? (De ce te bosumfli?) Cerna
A/147.
Et.: lat. *falca.
falés vezi fălés.
famí×ă vezi făm÷á×ă.
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fanélă vezi fănélă.
fant, pl. fanţ şi fan@ s.m. Dms. [La
jocul de cărţi] Valet. Aţ víniră mu×ţ fan@,
×umíntra nu mi bătéá˜. (Ţi-au venit [= ţi-au
intrat] mulţi valeţi, altminteri nu mă
băteai.) Dms s.v.
Et.: it. fante (bg. fante).
fára vezi fắră.
faráş f vezi făráş.
fáră1, pl. fári şi f³r s.f. Can2 392;
Cap 125; Dms. Neam, rasă. Di ţę fáră-˜
şi ˜el. (Din acel neam e şi el.) Can2 392
s.v.; Fáră di Íupc. (Neam de ţigan.)
Dms s.v. F i g . Demnitate.
♦ Fára ţi ti ári. (Fi-ţi-ar neamul ce te
are! [= căruia îi aparţii].) Dms s.v.; A˜
páră, a˜ fáră. ( L i t. Ai bani, ai neamuri.
= Ai bani, ai trecere.) Can T2 111/41.
Et.: gr. fara, alb. farë.
fáră2 vezi fắră.
fáră3 vezi năfáră.
fárbă, pl. fárbi s.f. AtaM 289/31.
Vopsea.
Et.: mac. farba.
farfará s.m. Dms. Palavragiu, om
neserios; farfara. Un tári farfará cári lă
viru˜áşti. (Pe un asemenea om neserios
cine îl crede.) Dms s.v.
Et.: tc. farfara (gr. φαρφαράς, bg.
farfara).
fáric, făricári, făricá˜, făricát vb. I.
Tranz. Pap2 79; Can2 392; Cap 125;
Cerna A/1762, 2335; ALDM III, h.
1497/1–6; Dms. 1. A potcovi. Ácu-ń da˜
óc×i× t³× si-© fáric ˜ápa, áră nu, nu-©
fáric. (Dacă-mi dai ochii tăi, o să
potcovesc iapa, iar [dacă] nu, nu o
potcovesc.) Can T2 108/33; M£ni
dimn¨ţa lę-u ˜ápa din a£r [...] şi-©
fárică, díntru ca di n£©ă ań di z£li nu-˜
faricátă. (Mâine dimineaţă ia iapa din
grajd [...] şi potcoveşte-o, că de nouă ani
de zile nu e potcovită.) Can T2 108/30;
S-mi duc s-la fáric cálu. (O să mă duc să
potcovesc calul.) MP 30/10; Z-dúsi la
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nalbántu şi la rug£ ca si-© fárică [˜ápa]
virisía. (Se duse la potcovar şi îl rugă să
o potcovească [iapa] pe datorie.) Can
T2 108/32; Ţel déádu si dúsi la clinčáru
că s-la fárică măgáru. (Bătrânul se duse
la potcovar să-i potcovească măgarul.)
Cap2 89/15. 2. A bate cuie; a închide,
încuia, a fereca. T¤átă zú©a făricá˜
cărfí˜. (Toată ziua am bătut cuie.) Dms
s.v.; „Qa ántră ănúntru [ăn sindúÖi] si
vidém poţ si la diş×íz [...]”?; ˜el antr£,
ára Jéji la făric£ capácu. („Ia intră
înăuntru [în cufăr] să vedem, poţi să-l
deschizi [...]”?; el intră, iar Jéji ferecă
[= închise] capacul). Cap2 97/19; Ă©
făricá˜ úşa di cútru drum. (Am bătut în
cuie uşa dinspre drum.) Dms s.v.
♦ Sănătós ti firicáră. (L i t. Bine te-au
potcovit. = Bine te-au aranjat.) Pap M2
70/3.
Var.: f¨ric (Pap2 79).
Et.: lat. fabricare.
farínă vezi fărínă.
farmacopiós vezi farmacupiós.
farmacopós vezi farmacupiós.
farmacupió vezi farmacupiós.
farmacupiós, pl. farmacupíi˜ s.m.
ALDM I, h. 381/2–7. Farmacist.
Var.: farmacopiós (ALDM I, h.
381/6), farmacopós (ALDM I, h. 381/4),
farmacupió (ALDM I, h. 381/7).
Et.: gr. φαρμακοποιός.
farmaí˜u vezi farmaíu.
farma˜o vezi farmaíu.
farmaÖíu, pl. farmaí˜a s.n. ALDM
I, h. 380/2–7. Farmacie.
Var.: farmaí˜u (ALDM I, h. 380/2, 3),
farmaÖío (ALDM I, h. 380/6).
Et.: gr. φαρμακείο.
fartát vezi fărtát.
fáşă, pl. f³ş, f£şur şi fáşi s.f. Pap1 44;
Pap2 79; Can2 393; Cap 126; ALR II, 1,
h. 148/012; Cerna A/2011; Dms. Faşă;
fâşie îngustă (de piele, pământ etc.);
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bucată, căpătâi. Mămúşa sta lắngă ˜el
[mămúşu] cu rubíčÖili şi cu fáşa. (Naşa
stă lângă el [naşul] cu hăinuţele şi cu
faşa.) Can T2 117/15; Fičóru n¤-ári fáşă.
(Copilul n-are faşă.) Dms s.v.; Cári si
pişmăndis¨scă să sc¤átim únă fáşă din
g³rb. (Cui o să se supere o să-i scoatem
o fâşie de piele de pe spinare.) Cap2
31/13; To˜ să-ţ scot únă fáşă din g³rb.
(Stai să-ţi scot o fâşie de piele de pe
spinare.) Cap2 32/21; Din únă fáşă
sc¤ási tre˜ zăÍí˜ di upínţ. (Dintr-o fâşie
[de piele] scoase trei perechi de opinci.)
Dms s.v.
Et.: lat. fascia.
fáşičcă, pl. fáşičÖi s.f. Can2 393; Cap
126 s.v. fáşă; Dms. Faşă mică.
Et.: din faşă + -íčcă.
fátă, pl. fáti s.f. Dms. Faptă. Cári ti
púsi să faţ tári fátă. (Cine te puse să
săvârşeşti o astfel de faptă.) Dms s.v.
Et.: lat. facta.
fáţă, pl. fáţi, făţ şi f£ţur s.f. Pap1 44;
Pap2 79; Can2 393; Cap 126; ALR II s.n.
6, h. 1798/012; Cerna A/145; Wild h.
153/2, 3, 6, 7, h. 155/3, 7; ALDM I, h.
88/1, 3, 7, h. 90/1, 7, h. 89/1, 7, h. 106/1,
7; Dms. Faţă, chip; obraz; falcă. Táta-su
nu ˜a putéá cun¤áştiri ca véa tricút molt
văcót şi fičóri˜ ra© criscúţ şi ra© izminíţ
la fáţă. (Tatăl lor nu putea să-i
recunoască, deoarece trecuse multă
vreme şi băieţii crescuseră şi se
schimbaseră la faţă.) DP 188/26; Ţi ţ-a˜
ligát cápu, Tóşu [...], fáţă-mpuvinítă?
(De ce ţi-ai legat capul, Tóşu [...], faţă
veştejită?) Cap2 18/15; Lisíţa [...] ×-u
mănc£ t¤átă cáşa lu muráru, si únsi şi
prísti fáţă cu cáşă şi iş£ năfáră. (Vulpea
[...] îi mâncă toată ciulamaua morarului,
se unse şi pe faţă cu ciulama şi ieşi
afară.) Pap M1 24/26; N¨©a cupir¨şti […]
ágrili cu álbă fáţă. (Zăpada acoperă […]
ogoarele cu faţă albă.) W 78/11; Fáţă
lunguvéáţtă. (Faţă lunguiaţă.) Dms s.v.;
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©om cu d£©ă f£ţur. (Om cu două feţe.)
Cap2 178/44.
Ań nigrés fáţa. A se face de râs. Aş
nigrí fáţa. (L i t. Îşi înnegri faţa. = S-a
făcut de râs; a ajuns de râsul lumii.) Cap2
191/28. Scot f£ţur. A face feţe, feţe.
Turlí˜ turlí˜ di f£ţur scutéá di ruş£ni. (Fel
de fel de feţe scotea de ruşine. = Făcea
feţe, feţe de ruşine. Se spune despre
cineva care se ruşinează peste măsură.)
Cap2 178/41. Ăn fáţă. 1. Făţiş. ALR II
s.n. 6, h. 1798. 2. Înainte. Qápa lu Asán
túcu ăn fáţă. (Iapa lui Asán [e]
întotdeauna înainte.) Dms s.v. Din fáţă.
Dinainte. Lă l¤a din fáţă. (Îl luă [= trecu]
dinainte.) Dms s.v. Pri fáţă. Făţiş, pe
faţă. Pri fáţă ×-u spúsi. (I-a spus-o pe
faţă.) Dms s.v. Fáţă cu. În faţă, vizavi,
peste drum de. Si-ń dăráţ un cunác ma˜
mári di lu ampirátulu˜, fáţă cu lu˜. (Să-mi
faceţi un palat mai mare decât al
împăratului, vizavi de al lui.) MP 166/23;
Ca ncriscú s©árili, ampirátu vizú un
cunác, fáţă cu lu˜, şi ma˜ mári. (Când
răsări soarele, împăratul văzu un palat,
peste drum de al lui, şi mai mare.) MP
166/28.
♦ La sc¤ási cu fáţa tăvălítă. (L i t. Îl
scoase cu faţa mânjită.= L-a făcut de
râs.) Cap2 178/39.
Et.: lat. facia.
fáţičcă, pl. fáţičÖi s.f. Can2 393; Cap
126; Dms. Feţişoară. Ă© sărut¤á pri
făţíčcă. (O sărută pe feţişoară.) Dms s.v.
Var.: făţíčcă.
Et.: din fáţă + - íčcă.
fáţiri, pl. fáţir s.f. Pap2 79; Dms.
Facere, naştere.
Fáţiréa lúmi×ă. (Facerea lumii.) Pap
M2 147/17.
Et.: vezi fac.
fávrică, pl. f£vriţ s.f. Dms. Fabrică.
Et.: it. fabbrica (mac., bg. fabrika).
fázla adv, di ~ loc. adv. AtaM
105/22, 297/31; Dms. De prisos; în plus;
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inutil. Vem fázla Íipt. (Avem cereale de
prisos.) Dms s.v.; Ţísta şe˜ ă˜ di fázla ©a.
(Acest lucru este în plus aici.) Dms s.v.;
Ţi fáţim sa di fázlă. (Ceea ce facem este
inutil.) Dms s.v.
Var.: fázlă.
Et.: tc. fazla.
fázlă vezi fázla.
fădúl vezi fudúl.
făduléáţă vezi fuduléáţă.
fădulés vezi fudulisés.
fădulít vezi fudulít.
făguléáti, pl. făguléţ s.m. Can2 392;
Cap 125 s.v. fag; Dms. Făguleţ, fag mic.
Méčca nu mi vizú că mi véam stărtít
dúpu un făguléáti. (Ursul nu mă văzu
căci mă pitisem după un făguleţ.) Dms s.v.
Var.: făngul¨ti (Can2 392).
Et.: der. de la fag.
făguvéáti s.m. Dms. Pădure de fag;
făget.
Et.: der. de la fag.
făguvínă, pl. făguvíń s.f. Cap 125
s.v. fag; Dms. Lemn de fag. Nóstru
urmán ă˜ g¤álă făguvínă. (Pădurea
noastră este numai lemn de fag.) Dms
s.v. F i g . (Om) vânjos. Nu ti cáţă că-˜
făguvínă. (Nu te prinde [= nu te lua la
întrecere cu el] că este [om] vânjos [= e
tare precum e lemnul de fag].) Dms s.v.
♦ Făguvínă uluvótă. (L i t. Lemn de
fag care creşte drept şi fără noduri. = Se
spune despre oamenii nevrednici, care nu
se pricep la nimic.) Cap2 168/27.
Et.: der. de la fag.
făÖír vezi faÖír.
fălbă@í˜ă, pl. fălbă@í˜ s.m. Dms.
Lăudăros.
Et.: mac. falba@ija.
fălbós, fălb£să, pl. fălbóş, fălb£si
adj. Cerna A/Supl; Dms. Lăudăros, fălos.
Var.: fălb©ós (Cerna A/Supl).
Et.: din falbă + -ós.
fălb©ós vezi fălbós.
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fălcós, fălc£să pl. fălcóş, fălc£si adj.
Can2 392; Cap 125 s.v. fálcă; Dms.
Fălcos; cu fălci mari.
Et.: din falcă + -ós.
fălés, fălíri, fălí˜, fălít vb. IV. Refl.
Pap1 44; Pap2 79; Can2 392; Cap 125;
ALR II s.n. 7, h. 1861/012; Cerna A/860;
Dms. A se făli, a se lăuda, a se mândri.
Lisíţa, ca uz£ că lúpu si făléáşti di juní×a
lu˜, la priştit£ an drum. (Vulpea, dacă
auzi că lupul se laudă cu voinicia lui, îl
întâmpină în drum.) Pap M1 18/6; Con si
pruÖó cola, uzó glásur di draţ, cum si
făléá© cári ţi ári fat. (Când se apropie
acolo, auzi voci de draci, cum se lăudau
care ce a făcut.) DP 173/30; Qo şti© că eş
mult júni, amá júnili nu si făléáşti níţi
únă ¤áră. (Eu ştiu că eşti foarte voinic,
dar voinicul nu se laudă niciodată.) Pap
M1 18/8; Únă zú©ă li flo s¤áţili lu˜ la
céşmă, cári si făléá© cum fráţi× lor la
véa© cumpărát lúcri. (Într-o zi la cişmea
le întâlni pe prietenele ei, care se lăudau
cum fraţii lor le cumpăraseră lucruri.) DP
195/31; Mi făléám că la căţá˜ Jéji. (Mă
mândream că l-am prins pe Jéji.) Cap2
97/2; Andó˜ si făl¨, andó˜ si plăn'¨ di
fičóri× lor. (Unii se mândreau, alţii se
plângeau de copiii lor.) Cap2 138/3; S-nu
ti făléş că şti˜ tu ma mul minčúâ di míni.
(Să nu te lauzi că tu ştii mai multe
minciuni decât mine.) AtaM 366/4; El
[lúpu] căţ£ să si făléáscă la toţ că cu lu˜
dinţ p¤áti, nu sáldi s-li spáră vítili, amá
p¤áti s-li dispăráscă şi s-li mănáncă. (El
[lupul] începu să se laude la toţi că poate
cu ai lui dinţi nu numai să sperie
animalele dar poate să le sfâşie şi să le
mănânce.) Pap M1 18/4; Ţéla ampirátu
mult slăgă˜á că nu vę fičór ca si făléáscă
şi ˜el. (Împăratul se tot gândea că nu avea
fecior ca să se fălească şi el.) Cap2 138/4;
Rápu li fl³ cápitili turíti di li l³ ca si
făl¨scă cu ¨li. (Arapul găsi capetele
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aruncate şi le luă ca să se laude cu ele.)
Cap2 56/14.
♦ Fáli-pắrda. (L i t . Laudă-bese. =
Se spune despre fanfaroni, care se laudă
cu gura dar la fapte dau îndărăt; laudămă gură!) Cap2 178/33.
Var.: falés.
Et.: sl. hvaliti (mac. fali).
fălíri, pl. fălír s.f. Lăudăroşenie.
Júnsi ampirát şi túcu bun tricú cu fălírę
lu˜. (Ajunse împărat şi numai bine o duse
cu lăudăroşenia lui.) Cap2 141/10.
Et.: vezi fălés.
fălítór, fălít£ri, pl. fălítór, fălít£ri
adj. Cap 125 s.v. fălés; Dms. Lăudăros.
Ună ©áră ra un ©om mult minčinós şi
fălitór. (Era odată un om foarte mincinos
şi lăudăros.) Cap2 139/29; Nu poţ s-ti
viru˜éş că şimid¡©ăli sa fălít¤ári. (Nu
poţi să te încrezi căci amândouă sunt
lăudăroase.) Dms s.v.
Et.: de la fălés.
fălsificát, pl. fălsificáti s.n. AtaM
100/19. Copie.
Et.: mac. falsifikat.
Fălt£na-cá×lor n.pr. Pap M2 176/20.
Nume de fântână în Óşiń.
Fălt£nă n.pr. Pap M2 176/19; Cap
125. Nume de fântână în Óşiń.
făméá×ă pl. făméá× şi fămé× s.f. Pap1
44; Pap2 79; Can2 392; Cap 125; Wild h.
453/6, 7; ALDM I, h. 422/1; Dms.
1. Familie. 2. Copil, descendent, urmaş;
copii. Qo si va ancurún că nápcum să
fáţiţ făméá×. (Eu o să vă cunun ca apoi să
faceţi copii.) Cap2 76/9; Ácu-˜ fičór si-ń
í˜ă fuméá˜ă, ácu-˜ féátă si-ń í˜ă í×ă.
(Dacă-i băiat să-mi fie urmaş, dacă-i fată
să-mi fie fiică.) DP 192/37; Qe× […] si
dúsiră si-ş ubidéáscă făméá×. (El […] se
duseră să-şi caute copii.) Cap2 73/39;
Fičórlu vizú că nu p¤áti si léátă ăn cap
cu fuméá×a. (Tânărul înţelese că nu o
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poate scoate la capăt cu copiii.) Cap2
106/21; Ra únă ¤áră un ămpirát cári nu
véa fuméá×ă. (Era odată un împărat care
nu avea copii.) DP 49/14; Mu×áréa múltu
jăléá ca nu véa fuméá×ă şi únă zú©ă si
zărugó la Dómnu. (Nevasta mult se jelea
că nu avea copii şi într-o zi începu să se
roage la Dumnezeu.) DP 183/2; Aş fóst-a©
un bărbát cu únă mu×ári şi ra© mult an
gă˜lé, că nu v˜ă© fum˜ắ×ă. (Au fost odată
un bărbat şi o femeie şi erau foarte
amărâţi că nu aveau copii.) MP 96/15;
C£ti míli an N£nti, c£ta fum¨×a z-va da
D¡mnu. (Câţi oameni drăguţi [sunt] în
N£nti, atâţia copii frumoşi să vă dea
Dumnezeu.) Can T2 122/5; C¤áti fămé× iţ
fuzíti din Lún'iń? (Câte familii aţi plecat
din Lún'iń?) Dms s.v. P. e x t.
Gospodărie. Nóstru cătún ári unéáţi
fămé×. (Satul nostru are puţine
gospodării.) Dms s.v.;
♦ Tátu dróbu ş-la da di făméá×ă.
(L i t. Tatăl îşi dă ficatul pentru copii. =
Părintele îşi dă şi bucăţica de la gură
pentru copii.) Cap2 178/34; Astrét să ˜eş
di făm¨×ă! (L i t. Să fii lipsit de copii! =
Să n-ai copii!) Pap M2 61/14; Pi ti
făm¨×ă! ( [Jur] pe familia ta [pe copiii
tăi]!) Pap1 44 s.v.
Var.: famí×ă (Wild h. 453/6), făm¨×ă
(Can 392), fuméá˜ă, fuméá×ă, fumé×e
(Wild h. 453/7), fum¨×ă, fum˜ắ×ă.
Et.: lat. familia.
făm¨×ă vezi făm÷á×ă.
fămíli˜ă, pl. fămíli˜ s.f. ALDM I, h.
422/1. Familie.
Et.: mac. familija.
făndaríÖ vezi făndăríÖ.
făndăríÖ, pl. făndăríÖă s.n. DP
233/6; Dms. Salon, cameră de oaspeţi.
D©¤áu ălăítÖi, cu săltănát, ×ă dúsiră ăn
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făndaríÖ. (Două curtene, cu [mare] fast,
îi duseră în camera de oaspeţi.) DP 83/5;
Ţéástă udá˜ă ă˜ că vrin făndăríÖ. (Odaia
aceasta e ca un salon.) Dms. s.v.
Var.: făndaríÖ.
Et. nec.
făndóc, pl. făndócur s.n. Cap 125;
Dms. Bobârnac.
Et. nec.
fănélă, pl. fănéli s.f. Can2 392; Cap
125; Dms. Flanelă. Lă no˜ sắldi dáscălu
purtá fănélă. (La noi numai învăţătorul
purta flanelă.) Dms s.v.
Var.: fanélă (Can2 392).
Et.: mac., bg. fanela (it. flanella).
făngul¨ti vezi făguléáti.
Făntănéáli
(An ~) n.pr. Pap
M2 176/21; Cap 125 s.v. fănt£nă. Nume
de loc în N£nti.
Var.: FăntănAli (Pap M2 176/21).
FăntănAli vezi Făntănéáli.
fănt¤ánă vezi fănt£nă.
fănt£nă1, pl. fănt£ń s.f. Pap2 79;
Can2 392; Cap 125; Dms. Fântână. Si
dúsi şa ăn jos ángă únă fănt£nă şi cóla
fl³ únă f¨tă ţe plăn'éá. (Se duse aşa la
vale şi lângă o fântână întâlni o fată care
plângea.) Pap M2 149/12; Féáta ra şizútă
lắngă únă fănt£nă. (Fata se aşezase
lângă o fântână.) Cap 125 s.v.
Var.: fănt¤ánă (Dms s.v.), fint£nă
(Can2 392 s.v.)
Et.: lat. fontana.
Fănt£nă2 (An ~) n.pr. Pap M2 176/23.
Nume de loc în N£nti.
Fănt£ń n.pr. Pap1 45. Nume de
localitate în Meglen.
făr vezi fắră.
făráş, pl. făráşă s.n. Pap2 79; Can2
392; Cap 125, 129; Cerna A/737; Dms.
1. Făraş. 2. Sertar de păstrat lingurile şi
furculiţele. 3. Vătrai (de dus jarul) Cerna
A/737.
Var.: faráş (Can2 392), fráşă (s.f.
Cap 129).
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Et.: tc. faraş (bg. dial. faraš).
fắră prep. Pap2 79; Can2 392; Cap
125; ALR II s.n. 4, h. 932/012, 5, h.
1472/012, 6, h. 1645/012; Dms. Fără. Că
viní s¨rta, ×i pirdú˜ toţ cá×i× şi viní˜ cásă
fắră ca×. (Când veni seara, am pierdut
toţi caii şi m-am întors acasă fără cai.)
Cap2 29/23; IzmiÖáru [...] si dúsi ăn un
cătún turţés fắră să spúnă la stăp£nu lu˜.
(Argatul [...] se duse într-un sat turcesc
fără să-i spună stăpânului său.) Cap2
77/8; D¨duli, fičóru na criscú, si f¨si
mári, cupiláş, cum si ámnă şa, f³r
tac£m! (Moşule, copilul nostru a crescut,
se făcu mare, tânăr, cum să umble aşa,
fără haine!) Pap M2 139/9; Píştaru, fắră
să si pucátă napó˜, ca si pruÖ£ di cásă,
proţăp£. (Pescarul, fără să se uite înapoi,
când se apropie de casă, începu să
strige.) Pap M1 24/5; P¤ámili [...] sta©
fắră di frúnzi. (Pomii [...] stau fără
frunze.) W 77/11; Pátru fắră únă fac
tre˜. (Patru fără unu fac trei.) ALR II s.n.,
4, h. 932/012; Gréá©ă sam, ăn m³ń nu
mi pot căţári, áma fắră míni, níţi un
lúcru nu si fáţi. (Grea sunt, în mâini nu
mă pot prinde, dar fără mine niciun lucru
nu se face. [Ghicitoare: Apa].) Pap M1
9/6; Fičóru criilát li nviţ£ t¤áti, fắră ca
să zícă vrínă ¤áră: şti©. (Feciorul isteţ le
învăţă pe toate, fără ca să zică vreodată:
ştiu.) Pap M1 20/32; Uráču [...] si púni
pri túmbă f£ră ca să pucátă la bo˜.
(Plugarul [...] se urcă pe deal fără să se
uite la boi.) Pap M1 26/6; Coş fắră
mátiţă. (Stup fără matcă.) ALR II, s.n., 1,
h. 268/012; Todúr nalt, făr di c¤ásti.
(Todúr [n. pr.] înalt, fără coaste.
[Ghicitoare: Fumul].) Pap M2 50/24;
Viţ£l viní la míni, bo© să fúgă, ţivá nu
nviţ£, că ári cap fắră criél. (Viţel veni la
mine, bou o să plece, nimic n-a învăţat,
căci are cap fără minte.) Pap M1 20/36.
Făr di. Fără. Făr di tátă, făr di
múmă. (Fără (de) tată, fără (de) mamă.)
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Dms s.v.; Să spuń, mă făr di ănfurlitúr.
(Să spui, dar fără exagerări.) Dms s.v.
ănfurlitúră.
♦ Camíla ubid¨ c£rni, aş ramási şi
fára uréc×i. (L i t. Cămila căuta coarne
[şi] rămase şi fără urechi. = Cine aleargă
după doi iepuri nu prinde niciunul.) Can
T2 124/9; Bi×úc f²ră picurár nu si fáţi.
(Turmă fără păstor nu se face [= nu poate
exista].) Cap2 167/41; Vítă f£ră criél.
(L i t. Animal fără minte. = Prost.) Pap
M1 18/7.
Var.: fára, fáră (Pap2 79), făr, for
(Pap2 79; Cap 125), f³r, f£ră.
Et.: lat. foras.
fărcărés, fărcăríri, fărcărí˜, fărcărít
vb. IV. Intranz. Cap 125; Dms. (Despre
cal) A fornăi; a strănuta. Cálu fărcăréáşti
cu nórli con víni lúpu. (Calul fornăie pe
nări când vine lupul.) Cap 125 s.v.; Vítili
fărcăréá© ăn a˜¤ár şi no˜ fučám sub
pucróv. (Vitele fornăiau în grajd şi noi
sforăiam sub pătură.) Dms s.v.; Cálu,
c¤an picăséáşti ţivá, zăcáţă să
fărcăréáscă. (Calul, când simte ceva,
începe să fornăie.) Dms s.v.
Et.: bg. hărkam.
fărculáş vezi truculáş.
fărč¤ás vezi fuč£s.
fărč£s vezi fuč£s.
făricătúră, pl. făricătúr s.f. Can2
392; Cap 126 s.v. fáric; Dms. Potcovire;
ferecătură.
Et.: din fáric + -ătúră.
fărinár, pl. fărinár s.m. Can2 392;
Cap 126 s.v. fărínă; Dms. Vânzător de
făină, făinar. Ăcu víni fărináru, să-ń spuń
şi lă míni. (Dacă vine vânzătorul de
făină, să-mi spui şi mie.) Dms s.v.
Et.: din fărínă + -ár.
fărinát, fărinátă, pl. fărináţ,
fărináti adj. Cap 126 s.v. fărínă; Dms.
Făinos.
Et.: din fărínă + -át.
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fărínă, pl. făríńur s.f. Pap1 44; Pap2
79; Can2 392; Cap 126; ALR II s.n. 1, h.
93/012; Cerna A/1416, 1417; Wild h. 1–7;
ALDM III h. 1205/1–7, h. 1206/1–7;
Dms. Făină. Únă £ră, ca si f¨si únă súşă
di t£ti ápili sicníră şi biriÖét ič nu si f¨si,
[...] si f¨si únă scămputíă, di óca di
fărínă ra do˜ altăl£ţ şi áră nu put¨˜ flári.
(Odată, când fu o secetă de au secat toate
apele şi nu se făcu deloc recoltă, [...] fu o
scumpete, de era ocaua de făină doi
piaştri şi tot n-o găseai.) Can T1 276/28;
La trim¨si [fičóru] únă zú©ă la m¤áră să
máţină fărínă. (Îl trimise [pe băiat] într-o
zi la moară să macine făină.) Cap2 29/3;
Gúspili să li burvéş cu fărínă şi să-× li
da˜ la ˜ápă. (Solzii să-i amesteci cu făină
şi să i-i dai iepei.) DP 34/14; Aş lo pri
únă pó˜ni fărínă. (Îşi luă făină pentru o
pâine.) MP 160/5; F¨ta ra scúnsă an
cr£bla di fărínă. (Fata se ascunsese în
putina de făină.) W 66/12; Únă 'ú©ă, un
cătunéán pitricú do˜ fičór la m¤áră ş˜u si
turnáră fắră fărínă. (Într-o zi, un ţăran
trimise doi feciori la moară şi [ei] se
întoarseră fără făină.) AtaM 362/16;
Farínă di gărnişór. (Făină de porumb;
mălai.) ALR II s.n. 1, h. 93/012.
♦ Nu dar fărínă cu ˜el. (L i t. Nu faci
făină cu el. = Nu faci nici o ispravă, nici
o treabă cu el; Nu faci casă bună cu el.)
Cap2 178/36.
Var.: farínă.
Et.: lat. farina.
fărinós, fărin£să, pl. fărinóş,
fărin£si adj. Dms. Făinos, ca făina.
Et.: lat. farinosus.
fărlí˜ă vezi tărléá©ă.
făr×áčcă s.f. Wild h. 385/3; ALDM
II, h. 1097/7. Suveică.
Var.: frăláčcă (ALDM II, h. 1097/7).
Et.: mac. frlačka.
fắr×ă vezi tărléá©ă.
fărmáţă vezi parmác.
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fărmăčí˜ă pl. fărmăčí˜ s.f. Cerna
A/437. Farmacie.
Et.: dr. farmacie.
fărmăčíst pl. fărmăčíşt s.m. Cerna
A/438. Farmacist.
Et.: dr. farmacist.
fărmăzón, pl. fărmăzóń s.m. Dms.
Persoană
decăzută,
cu
apucături
dubioase. Fărmăzónuli, ắcu ti léa© di ti
băpńés, să vez tu! (Stricatule, dacă te iau
şi te dau de pământ, să vezi tu!) Dms s.v.
Et.: gr. φαρμαζόνες (bg. farmason.
fărnígă vezi furnígă.
fărsí˜ă vezi virisí˜a.
fărtát, pl. fărtáţ s.m. Pap1 44, 45;
Pap2 79; Can2 392, 393; Cap 126; Cerna
A/Supl; ALDM I, h. 417/1–7; Dms.
Fârtat, prieten. Bégu ăn Gumníţă vút-ă©
un fărtáti şi cu ˜ăl si dús-ă© la l©ov.
(Beiul din Gumníţă avea un prieten şi cu
el a plecat la vânătoare.) AtaM 379/10;
Bíni afl£m furtáti. (Bine te-am găsit,
fârtate.) W 68/21; Ţe ţ³p, bra, fărtáti?
(De ce ţipi, bre, frate?) Cap2 83/8; Nu ti
spári, furtáti. (Nu te speria, fârtate.) W
67/15; Qúndi, ˜ún-ti duţ, fărtáti? (Unde,
unde de duci, fârtate?) Can T3 166/25;
Bólin Dú˜čin vę tre˜ fartáţ: un nalbánt,
un cuţutár şi un duÖan@ía. (Bólin Dú˜čin
avea trei prieteni: un potcovar, un cuţitar
şi un negustor.) Can T2 108/27; La˜nţ
fărtáţ la ţăn¨© lu niv¨stă×i cal. (Ceilalţi
prieteni ţineau calul nevestei.) Cerna T;
Călisíra t©ăţ fărtáţi× şi zuntuní˜×. (Îi
poftiră pe toţi fârtaţii şi neamurile.) MP
204/5; F²rti Crísti! (Fârtate Cristi!)
Cerna A/Supl; F²rti Rísti, zăél si-ţ spun
un lúcru. (Fârtate Risti, vino să-ţi spun
un lucru.) Cap 126 s.v.
♦ Ca di fărtát la dăr£. (L i t. Îl făcu
ca de fârtat. = L-a bătut bine; l-a aranjat
bine.) Cap2 178/38.
Var.:fartát, fắrti, fărtáti, furtát.
Et.: din frate + -át.
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fărtátcă, pl. fărtátÖi s.f. Cap 126 s.v.
fărtát; Dms. Surată.
Et.: din fărtát + -că.
fărtátčuc vezi fărtătčúc.
fărtáti vezi fărtát.
fărtatl£c vezi fărtătl£c.
fărtăčúc vezi fărtătčúc.
fărtătčúc, pl. fărtătčúţ s.m. Can2
393; Dms. Prieten mai mic.
Var.: fărtátčuc (Can2 393), fărtăčúc
(Cap 126 s.v. fărtát.)
Et.: de la fărtát + -čuc.
fărtătl¤ác vezi fărtătl£c.
fărtătl£c, pl. fărtătl£ţi s.n. Can2 393;
Cap 126 s.v. fărtát; Dms. Frăţie,
camaraderie.
Var.: fărtatl£c (Can2 393), fărtătl¤ác
(Dms).
Et.: din fărtát + -l£c.
fărtăţí×ă, pl. fărtăţí× s.f. Pap1 45;
Pap2 79; Can2 393; Cap 126 s.v. fărtát;
Dms. Prietenie strânsă, camaraderie; frăţie
de cruce.
Et.: din fărtát + -í×ă.
fắrti vezi fărtát.
făsălóc s. Aventură, peripeţii; treabă.
Acm©ắ s-la spun şi m˜ă© făsălóc. (Acum
să vă spun şi peripeţiile mele.) MP 254/30.
Et. nec.
făsărí˜ă, pl. făsărí˜ s.f. ALDM I, h.
171/ 2–7; Dms. Gălăgie.
Et.: gr. φασαρία.
făs£li vezi făsú×.
făsulí˜e vezi făsú×.
făsú×, pl. făsú×ă s.n. Pap2 79; Can2
393; Cap 126; ALR II s.n. 4, h.
1097/012; ALDM II, h. 983/7; Dms.
Fasole. Făs£li tărótă. (Fasole bătută.)
ALR II s.n. 4, h. 1097/012; Bob si zíţi la
făsulí˜e. (Bob se spune la fasole.) Cerna T.
Var.: făs£li, făsulí˜e.
Et.: gr. φασoύλι (bg. fasul).
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făşăníţă vezi făşiníţă.
Făşăníţur n.pr. Pap M2 176/25; Cap
126. Nume de loc în N£nti.
Var.: Făşníţur (Cap 126).
Et.: făşiníţă.
făşiníţă, pl. făşiníţi, făşiníţur s.f.
Can2 393; Cap 126 s.v. fáşă; ALR II s.n.
1, h. 8/012; Dms. Fâşie. Făşiníţă di
pimínt. (Fâşie de pământ.) ALR II s.n. 1,
h. 8/012; Cu únă făşiníţă di pimínt si
slăgă˜á uráč. (Cu o fâşie de pământ se
credea agricultor.) Dms s.v.
Var.: făşăníţă (Can2 393; Dms).
Et.: der. de la fáşă.
Făşníţur vezi Făşăníţur.
făt vezi fut.
fătút vezi futút.
făţíčcă vezi fáţičcă.
féámin, féámină (féámini) pl.
féámiń, féámini adj. şi s.f. Pap1 45; Pap2
79; Can2 393; Cap 126; ALR I,
h.495/012; Cerna A/Supl; ALDM II, h.
753/1–6, h. 774/1–5, 7; Dms. (Fiinţă) de
sex feminin. ¤á˜a fit¤á un ńel féámin.
(Oaia a fătat o mieluţă.) Dms s.v.; Mult
ăş vréa să-× rudéáscă féámină. (Mult îşi
dorea să-i nască fată.) Dms s.v.; Cáfcu
f¨si f¨mini? (Ce fel de fete făcu?) Cerna
A/Supl; Mă× f˜¨mine. (Mieluţe.) Cap 126
s.v.; F÷ámini viţ£l. (Viţeluşă.) ALDM II,
h. 753/2-5; F÷ámini mắnËu. (Mânză.)
ALDM II, h. 774/1, 7.
♦ Qápa féámină-× rudí. (L i t. Iapa îi
fătă un mânz de sex feminin. = Se spune
despre cei care încearcă ceva, dar nu
reuşesc.) Cap2 179/1.
Var.: f¨min, f˜¨min.
Et.: lat. *feminus, femina.
féárică1, pl. féáriţ s.f. Can2 393; Cap
126; Dms. Ferigă. Fičóru [...]amp×ó un
f¤áli ţi la dăráră di c¤ája di bo© şi la turí
ăn féárică. (Băiatul [...] umplu un burduf
pe care îl făcură din piele de bou şi-l
aruncă în ferigă.) Cap2 142/25; Cusíră
undó© bráţi di féárică şi dăráră duşéc di
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durmít. (Cosiră câteva braţe de ferigă şi
făcură saltea de dormit.) Dms s.v.
Var.: f¨rică1 (Can2 393).
Et.: lat. filix, -licem.
Féárică2 (Ăn ~) n.pr. Pap M2 176/26;
Dms. Nume de loc în Lún'iń. Ăn Féárică
şi no˜ véam ágri. (În Féárică aveam şi
noi terenuri agricole.) Dms s.v.
Var.: F¨rică2 (Pap M2 176/26).
Et.: féárică1.
féátă, pl. féáti s.f. Pap1 45; Pap2 79;
Can2 393; Cap 127; ALR I 2, h. 191/012,
h. 192/012, 013, h. 245/012, 013; ALR II
s.n. 2, h. 6, h. 1656/012; Cerna A/50, 55,
509–513; Wild h. 447/7, h. 461/1–7;
ALDM I, h. 453, 456/1–7; Dms. Fată,
fiică; copilă. A© lo cá©lu ţel di lemn şu
fuzí să-© cáftă féáta ţéa ma˜ muşáta di
lúmi. (Luă calul de lemn şi plecă să o
caute pe fata cea mai frumoasă din
lume.) Cap2 108/12; Dú-ti féátu, s-ti
mănáncă că murím di ápu. (Du-te, fato,
să te mănânce, că murim de apă [= sete].)
Cap2 120/3; Am […] únă féátă
nosocómă. (Am […] o fiică infirmieră.)
AtaM 390/15; Fičúru, ca z-dúsi cásă, lo
un fustán di cadafé şi di mătási şi z-dúsi
s-u© primin˜ắscă f˜ắta. (Tânărul, dacă se
duse acasă, luă o rochie de catifea şi de
mătase şi merse s-o îmbrace pe fată.) MP
124/1; Si dúsi şa ăn jos ángă únă fănt£nă
şi cóla fl³ únă f¨tă ţe plăn'éá. (Se duse
aşa la vale şi lângă o fântână acolo
întâlni o fată care plângea.) Pap M2
149/12; Ácu mi léa ămpirátu di mu×ári,
˜o si-˜ rudés un fičór cu s¤árli ăn frúnti şi
únă féátă cu lúna-n Öéptu. (Dacă
împăratul mă ia de nevastă, eu o să-i
nasc un băiat cu soarele în frunte şi o fată
cu luna-n piept.) DP 191/3; Ţísta
[ga˜da@ía] priúnă cu £mini× lu cupiláşu
si duc sfiríndurlę la f¨tă cu pucl£ni, cu
răzínt şi cu Íirdánu di furliń. (Acesta
[cimpoierul] împreună cu oamenii
tânărului se duc, cântând din cimpoi, la
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fată cu pocloane, cu argint şi cu salba de
bani de aur.) Can T1 274/32; Véa únă
féátă că vrínă túrtură şi sirbičósă c¤áta
si fáţi. (Avea o fată ca o turturică şi cât
se poate de harnică.) DP 78/3; Fóst-a©
únă ¤áră únă mu×ári cu d¤á©ă f¨ti. (Era
odată o femeie cu două fete.) W 59/3; Să
viním m£˜ni să-© trantím tapóla di să-©
l³m f¨ta. (O să venim mâine să doborâm
plopul şi să luăm fata.) Pap M1 16/4;
Einisí si m˜²rgă şi bătú pri únă f˜²tă
crăl˜²scă. (Porni la drum şi întâlni o fată
de împărat.) MP 18/17; Ca si dăsf˜ắsi
c©ắla, flo tr˜ă˜ f˜²ti. (Dacă se coborî
acolo, găsi trei fete.) MP 16/26; F˜²tili
ţ˜ắli căţára s-plóngă. (Fetele acelea
începură să plângă.) MP 18/1; U sc©ắsi
c©ắja [di cápră] di pri ˜a, s-f˜ắsi f˜ắtă.
(Scoase pielea [de capră] de pe ea, [şi] se
făcu fată.) MP 128/7; Búnă şi criilátă
féátă am. (Frumoasă şi deşteaptă fată
am.) DP 69/5; Féátă mári. (Fată mare.)
ALDM I, h. 456/1–7; Ruş£nę f¨tă×ă.
Nume de plantă; ruşinea fetei. Can2 393.
P. e x t. Logodnică, mireasă. Wild h.
447/7.
Var.: f¨tă, f˜²tă.
Et.: lat. feta.
féátičcă, pl. féátičÖi s.f. Pap1 45; Pap2
79; Can2 393; Cap 127 s.v. féátă; ALDM
I, h. 454/1-6; Dms. Fetiţă. Uz¤á˜ că si
pirdú únă féátičcă. (Am auzit că s-a
pierdut o fetiţă.) Dms s.v.
Var.: féatíčcă (Cap 127 s.v. féátă),
f¨tičcă (Can2 393), f¨tişcă (Pap1 45; Pap2
79; Can2 393 s.v.), fitíşcă (Cap 127 s.v.
féátă).
Et.: din f÷átă + -íčcă.
féatíčcă vezi féátičcă.
fébr©ar vezi februári˜ă.
februári˜ă s. Cerna A/1546; ALDM
III, h. 1310/1–7. Februarie.
Var.: fébr©ar (ALDM III, h. 1310/1),
fevruáris (ALDM III, h. 1310/6),
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fevruários (ALDM III, h. 1310/7),
fevruáriu (ALDM III, h. 1310/2–5).
Et.: dr. februarie.
fes, pl. fésur şi fési s.n. Pap1 45; Pap2
79; Can2 393; Cap 127; Dms. Fes,
căciulă. Ţé×a a˜ la láră fésu din cap.
(Aceia îi luară fesul din cap.) Cap2
47/26; An l©ăc di c©ắvă, a˜ d˜ắdira un
f˜ăs din cap s-la ámp˜ă di ápu. (În loc de
cofă, îi dădură un fes din cap să-l umple
cu apă.) MP 36/25; Fésu la nşáră cu
furlíń. (Fesul îl împodobesc cu bani de
aur.) Can T1 266/9; An vr³ pri fes pun
f¨tili şi tipil£c di răzínt. (În vârful
căciulii fetele pun şi tipil£c de
[acoperământ brodat cu] argint.) Can T1
266/9; Fésu la p£rtă tíniri× £miń. (Fesul
îl poartă oamenii tineri.) Can T1 265/9.
Var.: f˜ăs.
Et.: tc. fes (mac., bg. fes).
fet, fitári, fitá˜, fitát vb. I. Tranz. şi
refl. Pap1 45; Pap2 79; Can2 393; Cap
127; ALR II 2, h. 328/012; Dms. A făta.
Qápa fit¤á do˜ m¤an'. (Iapa a fătat doi
mânji.) DP 34/18; Túnţéa ţéa lámńă ţiréá
si féátă. (Atunci, zmeoaica era pe
punctul de a făta.) Cap2 143/24.
Nu-ń ţi féátă cápu. A nu-l duce
capul. Si čudéá drácu cum di pugudí pri
tári ©om ţi íč nu-× féátă cápu. (Se mira
dracul, cum de nimeri peste aşa un om,
pe care nu-l duce capul.) DP 118/33; Cu
ţi ári griş¤át ţísta faÖír di ţéáşti li trázi şi
să-× da Dómnu tári mu×ári, ţi lă ţivá nu-×
fétă. (Cu ce a greşit amărâtul acesta de le
trage [toate] astea şi [ca] să-i dea
Domnul o aşa femeie, [pe care] nu o
duce capul la nimic.) DP 56/30.
♦ A× ţi fit£ bóu. (L i t. I s-a fătat [= a
fătat] boul. = Se spune despre cineva
care se bucură fără motiv.) Can T2
111/21.
Et.: lat. fetare.
fevruáris vezi februári˜ă.
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fevruários vezi februári˜ă.
fevruáriu vezi februári˜ă.
f¨min vezi féámin.
fAric vezi fáric.
f¨rică1,2 vezi féárică1,2.
f¨tă vezi féátă.
f¨tičcă vezi féátičcă.
f¨tişcă vezi féátičcă.
fiát s.n. invar. Dms. Preţ, valoare.
Et.: tc. fiyat.
f˜ăs vezi fes.
f˜²tă vezi féátă.
fič s. În expr. Cu fíčlu. Numele unui
joc de copii. Pap M2 91/16.
Et. nec.
fičór, pl. fičór s.m. Pap2 79; Can2
393; Cap 127; ALR I 2, h. 185/012, 013;
ALR II 1 h. 53/012; ALR II s.n. 5 h.
1476/012; Cerna A/55, 509, 515–517;
Wild h. 459/1–7, h. 460/1, 3–7; ALDM I,
h. 452, 458/1–7; Dms. Fiu, băiat; copil,
fecior; flăcău, tânăr. Fičór mic. (Băieţel.)
Cerna A/516; Si čudéá© cum si la péáră
faÖíru di fičór, cári nu véa níţi un cabát.
(Se întrebau cum să-l omoare pe bietul
flăcău, care n-avea nicio vină.)
Cap2 74/26; Mícu fič©ór lă am cásă,
sirbéáşti şi ˜ăl că filaca. (Băiatul cel mai
mic este acasă, lucrează şi el ca paznic.)
AtaM 390/15; Vem fič©ór cári căntára şi
iş£ra dáscă×, cătihité˜, ˜átro˜. (Avem
băieţi care au învăţat şi au ieşit dascăli,
profesori, medici.) AtaM 390/13; La ţísta
fič©ắr ţ˜ắri mán@ă. (Copilului ăsta îi
trebuie mâncare.) Kats 70/2; Am […] un
fič©ór, la zaharoplastíu sirbéáşti. (Am
[…] un fiu, lucrează la cofetărie.) AtaM
390/15; Únă tá˜fă ş-véa şápti fičór. (O
familie avea şapte copii.) DP 202/20;
Únă zú©ă tátu şi múma si lăf˜á© c³t ă˜
angrăşát fičóru. (Într-o zi tata şi mama
vorbeau cât s-a îngrăşat feciorul.) Pap M1
14/7; Caţáră fičóri× să vínă un c²ti un şi
să ţ¨ră c²ti únă mučcátă di bíbă.
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(Începură copiii să vină unul câte unul şi
să ceară câte o îmbucătură de carne.) Can
T1 277/19; Vin t¤áti ńámur×i di cútru
fičór cu c£ti un băcşís, ă× duc la
rămásnica lu fičóru. (Vin toate
neamurile din partea tânărului cu câte un
dar, îl duc logodnicei tânărului.) Cerna
T; Tát-su fičórlu˜ sc£ti Öési şi púni pri
pugáčă c£tiva líri şi lánti pári. (Tatăl
tânărului scoate punga cu bani şi pune pe
pâine câteva lire şi alţi bani.) Can T2
118/11; C¤áda lu cálu lu fičór ×u căţ£
múntili. (Muntele agăţă coada calului
feciorului.) Cap2 136/34; Fičóru si dúsi
la ápu şi amp×ó un f¤áli ţi la dăráră di
c¤ája di bo©. (Feciorul se duse la apă şi
umplu un burduf pe care îl făcură din
pielea boului.) Cap2 142/24; Fă tu un
códru şi să-l triméţ fičóru să ńu-l dúcă.
(Fă tu o plăcintă şi să-l trimiţi pe băiat să
mi-o aducă.) Cap2 115/36; La féátă ă× si
f¨si mílă di ţísta fičór şi, c³n nu ra drácu
cóla, ă× zísi la fičór. (Fetei i se făcu milă
de acest băiat şi, când dracul nu era
acolo, îi zise băiatului.) Pap M1 20/23;
Ţíşta fičúri˜ si ˜a bat că nu mi scúltă. (Pe
copiii aceştia o să-i bat că nu mă
ascultă.) Kats 70/4; Fičór×ă antráră tru
únă urmáni múltu déásă şi culó si
scúmsiră. (Copiii intrară într-o pădure
foarte deasă şi acolo se ascunseră.) Cap2
105/20; Fičóri× ţi colidisés si zic
colidár. (Copiii care colindă se numesc
colindători.) Can T1 268/14; Táta-su nu
˜a putéá cun¤áştiri ca véa tricút molt
văcót şi fičóri˜ ra© criscúţ şi ra© izminíţ
la fáţă. (Tatăl lor nu putea să-i
recunoască, deoarece trecuse multă vreme
şi copiii crescuseră şi se schimbaseră la
faţă.) DP 188/26; Ţéla ampirátu mult
slăgă˜á că nu vę fičór ca si făléáscă şi
˜el. (Împăratul se tot gândea că nu avea
băiat să se fălească şi el.) Cap2 138/4;
M¤ártę [...]a× l³ súflitu la fičór şi fuzí.
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(Moartea [...] îi luă sufletul băiatului şi se
duse.) Cap2 23/6; Únă zú©ă, ca işóra
fičúri˜ la l©ăf, nu s-turnára cásă. (Într-o
zi, dacă plecară feciorii la vânătoare, nu
se [mai] întoarseră acasă.) MP 12/8;
Fičóri× antráră an un urmán mult des.
(Copiii intrară într-o pădure foarte
deasă.) Pap M1 14/26; Ra un ¤áră un
tátă şi únă múmă cári vę© mu×ţ fičór.
(Era odată un tată şi o mamă care aveau
mulţi copii.) Pap M1 14/2.
Fac fičór. A naşte. ALDM I, h.
468/1.
♦ Fičóri× mănáncă prúni, la tăt£ń la
str¨pijă dínţi×. (L i t. Copiii mănâncă
prune, iar părinţilor li se strepezesc
dinţii. [= Dezmăţul copiilor ce îl suportă
părinţii].) Pap M2 69/41.
Var.: fič©ắr (Cap 127 s.v.; ALDM I,
h. 452, 458/3; Dms s.v.), fič©ór, fičúr.
Et.: lat. *fetiolus.
fičórel vezi fičurél.
fičoríş, pl. fičoríş s.m. Fecioraş,
copilaş. Einisí cu dó˜×ă fičoríş mu×áréa
lu˜. (Femeia lui porni [la drum] cu cei
doi copilaşi.) DP 36/17.
Et.: din fičór + -íş.
fičorlác vezi fičurlác.
fič©ắr vezi fičór.
fič©ór vezi fičór.
fičúr vezi fičór.
fičuréámi s. col. Pap1 45; Pap2 79;
Can2 393; Cap 128 s.v. fičór; Dms.
Feciorime; tineret. No˜, fičuréáméa, că
nă sculám diminéáţa, dunám prắčÖi di
čărníč şi dărám foc. (Noi, tinerii, când ne
sculam dimineaţa, adunam crengi de dud
şi făceam focul.) AtaM 360/20; Múltă
fičuréámi vizú˜ cóla. (Mult tineret am
văzut acolo.) Dms s.v.
Var.: fičur¨mi (Pap2 79; Can2 393).
Et.: din fičór + -÷ámi.
fičuréáşti adv. Dms. Copilăreşte.
Júdică fičuréáşti. (Judecă copilăreşte.)
Dms s.v.
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Et.: din fičór + -éáşti.
fičurél, pl. fičuré× s.m. Pap1 45; Pap2
79; Can2 393; Cap 128 s.v. fičór; Dms.
Băieţel; tinerel. Fóst-a© vrínă ¤áră un
fičórel. (Era odată un băieţel.) Cerna T.
Var.: fičórel.
Et.: din fičór + -él.
fičurés, fičuréáscă, pl. fičuréşt adj.
Can2 393; Cap 128 s.v. fičór; Dms.
Fecioresc, copilăresc.
Var.: fičurésc (Can2 393; Dms).
Et.: din fičór + -ésc.
fičurésc vezi fičurés.
fičur¨mi vezi fičuréámi.
fičuríc, pl. fičuríţ s.m. Cap 128 s.v.
fičór; ALDM I, h. 459/1. Băieţel; copilaş.
Et.: din fičór + -ic.
fičurí×ă s.f. col. Dms. Feciorime;
tineret.
Et.: din fičór + -í×ă.
fičurlác, pl. fičurláţ s.m. Can2 393;
Cap 128 s.v. fičór; Cerna A/516; ALDM
I, h. 459/1–6; Dms. Copilaş, tinerel,
fecioraş; băieţel. [Picuráru] véádi un
fičurlác. ([Păstorul] vede un copilaş.)
AtaM 395/17; „Fičurlácu s-lă fríziţ”,
zísi móşu, „di cu scrum s-mi ung di sa-ń
tréácă”. („Să frigeţi copilaşul”, zise
moşul, „ca să mă ung cu scrum şi să-mi
treacă”.) DP 40/28; Ţísta fičurlácu mult
criştéá, c¤an ra di un an ra că di zéáţi.
(Copilaşul acesta creştea mult, când era
de un an era ca de zece.) DP 105/34; Áţi
la grăbní ţéla fičorlácu şi la turí ăn
Vardár. (Şi-l apucă pe fecioraş şi-l
aruncă în Vardar.) DP 32/5; An ţéa
n¤ápti mu×áréa ăş rudí un fičorlác. (În
acea noapte femeia născu un copilaş.)
DP 32/1.
Var.: fičorlác.
Et.: din fičór + -lác.
fičurl¤ác vezi fičurl£c.
fičurl£c, pl. fičurl£ţi s.m. Can2 393;
Dms. Timpul copilăriei; copilărie.
Var.: fičurl¤ác (Dms).
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Et.: din fičor + -l£c.
fidán, fidáncă pl. fidáń, fidánÖi s.m.
şi f. Cap 127; Cerna A/1309; ALDM II,
h. 1118/1, 4, 5, 7; Dms. Lăstar, mlădiţă.
Ca si-ń la léa©, mámu móri, Góna lu
Ménţa [...], fidán di trindáfil. (Că-l voi
lua, mamă, măre, pe Góna lui Ménţa [...],
lăstar de trandafir.) Cap 18/13.
♦ Ca vrin fidán. ( L i t. Ca un lăstar =
Se zice despre un tânăr chipeş şi voinic.)
Dms s.v.
Et.: tc. fidan (mac., bg. fidan).
f˜¨min vezi féámin.
fiÖír vezi faÖír.
fílaca s.m. Paznic. Mícu fič©ór lă am
cásă, sirbéáşti şi ˜ăl că fílaca. (Pe băiatul
cel mai mic îl am acasă, lucrează şi el ca
paznic.) AtaM 390/15.
Et.: gr. φύλακας.
filádă, pl. fil£z s.f. Can2 393; Dms.
1. Abecedar. Díca-© anviţá „crúţę-jútă”,
a× dăd¨ filádă. (După ce învăţă „Cruceajută”, îi dădea abecedar.) Can T1
266/37; Ă© sc¤ási filáda. (A terminat
[= de studiat] abecedarul.) Dms s.v.; Că
pri ápu căntá filádă. (Citea abecedarul
ca pe apă [= cursiv, fluent].) Dms s.v.
2. Foaie, foiţă. D¤ań únă filádă să-ń dar
únă ţigáră. (Dă-mi o foiţă să-mi fac o
ţigară.) Dms s.v.
Et.: gr. φυλλάδα.
fíldiş, pl. fíldiş s.m. Cap 127; Dms.
Dinte sau os de elefant; fildeş.
Et.: tc. fildişi.
Fíléa n.pr. Cap 127. Nume de
persoană. Qel ş-u lμ, mámu móri, Fíléa di
lu Vínéa. (El şi-o ia [în căsătorie], mamă
dragă, pe Fíléa a lui Vínéa.) Cap2 21/2.
filéán pron. neh. Pap2 79; Can2 393;
Cap 127; Dms. Cutare. Stró˜nicu spúni
ca-˜ vinít să la-© ţ¨ră f¨ta dúpu filéán
cupiláş. (Peţitorul spune că a venit să le-o
ceară fată după cutare tânăr.) Can T1
274/7; Să furóm pári di la fil¨n
čurba@í˜a. (O să furăm bani de la cutare
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bogătaş.) Cap2 33/25; Si uz£ la ampirátu
că la filéán čéşmă ra© do˜ răsláń. (Se
auzi la împărat că la cutare fântână erau
doi lei.) Cap2 75/28; Trim÷ási do˜ suvarí˜
sa-× spúnă că čilibí ămpirát nărănčáşti
să si dúcă ăn fi×án cazá. (Trimise doi
jandarmi să-i spună că nobilul împărat
porunceşte să se ducă în cutare district.)
DP 73/38.
Ăn filéán văc£t. (Odată, de mult, la
un moment dat; nu ştiu când.) Cap2
26/14.
Var.: fil¨n, fi×án.
Et.: tc. filân.
fil¨n vezi filéán.
filí˜ă, pl. filí˜ s.f. Can2 393; Cap 127;
Cerna A/809; ALDM II, h. 727/1–7;
Dms. Felie. Únă filí˜ă di p¤áni. (O felie
de pâine.) Dms s.v.; Filí˜ă di ×ubiníţă.
(Felie de pepene verde.) Dms s.v.; Tă×£
únă filíe. (Tăie o felie.) Cap2 75/3; Áră
£spiţi× pri únă filíă di p£˜ni anţápă cáti
un mitilíc. (Iar oaspeţii înfig câte un
bănuţ pe o felie de pâine.) Can T2
118/22.
Var.: filíă, filíe.
Et.: gr. φελί (bg. filija).
filíă vezi filí˜ă.
filíe vezi filí˜ă.
filíz s.m. AtaM 297/32. Lăstar, mlădiţă.
Et.: tc. filiz (bg. filiz).
fi× (fil), pl. fi× s.m. Elefant. Fráţi×
v˜ă© căţát şi un fi× mult mári. (Fraţii
prinseseră şi un elefant foarte mare.) MP
244/1.
Et.: tc. fil.
fi×ál adv. Dms. Imediat, numaidecât.
Fi×ál să vínă. (Să vină imediat.) Dms
s.v.; Fi×ál lă fl¤a @u˜ápu. (A găsit
răspunsul imediat.) Dms s.v.
Et. nec.
fi×án vezi filéán.
fimirídă, pl. fimirídi s.f. ALDM III
h. 1465/2–7. Ziar.
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Et.: gr. εφημερίδα.
Fínă n.pr. Pap2 79. Nume de căţea.
finér, pl. finéáră s.n. AtaM 78/1,
139/16; Dms. Felinar. Ţéári s-ti ubidím
cu finéru. (Trebuie să te căutăm cu
felinarul.) Dms s.v.
Et.: tc. fener (mac., bg. fener).
fint£nă vezi fănt£nă.
f˜ócă, pl. f˜óÖi s.f. AtaM 287/31;
ALDM II, h. 697/1. Sertar.
Var.: fiócă (AtaM 287/31).
Et.: mac. fioka.
fíră, pl. fíri s.f. Dms. Lipsă, pierdere
în greutate. Gr¤ánu vu fíră mári. (Grâul
[= bobul de grâu] a avut pierdere mare în
greutate.) Dms s.v.; Nu mi zăuş¤á˜, ăń
déádi fíră. (N-am fost atent, mi-a dat
lipsă [la cântar].) Dms s.v.
Et.: gr φύρα (mac., bg. fira).
firăunlúc, pl. firăunlúţi
Dms.
Perfidie, răutate, intrigă. Sắldi firăunlúc
ă˜ bun. (Numai de intrigă e bun.) Dms
s.v.
Et.: din firión + -lúc [= l³c].
firés, firíri, firí˜, firít vb. IV. Refl.
Pap1 45; Pap2 79; Can2 393; Cap 127;
Dms. A se feri, a se păzi; a se ascunde.
Fir¨-ti si nu ti cálcă cálu. (Fereşte-te să
nu te calce calul.) Can2 393 s.v.; Mi firés
s-nu ţivá s-mi v÷ádă. (Mă ascund să nu
cumva să ma vadă.) Dms s.v.; Dómnu
s-ti firéáscă. (Să te păzească Dumnezeu.)
Dms s.v.
♦ Si firéáşti ca drácu di tăm£ńă. (Se
fereşte ca dracul de tămâie.) Cap2
207/10.
Et.: lat. *ferire.
firión, pl. firióń s.m. Dms. Om rău,
perfid, intrigant. Ţísta-˜ mári firión.
(Acesta e mare intrigant.) Dms s.v.; Fu˜
di ©a firiónuli! (Fugi de aici răule!) Dms
s.v.
Et.: din tc. firavun.
firisés vezi furisés.
firisít vezi furisít.
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firmán s. Ordin, decret; firman.
Priúnă cu s˜ắţira căzú şi un firmán.
(Împreună cu secera căzu şi un ordin.)
MP 202/20; Ţi pişi˜á firmánu? (Ce scria
în decret?) MP 202/22.
Et.: tc. ferman (bg. ferman).
firţés vezi firţu˜és.
firţués vezi firţu˜és.
firţu˜és, firţuíri, firţuí˜, firţuít vb.
IV. Tranz. ALDM III, h. 1522/1–4, 6, 7.
A însăila.
Var.: firţés (ALDM III, h. 1522/5, 6),
firţués (ALDM III, h. 1522/1–3).
Et.: nec.
firusés, firusíri, firusí˜, firusít vb.
IV. Intranz. Dms. A scădea în greutate, a
slăbi; (despre lichide) a se evapora. Din
zú©ă, zú©ă firuséáşti. (Zi de zi scade în
greutate.) Dms s.v.; Ắcu ver br¤án'a
s-nu firuséáscă, să-© ţ¤ań ăn prăsó×.
(Dacă vrei ca brânza să nu scadă [= să nu
piardă din greutate], să o ţii în saramură.)
Dms s.v.; Dic¤án si ănluş¤á, firusí
făÖíru. (De când s-a îmbolnăvit, a slăbit
sărmanul.) Dms s.v.; Di ţi ămbitărnéáşti,
firuséáşti. (Pe măsură ce îmbătrâneşte,
slăbeşte.) Dms s.v.; Ápa c¤an ˜árbi,
firuséáşti. (Când fierbe, apa se evaporă.)
Dms s.v.
Et.: gr. φυραίνω.
fisúnă, pl. fisúnes s.f. ALDM III, h.
1492/5. Foale, burduf.
Et.: gr. φυσούνα.
fişéc, pl. fişéáţi s.n. Cap 127; Cerna
A/1694; AtaM 297/32; Dms. Cartuş. Un
sindúÖ plin di fişéáţi. (O ladă plină cu
cartuşe.) Dms s.v.; Cu un fişéc, ti
mănáncă lúpi×. (L i t. Cu un [singur]
cartuş, te mănâncă lupii. = Dacă nu eşti
bine înarmat, te omoară duşmanii.) Dms
s.v.
♦ Ca fişéc. (Ca [un] cartuş.) = Se
spune despre cineva care are o ţinută
elegantă.) Cap2 179/9.
Et.: tc. fişec (mac., bg. fišek).
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fişicl¤ác vezi fişicl£c.
fişicl£c, pl. fişicl£ţi şi fişicl£cur s.n.
Dms. Cartuşieră. Cu fişicl¤áţili pricruţáti
ămná.
(Umbla
cu
cartuşierele
încrucişate.) Dms s.v.
Var.: fişicl¤ác.
Et.: tc. fişeklik.
fişiclí˜ă, pl. fişiclí˜ s.f. AtaM 108/16.
Cartuşieră.
Et.: din fişéc + -lí˜ă.
fit adv. În expr. Sam fit. Dms. A fi
chit. Im fit, n¤-a˜ să-ń da˜, n¤-am să-ţ
da©. (Sântem chit, n-ai să-mi dai, n-am
să-ţi dau.) Dms s.v.
Et.: tc. fit.
fităt¤áră, pl. fităt¤ári s.f. Can2 393;
Cap 127 s.v. fet; Dms. (Despre oaie,
vacă) Fătătoare.
Et.: din fet + -ăt¤áră.
fitéáşti adv. Can2 393; Dms. Ca
fetele.
Var.: fit¨şti (Can2 393).
Et.: din f÷átă + -éáşti.
fitéáscă, pl. fitéşt adj.f. Pap2 79; Can2
393; Dms. Fetesc, de fată (de fete).
Căţáră un fičór, máscuri, la priminíră an
fit¨scă rúbă. (Prinseră un băiat, voinic,
şi-l îmbrăcară în haine de fată.) Pap M2
156/6; Scot Íipt şi la duc la m£ră cu
c£ntiţă fitéşt. (Scot grâu şi-l duc la moară
cu cântece de fete.) Can T2 118/4.
Var.: fit¨scă.
Et.: din f÷átă + -ésc.
fit¨scă vezi fitéáscă.
fit¨şti vezi fitéáşti.
fitícă, pl. fitíÖi s.f. Cap 127 s.v. féátă;
ALR I 2, h. 191/013; ALDM I, h. 454/7.
Fetiţă, copilă.
Et.: din f÷átă + -ică.
fitíčcă, pl. fitíčÖi s.f. Cap 127 s.v.
féátă; Dms. Fetiţă.
Var.: fitíčcă (Cap 127 s.v. féátă).
Et.: din f÷átă + -íčcă.
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fití×, pl. fití×ă şi fití×ur s.n. AtaM
297/33; Dms. Fitil. Fití× di lámbă. (Fitil
de lampă.) Dms s.v. Fig. Intrigă. Ţéla-˜ cu
fití×ur. (Acela e cu intrigi.) Dms s.v.
Pun un fití×. A băga intrigi. Dms s.v.
Et.: din tc. fitil (mac. fitil, fitilj, bg.
fitil).
fití×ă s.f. Dms. Fetie, feciorie. Fití×a
ă˜ sc¤ámpă lă féáti. (Fetia e scumpă la
fete.) Dms s.v.
Et.: din f÷átă + -í×ă.
fitími s.f. sg.t. Dms. Mulţime de fete.
C¤átă fitími nu véam vizút. (Atâta
mulţime de fete nu [mai] văzusem.) Dms
s.v.
Et.: din f÷átă + -ími.
fitíşcă vezi fitíčcă.
fitiş¤árcă vezi fitiş£rcă.
fitişórcă vezi fitiş£rcă.
fitiş£rcă, pl. fitiş£rÖi s.f. Pap1 45;
Pap2 79; Can2 393; Cap 127 s.v. féátă;
ALR II, 1, h. 140/012; Cerna A/511;
ALDM I, h. 455/1–7; Dms. Fetiţă;
fetişcană.
Var.: fitiş¤árcă (Pap2 79; Can2 393;
Dms), fitişórcă (Cap 127 s.v. féátă;
ALR II, 1, h. 140/012).
Et.: din f÷átă + -iş + -£rcă.
fitl¤ác vezi fitl£c.
fitl£c, pl. fitl£ţi s.n. Can2 394; Dms.
Fetie, timpul petrecut ca fată.
Var.: fitl¤ác (Dms).
Et.: din f÷átă + -l£c.
fit¤áńă vezi fit£ńă.
fit£ńă, pl. fit£ń s.f. Cap 127 s.v.
féátă; Dms. Fetişcană. Din prătucálă iş£
únă fit£ńă mult búnă. (Din portocală ieşi
o fetişcană foarte frumoasă.) Cap2 137/2.
Var.: fit¤áńă (Dms.)
Et.: din f÷átă + - £ńă.
fi©1 s.m. Pap2 79; Cap 128; Dms.
Instrument folosit de argintari.
Et. nec.
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fi©2 în fi©, fi© interj. Hai, hai, încetîncet, pâş-pâş. Fičóru li pridun¤á cáprili
şi fi©, fi© l¤a şa ncóla. (Feciorul adună
caprele şi hai, hai, o luă aşa încolo.)
DP 65/4.
Et.: onomatopee.
flamúnt vezi flămúnd.
flat, flátă pl. flaţi, fláti adj. Can2
394. Găsit. P. e x t. Vitreg. Fráti flat.
(Frate vitreg.) Can2 394 s.v.; Flátă
múmă. (Mamă vitregă.) Can2 394 s.v.
Et.: vezi áflum.
flátÖi vezi platÖi.
flămăndéáţă vezi flămundéáţă.
flămănd¨ţă vezi flămundéáţă.
flămúnd, flămúndă, pl. flămún'
(flămún@ă, flămú˜nţ), flămúndi adj.
Pap1 45; Pap2 79; Can2 394; Cap 128;
Cerna A/317, 318, 591; Wild h. 227/7, h.
227 a /2, 4–7; ALDM I, h. 260, 261/1–7;
Dms. Flămând. Á@aba veţ, bra Öira@í,
únă mučcátă di p£˜ni, ca sam flamúnd.
(Poate aveţi, bre chirigiilor, o bucată de
pâine, că-s flămând.) Pap M2 157/2; Fla˜
ńélu ca ţắpă an turíşti flămúndu. (Am
găsit mielul că ţipă în turişte (stână)
flămând.) Can T 2 128/2; Ắldi táti şi
dóda mári lăgá© dúpu gă×íâ s-li cáţă că
s-nă vem măncári ănclóţi, s-nu im
flămún@ă. (Alde tata şi sora mai mare
alergau după găini să le prindă ca să
avem de mâncare pe unde ne duceam, să
nu fim flămânzi.) AtaM 359/27; An ţéa
vréámi, ˜á-la viní şi fičóru, cári [...] ra
umărót şi flămúnd. (În acel timp
(moment) veni şi feciorul, care […] era
obosit şi flămând.) DP 186/14; Qo cálu
si-× la las flămúndu únă săptămónă. (Eu
o să i-l las calul flămând o săptămână.)
DP 172/13; Nu v˜ăm cu nu˜ pó˜ni: im
flămú˜nţ. (Nu avem pâine cu noi: suntem
flămânzi.) MP 104/28; Nu p©ắti z-vínă
pắnă ©a, că i flămúnt. (Nu poate să vină
până aici, că e flămând.) MP 20/6;
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Măčócu si săturá din misúru lu bába, da
bába ş-ra flămúndă. (Pisoiul se sătura
din blidul babei, dar baba era [= rămânea]
flămândă.) Cerna T; Că li vizú pópa ©ó˜li
flămúndi, a× zísi la lúde: mult sa
flămúndi ©ó˜li. (Când văzu popa oile
flămânde îi zise prostănacului: tare sunt
flămânde oile.) Cap2 31/19.
Săm flămúnd di ápu. A-i fi sete.
Cerna A/591. Flămúnd di ápă. Însetat.
Wild h. 227/7.
♦ Sătúlu nu li viruéşti flămúndu.
(Sătulul nu-l crede pe cel flămând.) Pap
M1 13/2.
Var.: flamúnt (Wild h. 227 a /4, 5),
flămúndu (ALDM I, h. 260/1), flămúnt.
Et.: lat. *flammabundus.
flămundéáţă s.f. Pap1 45; Pap2 79;
Can2 394; Cap 128 s.v. flămúnd; Dms.
Foame, foamete. Mo, că ămbitriní˜, mi
guní şi mi lásă să mor di flămundéáţă.
(Acum, dacă îmbătrânii, mă izgoni şi mă
lasă să mor de foame.) DP 97/36; Di
flămăndéáţă nu mor, ma di măncári
múltă mor. (De foame nu mori, însă de
mâncare multă mori.) Dms s.v.; Ăn
cávgă văc¤át a˜ flămăndéáţă. (În timp de
război e foamete.) Dms s.v.; Mor di
flămăndéáţă. (Mor de foame.) Cap 128
s.v. flămúnd.
Var.: flămăndéáţă, flămănd¨ţă (Pap2
79), flămund¨ţă (Pap2 79), fl³m³nd¨ţă
(Wild h. 227 a/1).
Et.: din flămúnd + -éáţă.
flămund¨ţă vezi flămundéáţă
flămundós, flămund£să, pl. flămundóş,
flămund£si adj. Pap1 45; Pap2 79; Can2
394; Cap 128 s.v. flămúnd; Dms.
Flămând.
Et.: din flămúnd + -ós.
flămúndu vezi flămúnd.
flămun'£s vezi flămunz£s.
flămúnt vezi flămúnd.
flămuntáre s.f. Wild h. 227 a /6.
Foame(te).
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Et.: din flămúnd + -áre.
flămunzés vezi flămunz£s.
flămunz¤ás vezi flămunz£s.
flămunz£s, flămunz£ri, flămunz£˜,
flămunz£t vb. IV. Intranz. Can2 394;
Cap 128 s.v. flămúnd; Dms. A flămânzi.
80),
Var.:
flămun'£s
(Pap2
flămunzés (Cap 128 s.v. flămúnd),
flămunz¤ás (Dms).
Et.: din flămúnd + -ós.
flămúr, pl. flămúr s.m. ALDM II, h.
1138/4, 5. Tei.
Et.: gr. φλαμούρι.
flevitídă s.f. ALDM I, h. 392/4, 5.
Varice.
Var.: flivites (ALDM I, h. 392/4).
Et.: gr. φλεβίτιδα.
flin@án, pl. flin@áni s.n. Pap1 45;
Pap2 80, 116; Can2 394, Can4 194, 197;
Cap 128; Dms. Ceaşcă (de cafea). Féátili
[...] punéá© la cap únă luminári şi la
pič¤ári un flin@án cu şirbét. (Fetele [...]
puneau la cap o lumânare şi la picioare o
ceaşcă cu sirop.) Cap2 72/6; An camára
disúpra di ˜el pun un sful@án. (În dulapul
din perete de deasupra lui pun o ceaşcă.)
Can T2 117/25; A× dúsi f˜ắta un sfălËán
di ápu. (Fata îi aduse o ceaşcă de apă.)
MP 26/27.
Var.: sfălËán, sfil@án (Pap2 116;
Can2 394 s.v., Can4 197; Dms s.v.
flin@án), sfin@án (Can4 194), sflin@án
(Dms s.v.; Can4 197 s.v.), sful@án.
Et.: tc. dial. filğan (mac., bg. filğan).
flivites vezi flevitídă.
fl¤ári, pl. flor s.f. Pap1 45; Pap2 80;
Can2 394; Cap 128; ALR II s.n. 1, h.
244/012; Cerna A/Supl; Dms. 1. Floare.
Flórli sa spárti. (Florile sunt sticate
[= veştejite].) W 77/12; A© dáră curúna
t£tă niridítă [...]cu ÖítÖi di flor. (Fac
cununa toată împodobită cu buchete de
flori.) Can T2 118/7. 2. Strat de mucegai
care se formează la suprafaţa unor
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lichide; floare. Vínu fáţi fl©or. (Vinul
face floare.) ALR II s.n. 1, h. 244/012.
Var.: fl£ri (Can2 394).
Et.: lat. flos, -orem.
floc, pl. floţ s.m. Can2 394; Cap 128;
Dms. Floc.
Et.: lat. floccus.
Flóra n.pr. AtaM 93/8. Nume de
femeie, Flora.
flórcă, pl. flórÖi s.f. Cap 128; Dms.
Fluier. Un fičór ă˜rá picurár, aş véa únă
flórcă şu ăş şu˜rá. (Un băiat era cioban,
avea un fluier şi fluiera.) Cap2 109/28.
Et.: din *flóer (cf. alb. floere) + -că.)
floríčcă, pl. floríčÖi s.f. Can2 394;
Cap 128 s.v. fl¤ári; Dms. Floricică.
Var.: fluríčcă (Dms).
Et.: din fl£ri+ -íčcă.
flótuc, pl. flótuţi s.n. Can2 394; Cap
128; Dms. Clăbuc de săpun; floc, smoc
de lână. Birbéru [...] dun£ spúmă, di-×
pucní un fl¡tuc ăn ©óc×i. (Bărbierul [...] a
adunat spumă, şi i-a aruncat un clăbuc în
ochi.) Cap2 70/18.
Et.: din *flot (sg. refăcut de la pl. floţ)
+ -úc.
fl³m³nd¨ţă vezi flămundéáţă.
fl£ri vezi fl¤ári.
fluríčcă vezi floríčcă.
flurínă vezi furlínă.
f¤áli vezi f£li.
f¤áră vezi năfáră.
f¤árfică, pl. f¤árfiţ s.f. Pap2 80;
Can2 394; Cap 128; ALR II, 2, h.
429/012; ALR II s.n. 6, h. 1653/012;
Cerna A/794, 2306, 2310; Wild h.
434/1–7; ALDM II, h. 714/1–7; ALDM
III, h. 1671/1–7; Dms. 1. Foarfecă. Li lę
f¤árfiţli şi-× tá×ă la căzútu c£ti un¨c per
din t¤áti lócurli. (Ia foarfecele şi-i taie
celui bolnav [de epilepsie] câte puţin păr
din toate locurile.) Pap M2 103/33; Cu
f¤árfiţli a© cusés ˜árba. (Cu foarfecele
cosesc iarba.) Cap2 41/33. 2. Semn la
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urechea oii şi unealtă cu care se face
gaură în urechea oii; furcuţă. Cerna
A/2306, 2310. 3. Urechelniţă. Cap 128.
♦ Ca din f¤árfiţ. (L i t. Ca din
foarfece. = Se spune despre cei îmbrăcaţi
frumos şi elegant; ca scos din cutie.)
Cap2 179/13.
Var.: f£rfiţi (Can2 394), f©árfică
(ALDM II, h. 714/2, 3).
Et.: lat. forfex, -icem.
foc, pl. fócur s.n. Pap1 45; Pap2 80;
Can2 394; Cap 128; Cerna A/729; Wild
h. 428/1–7; ALDM I, h. 383/1–6; ALDM
II, h. 656/1–7; Dms. 1. Foc. Zăpucăt£
zíniru lu ampirátu, vizú un mári foc.
(Ginerele împăratului aruncă o privire şi
văzu un foc mare.) Cap2 56/18; Púsi ápă
pri foc si ancălzáscă. (Puse apă pe foc să
se încălzească.) Cap2 116/17; Căftáră
ănsús, căftáră ănjós şu vizúră díndi di
váli un foc. (Se uitară în sus, se uitară în
jos şi văzură peste râu un foc.) Cap2
109/3; A© púsiră căldárμ pri foc şi láră
s-la dáră băcădárnicu. (Puseră căldarea
pe foc şi începură să facă mămăliga.)
Cap2 31/44; S-mi duc la f©ăc si-× zic s-ti
árdă. (O să mă duc la foc să-i zic să te
ardă.) Cap2 122/22; F©ăc, f©ăc, ˜éla s-u
ar' băltí˜a! (Focule, focule, vino să arzi
securea!) Cap2 122/23; Lă punéám ţéla
lémnu pri f©oc. (Puneam lemnul acela pe
foc.) AtaM 388/8; Di bucurí˜ă, cálu din
n©ăr scutéá fum şi din pič©ắri f©ăc lăsá.
(De bucurie, calul scotea fum din nări şi
din picioare [= în urma lui] lăsa foc.) MP
42/17. 2. Febră. ALDM I, h. 383/1–6.
F i g . Dor, durere, chin. Mí×i×, am mári
f©ăc di si vin păn di v©ă˜. (Dragilor, am
mare dor [= mi-e foarte dor] să vin până
la voi.) MP 150/2; Am un foc la buríc.
(Am un dor la inimă.) Dms s.v.
Foc mi fac. A se face foc, a se supăra
tare. C¤an uz¤á ắră, ămpirátu foc si
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féási. (Când auzi din nou, împăratul se
făcu foc.) DP 132/33.
♦ Vrin foc s-ti árdă, dá-ni-ń ti árdiri!
(Vreun foc să te ardă, dar-ar să te ardă!)
Pap M2 59/9; Fócu s-ti árdă! (Să te ardă
focul!) Pap M1 13/7.
Var.: f©ăc, f©oc, f©³c (Wild h. 428/2).
Et.: lat. focus.
fócčic, pl. fócčiţ s.n. Can2 394; Cap
128 s.v. foc; Dms. Foc mic.
Var.: focčíc (Cap 128 s.v. foc).
Et.: din foc + -čic.
focčíc vezi fócčic.
for vezi fắră.
fóro s. ALDM II, h. 911/2-7. Impozit.
Et.: gr. φόρος.
fórtămă vezi fórtumă.
fórtumă, pl. fórtumi s.f. Pap1 45;
Pap2 80; Can2 394; Cap 129; ALR II, 1,
h. 182/012; Dms. 1. Funie, frânghie. Ţéla
vę d³© fórtumi. (Acela avea două funii.)
Cap2 33/11; Ma˜ mícu fráti a© dăn£ álba
fórtumă. (Fratele mai mic strânse funia
albă.) Cap2 33/13; Tu s-la lez p©ómu cu
fórtăma. (Tu să legi pomul cu funia.) DP
193/4; Ligáţ-mi cu únă f©ắrtămă di
m˜ắjluc. (Legaţi-mă cu o funie de
mijloc.) Cap2 119/8; Qắ× a© lăsáră
f©ắrtăma la j©ắsu şi la nţăpó lámńa. (Ei
lăsară funia în jos şi balaurul îl înţepă
[= înfipse cu colţii].) MP 36/29.
2. Unitate de lungime; cot. Si scul£ ţéla
pust di măgár şi ruséási tre˜ fórtumi
anált. (Se sculă pustia de măgar şi rosese
[rădăcina] pe o lungime de trei coţi.)
Cap2 104/27.
Var.: fórtămă, f©ắrtămă.
Et.: gr. φόρτωμα.
fórţă, pl. fórţi s.f. Dms. Putere.
Et.: gr. φόρτα (it. forza).
f£li, pl. fo×, f³× şi f£×ur s.n. Pap1 45;
Pap2 80; Can2 394; Cap 128; ALR II, 2,
h. 430/012; Cerna A/311, 312, 924,
1757; Wild h. 179/4, 6, 7; ALDM I, h.
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254/1, 4–6, h. 255/1–3, 6, h. 259/1–6,
ALDM II, h. 812/2, 3; ALDM III, h.
1492/1–4, 6, 7; Dms. 1. Pântece, burtă,
foale. Mi d£re f£lili. (Mă doare burta.)
Cerna A/312; Si f¨si r£pă p£nă la f¤álili
fičórulu˜. (Se făcu [stană] de piatră până
la burta feciorului.) Pap M2 145/4; Fráti,
mutréá si da˜ pri f¤áli că ˜o ştucní˜
múltu. (Frate, fii atent să dai [= să cazi]
pe burtă că eu mă înfundai rău.) Cap2
115/12; Am un cal, şá©a sub f¤áli u
p¤ártă. (Am un cal, poartă şeaua sub
burtă. [Ghicitoare: Leagănul].) Cap2
156/30; Qel ştiá că féáta ári ăn f¤áli ắncă
do˜ ş¤arp fraţ. (El ştia că fata are în
pântece încă doi şerpi fraţi.) DP 78/38;
Túndi sup f¤áli. (Tuşinează [oile].) ALR
II, 2, h.430/012. 2. Burduf. Qo ţer să-ń
da˜ un f¤áli di bívul di cárni şi un f¤áli di
bívul di ápu. (Vreau să-mi dai un burduf
de bivol cu carne şi un burduf de bivol
cu apă.) Pap M2 149/26; Un f¤áli di ápu
nu-ń júnËi níţi la míni, mi la toţ. (Un
burduf cu apă nu-mi ajunge nici mie, dar
la toţi.) DP 28/10; Ump×áră tre˜ fo× di
ápă. (Umplură trei burdufuri cu apă.)
Cap2 110/31; Am un f¤áli plin di alb
măčcáţ. (Am un burduf plin de bucăţi
albe [Ghicitoate = Făină de grâu alb].)
Cap2 155/8; Ábra d¨du, na f£lili, dú-ti şi
tu di lę un¨c ápu. (Bre, moşule, na
burduful, du-te şi tu de ia un pic de apă.)
Cap2 43/41; S-l˜ă˜ tr˜ă˜ f©ă˜ di ápu şi tr˜ă˜
f©ă˜ di cárni. (Să iei trei burdufuri cu apă
şi trei burdufuri cu carne.) MP 20/10; Ca
viníră ţé×a no˜×, láră und£© fó×ur. (Când
veniră cei nouă [oameni], luară câteva
burdufuri.) Cap2 45/11. 3. (La fierărie)
Foale. F¤áli di suflári. (Foale cu care se
suflă.) Pap M2 30/17; F¤áli di răstupíri
răzíntu. (Foale pentru topirea argintului.)
Pap M2 30/18.
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Ámnum pri f£li. A umbla pe brânci.
Can2 394 s.v.
♦ La dăráră f¤áli. (L i t. L-au făcut
burduf.= L-au bătut zdravăn.) Pap M2
70/8; A© déádi di f¤áli. (L i t. A dat-o de
burtă [= a făcut burtă].= A scăpat de
sărăcie; şi-a aranjat lucrurile în aşa fel
încât nu-i mai pasă de nimeni.) Cap2
179/11.
Var.: f¤áli, f©áli (ALDM I, h. 259/2,3).
Et.: lat. follis.
f³r vezi fắră.
f£ră vezi fắră.
f£rfiţi vezi f¤árfică.
frágă s.f. Cap 129; Dms. Fragă.
Et.: lat. fraga.
Fráji× n.pr. Pap M2 176/29; Cap 129
s.v. frágă. Nume de loc în N£nti.
Et.: pl.art. de la frágă.
frángă, pl. fránÍi s.f. Cap 129; Dms.
Monedă franţuzească de aur, napoleon.
La vindúră şi tuf¨cu şi láră únă frángă.
(Vândură şi puşca şi luară un napoleon.)
Cap2 146/39; Mi duc să-© lμ© čútura să li
mirím fránÍili. (Mă duc să iau baniţa să
măsurăm monedele de aur.) Cap2 147/15;
Sa sc¤ámpi ţéásti ©á©ă, únu ţinţ fránÍi.
(Sunt scumpe aceste ouă, unul – cinci
napoleoni.) DP 70/13.
Et.: gr. φράγκο.
fran@ólă, pl. fran@£li s.f. Dms.
Franzelă.
Et.: tc. francala.
frásim vezi frásin.
frásin, pl. frásiń s.m. Pap1 45; Pap2
80; Can2 394; Cap 129; Cerna A/1331;
ALDM II, h. 1136/1–7; Dms. Frasin.
Árcu-˜ un tu˜ág di lemn di frásim íli di
zilímcă. (Arcul e un băţ din lemn de
frasin sau de iederă.) Pap M2 33/17.
Var.: frásim, frápţăn (ALDM II, h.
1136/3), frápţin (ALDM II, h. 1136/1, 7).
Et.: lat. fraxinus.
fráşă vezi făráş.
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fráti, pl. fraţ s.m. Pap1 45; Pap2 80;
Can2 394; Cap 129; ALR I, 2, h.
159/012, 013; ALR II s.n., 6, h.
1674/012, h. 1676/012; Cerna A/473,
475, 2021, 2146; Wild h. 463/1-7;
ALDM I, h. 416, 418/1–7; Dms. 1. Frate.
Únă ©áră ra© do˜ fraţ şi ra© picurár.
(Erau odată doi fraţi şi erau ciobani.)
Cap2 26/23; A˜ la cása méa ˜úndi sa
tăt£ńi×, fráţi× şi surórli méáli. (Hai la
casa mea unde sunt părinţii, fraţii şi
surorile mele.) Cap2 94/34; Únă sútă di
fraţ ăn un br³n anţínş. (O sută de fraţi
încinşi într-un singur brâu. [Ghicitoare:
Gardul].) Cap2 156/2; Am pátru fraţ ăn
únă căméáşă. (Am patru fraţi într-o
cămaşă. [Ghicitoare: Nuca].) Cap2
157/27; Am do˜ fraţ, un múnti ×a
dispárti; túcu si sigă˜és si si véádă şi nu
si pot vidéári. (Am doi fraţi, un munte îi
desparte; mereu încearcă să se vadă şi nu
se pot vedea. [Ghicitoare: Ochii].) Cap2
162/10; Ţi c£ta ˜eş slab, bra fráti? (De
ce eşti atât de slab, măi, frate?) Cap2
26/34; Un fráti cu únă sóră di véac si
putirés, nu si pot căţári. (Un frate şi o
soră de veci se gonesc [şi] nu se pot
prinde. [Ghicitoare: Soarele şi luna].)
Pap M1 10/15; Am un fráti, t¤átă zú©a
din cur ăn cap méárzi. (Am un frate,
toată ziua merge din cur în cap.
[Ghicitoare: Arşinul (de măsurat
lungimea)].) Cap2 164/3; Fráţi˜ sa anc×íş
an apsaná. (Fraţii sunt închişi în
închisoare.) MP 14/3; Z-dúsi la lu fičúrulu˜
fraţ. (Se duse la fraţii băiatului.) MP 56/30;
Únu fráti murí ăn Silístra. (Un frate muri
în Silistra.) Cerna T; Fráti bun. (Frate
bun, născut din aceiaşi părinţi.) Dms s.v.;
Fráti bliznác. (Frate geamăn.) Dms s.v.
2. Pl. Ramificaţii care se formează la baza
tulpinii plantelor; fraţi. Gărniş¡ru déádi
fraţ, s-×ă cur¤ám. (Porumbul dădu fraţi,
să-l curăţăm.) Dms s.v.
♦ La călc£ fráti-su. (L i t. L-a călcat
pe frate-său. = Nu a respectat prioritatea
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fratelui mai mare, s-a căsătorit înaintea
fratelui mai mare.) Cap2 218/14.
Et.: lat. frater.
frăc, pl. frắcur s.n. Dms. Bucată. Cu
un frăc di Öirmídă nă-© cupirím ¤ála cu
báclă. (Cu o bucată de olan acoperim
oala cu fasole.) Dms s.v. Öirmídă.
Et. nec.
frăcnés, frăcníri, frăcní˜, frăcnít vb.
IV. Tranz. şi intranz. Cap 129; Dms.
1. A lovi. Ţivá nu-˜, pắndi ručóc s-×ă
frăcním toţ. (Nu-i nimic, până-n prânz îi
vom lovi pe toţi.) DP 86/27. 2. A tăia, a
reteza; a decapita. Ă× lă frăcní cápu. (I-a
retezat capul.) Dms s.v.; Fičóru nu lă
déádi di mănár şi-× lă frăcní [lu lámńa]
cápu. (Feciorul nu-l luă în seamă şi-i
reteză capul [balaurului].) DP 101/15;
Isín Beg lă frăcníră ăn Biríslăv. (Pe Isín
Beg l-au decapitat în Biríslăv.) Dms s.v.
3. A distruge, a înfrânge. DP 233/7.
F i g . A se îmbrăca bine, a se dichisi.
(Dms).
Et.: mac. fărkam (Cap 129).
frăcnít, frăcnítă, pl. frăcníţ, frăcníti
adj. AtaM 78/9. Lovit. F i g. Bine
îmbrăcat, elegant. Cári-˜ frăcnít că el.
(Cine [mai] e îmbrăcat bine ca el.)
Dms s.v.
Et.: vezi frăcnés.
frăč£s vezi fuč£s.
frăčúc, pl. frăčúţ s.m. Can2 394; Cap
129 s.v. fráti; Dms. Frăţior.
Var.: frătčúc (Can2 394), frătúč
(Dms).
Et.: din fráti + -ĉi + -úc.
frădél vezi sfắrdăl.
frăláčcă vezi fărláčcă.
frămínt vezi frimínt.
frắmte vezi frúnti.
frăn vezi fr³n.
frănár, pl. frănár s.m. Can2 394.
Persoană care ce vinde frâuri.
Et.: din fr³n + -ár.
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frăng vezi fr³ng.
frăngătúră, pl. frăngătúr s.f. Can2
394; Cap 130 s.v. fr³ng; Dms. Frântură,
spărtură; hârb, ciob.
Var.: frăntătúră (Can2 394; Cap 129
s.v. fr³ng; Dms.), frăntúră (Dms).
Et.: din fr³ng + -ătúră.
frăn@ésc vezi frin'ésc.
FrănÍí˜a n.pr. Dms. Franţa.
frăntătúră vezi frăngătúră.
frắntu vezi fr³nt2.
frăntúră vezi frăngătúră.
frănţuz÷áşti adv. AtaM 253/23.
Franţuzeşte.
Et.: din *frănţúz + -÷áşti.
frắşcă vezi prắčcă.
frăşcă˜és vezi prăčcă˜és.
frăşnés vezi prăčcă˜és.
frăşnitúră, pl. frăşnitúr s.f. Dms.
Lovitură de nuia.
Et.: din frăşnít (s.v. prăčcă˜és) + -ură.
frătčúc vezi frăčúc.
frătúč vezi frăčúc.
frăţă˜és, frăţăíri, frăţăí˜, frăţăít vb.
IV. Tranz. şi intranz. A ciopârţi. C¤an
zăcăţ¤á s-la tá×ă, lă frăţă˜á di lálta párti
di gúşă. (Când începu să-l taie, îl
ciopârţea din cealaltă parte a gâtului.) DP
114/39; L¤a s-la frăţă˜áscă cu múc×a di
cuţ¤át. (Începu să-l ciopârţească cu
muchia cuţitului.) DP 115/4.
Et. nec.
frăţéáşti adv. Cap 129 s.v. fráti;
Dms. Frăţeşte, ca fraţii.
Et.: din fráti + -éáşti.
frăţés, frăţéáscă, pl. frăţéşt adj. Cap
129 s.v. fráti; Dms. Frăţesc.
Var.: frăţésc (Dms s.v.).
Et.: din fráti + -esc.
frăţésc vezi frăţés.
frăţí×ă, pl. frăţí× s.f. Dms. Frăţie.
Et.: din fráti + -í×ă.
fréáşcă vezi frắşcă.
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frec, fricári, fricá˜, fricát vb. I.
Tranz. Pap1 45; Pap2 80; Can2 394; Cap
129; Dms. A freca; a frecţiona. Mi fric£
că ram loş. (Mă frecă (pe corp), căci
eram răcit.) Cap 129 s.v.; A© tălčóra
lámńa şi la sc©ắsara fičúru din r©ăst şi
la fricára cu bí˜ca. (Omorâră balaurul şi
îl scoaseră pe fecior din gura [lui] şi îl
frecară cu buruiana de leac.) MP 38/17;
Q©ă si dun n˜ăc bi˜ţ şi z-vin c©²la s-la
fricóm fičúru. (Eu o să adun câteva
buruieni de leac şi o să vin acolo să-l
frecăm pe fecior.) MP 38/13; Cáţă s-li
fr¨că un di lalt. (Încep să le frece unul de
altul.) Can T1 270/14. F i g . A-i freca
ridichea. Frécă-la să-× vínă criélu.
(Freacă-i ridichea să-i vină mintea [la
cap].) Dms s.v.
Et.: lat. fricare.
frenc, pl. frenţ (frenË) s.m. Pap2 80;
Can2 394; Cap 129; ALR II 3 s.n. h.
879/012, Dms. Francez. Pắnă nu ra©
viníţ frénËi× prin n£stri lócur, múlti pári
cazandis¨m. (Până nu veniseră francezii
prin locurile noastre, adunam mulţi
bani.) Can T1 275/32; Vínără, la láră táti
di cóla frénËi˜. (Veniră, îl luară pe tata de
acolo francezii.) Cerna T; Frénţi× a© fláta© ţ¨sta pisăitúră an vrínă r£pă.
(Francezii au găsit această inscripţie pe o
stâncă.) Pap M2 18/21; Vizú˜ un freng.
(Am văzut un francez.) Dms s.v.; Draţ
£miń ra© frénËi×. (Francezii erau oameni
răi.) Can T1 276/16.
Var.: freng1.
Et.: tc. frenk.
freng1 vezi frenc.
freng2, pl. fréngur s.f. Cerna A/685;
ALDM II, h. 623/3; AtaM 81/17; Dms.
1. Încuietoare metalică la uşă; broască.
2. Clanţă. ALDM II, h. 623/3. Úşa
v¤ástră ári freng, n¤ástră c×uč. (Uşa
voastră are broască, a noastră zăvor.)
Dms s.v.
Var.: fréngu (AtaM 81/17).
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Et.: freng (s.v. frenc).
fréngu vezi freng2.
frenzéáşti vezi frin'éáşti.
frenzésc vezi frin'ésc.
fric vezi frig1.
frícă s.f. Pap1 45; Pap2 80; Can2 394;
Cap 129; Dms. Frică. S-nu-ţ íe frícă, că
me© fič¡r a˜ ancrielát. (Să nu-ţi fie frică,
pentru că băiatul meu e deştept.) W
69/21; Díntru frícă, t£ti cătuníčÖili si
dunáră an ţísta loc ˜úndi-˜ cmo. (De
frică, toate sătucurile se adunară în acest
loc unde este acum.) Can T1 263/14;
Izmi7ári× şi ălăít7ili [...] li ămp×áră
izm¨nili di frícă. (Slugile şi însoţitoarele
[...] le umplură izmenele [= făcură pe ei]
de frică.) Pap M2 144/8; Mu×érli
ang×iţáră di frícă. (Femeile îngheţară
[= încremeniră] de frică.) DP 176/19.
Trag frícă. A se speria, a trage o
frică. Číča-sa, di fríca ţe-© trási, si
anluş£. (Unchiu-său, de frica ce o trase,
se îmbolnăvi.) Cap2 78/23. Ăń ă˜ frícă.
A-i fi frică. I ra frícă s-nu la lásă an
drum. (Îi era frică să nu-l lase în drum.)
MP 20/16; La pădár ă˜ ra frícă.
(Pândarului îi era frică.) Cap2 38/2.
♦ Di ţe ţ-u frícă, nu scap. (De ce ţi-e
frică nu scapi.) Cap2 179/15; Fríca v¨g×ă
víńa. (Frica păzeşte via [= pepenii].) Pap
M2 70/16.
Et.: gr. φρίκη.
fricătúră, pl. fricătúr s.f. Can2 395;
Dms. Frecătură.
Et.: lat. fricatura.
fricós, fric£să, pl. fricóş, fric£si adj.
Can2 395; Cap 129 s.v. frícă; Dms.
Fricos; care produce frică, periculos,
înfricoşător, de temut. Déádi di níşti
l¡cur fríc¤ási, cáfcu nu véa vizút. (Dădu
de nişte locuri înfricoşătoare, cum nu
[mai] văzuse.) DP 75/4; Ţísta lúcru-˜
mult fricós. (Acesta e lucru [foarte]
periculos.) Can T2 102/25; Si iví an
cătúnu lor un rap mult fricós, cári făţ÷á
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múlti nibuní× la cătun÷áń. (Apăru în
satul lor un arap foarte de temut, care
făcea multe rele la săteni.) Can T3
169/11; S-na dúţim pri ma˜ pr©ắpili
[drum], áma ma˜ fric©ắs. (Ne vom duce
pe [drumul] mai apropiat, dar mai
periculos.) MP 224/16.
♦ Fricósu şi di úmbra lu˜ si spáră.
(Fricosul se sperie şi de umbra lui.) Cap2
213/36.
Var.: fric©ắs.
Et.: din frícă + -ós.
fric©ắs vezi fricós.
friél vezi sfriél.
frig1, pl. frígur s.n. Pap1 45; Pap2 80;
Can2 395; Cap 130; ALDM I, h. 383/1,
4-6; Dms. Frig. Călč£ńli şi ubé×li [...] şi
li pun barbáţi× pri pič£ri ˜árna c³n a˜
mult frig. (Călţunii şi obielele [...] şi le
pun bărbaţii în picioare iarna când e
foarte frig.) Can T1 264/33; Di frig ń-o˜
ang×ăţát. (De frig am îngheţat.) ALR I,
1, h. 150/012; Ápa ang×μţ£ di fric. (Apa
îngheţă de frig.) W 78/5; Fric mult si fáţi
níşti or ˜árnata. (Uneori, iarna, se face
foarte frig.) W 77/17; Fric mári, şi căd¨
di brúmă prắstă no˜. (Frig mare şi cădea
bruma peste noi.) Cerna T.
M-ă˜ frig. A-i fi frig. Ń-© fric. (Mi-e
frig.) Cerna T; Mulţ siromáş ¤ámiń nu a©
l¨mni, níţi rúbi şi díntru ţe la-˜ fric.
(Mulţi oameni săraci nu au lemne, nici
haine şi de aceea le e frig.) W 78/3.
Var.: fric.
Et.: lat. frigus.
frig2, fríËiri, friş, fris vb. III.
Pap1 45; Pap2 80; Can2 395; Cap 130;
ALR I, 1, h. 150/012; ALR II, 6, h.
1649/012; Wild h. 356/1, 3, 5; Dms.
Tranz. şi refl. A (se) frige. Nu ştu ţe mi
frísi. (Nu ştiu ce mă fripse.) Pap1 45 s.v.;
G£sca s-frízi. (Gâsca se frige.) Can T2
113/32; N-Crăčún frizéám bíbă şi
măncám. (De Crăciun frigeam carne şi
mâncam.) AtaM 388/11; Mícu z-dúsi
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s-b˜éa ápu şi márili u friz˜éá zărcádéa.
(Cel mic se duse să bea apă şi cel mare
frigea căprioara.) MP 244/31; Ga dunó
p˜ắşti˜, ×a dúsi an p˜ắstiri şi, ca frísi,
măncó mult şi si săturó. (Adună peştii, îi
duse în peşteră şi, dacă fripse, măncă
mult şi se sătură.) MP 82/17; La l³ bóu
[...], la bilíră, la frísiră. (Luă boul [...], îl
jupuiră, îl fripseră.) Cap2 142/22; Fičóru
si la friz, di cu scrúmu si mi ung şi si-ń
tréácă. (Să frigi feciorul, că o să mă ung
cu scrumul şi o să-mi treacă.) Cap2
60/26; Mi cmo cári s-na la frígă
[birb÷áţili]? (Dar acum cine ni-l va frige
[berbecul]?) Cap2 93/44; Curún si mi friţ.
(Să mă frigi mai repede.) Cap2 113/13;
Qel la l³ şi si dúsi cásă s-la frígă [péştili].
(El îl luă şi se duse acasă să-l frigă
[peştele].) Cap2 137/15; „Fičurlácu s-lă
fríziţ”, zísi m¡şu. („Să frigeţi băieţelul”,
zise moşul.) DP 40/28; C³n la friz¨
[p¨ştili], sărí únă lúşpi pri bá-ă ăn
grădínă. (În timp ce îl frigea [peştele],
sări un solz, prin deschizătura podului, în
grădină.) Cap2 137/15.
Et.: lat. frigere.
fríguri, pl. frígur s.f. Pap1 45; Cap
130 (s.v. frig1); Dms. 1. Friguri, malarie.
Mi căţ£ di túnţéa únă frígur[i]. (Mă
apucă de atunci malaria.) Cap2 62/43;
Di únă săptăm¤ánă lă gmičáşti fríguréa.
(De o săptămână îl zguduie frigurile.)
Dms s.v. fríguri. 2. Nume de insectă.
Personificat, în basme. Frígur÷a. Gerilă.
Şti˜ ˜o cári sam? Qo sam Fríguréa. (Ştii
cine sunt eu? Eu sunt Gerilă.) Cap2
68/43; Fríguréa la lăs£ birbécu. (Gerilă
dădu drumul berbecului.) Cap2 69/3;
Fríguréa, raţămíntu şi ánÍilu. (Gerilă,
răceala şi îngerul.) DP 98/21.
Et.: sg. refăcut de la pl. frígur.
frigurós, frigur£să, pl. friguróş,
frigur£si adj. Can2 395; Cap 130 s.v.
frig1; Dms. Friguros. Frigurós că tátă-su.
(Friguros ca
tatăl său.) Dms s.v.;
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N¤ástră udá˜ă ă˜ frigur¤ásă. (Odaia
noastră e friguroasă.) Dms s.v.
Et.: lat. frigorosus.
fri˜él vezi sfriél.
frimínt,
frimintári,
frimintá˜,
frimintát vb. I. Tranz. Pap1 45; Pap2 80;
Can2 395; Cap 130; Cerna A/1430; Wild
h. 355/1-7; ALDM III, h. 1216/1-7; Dms.
A frământa. Mámu, ţi frămínţ? (Mamă,
ce frămânţi?) Kats 64/16; Lútu di pódniţă
si frimíntă cu pič¤árli. (Lutul pentru ţest
se frământă cu picioarele.) Dms s.v.; Con
u frămintá pó˜néa, la féátă-× rămási
ninélu ăn pó˜ni, áma ˜a nu picăsí. (Pe
când frământa pâinea, fetei îi rămase
inelul în pâine, dar ea nu simţi.) DP
186/10; Lă frimintá˜ lóţu. (Îl frământai
aluatul.) Dms s.v.;
Ăń lă frimínt criélu. A-şi frământa
mintea. Dms s.v.
Var.: frămínt (Wild h. 355/1–3, 5, 6).
Et.: lat. *fragmentare.
frimintătúră, pl. frimintătúr s.f.
Can2 395; Cap 130 s.v. frimínt; Dms.
Frământătură.
Et.: din frimínt + -ătúră.
frin'éáşti adv. Cap 129 s.v. frenc;
Dms. Franţuzeşte. Cur¤án ănviţ¤á
frin'éáşti. (A învăţat repede franţuzeşte.)
Dms s.v.; Luşutí˜ă zísă frenzéáşti. (Boală
numită franţuzeşte [= în limba
franceză].) Cap 129 s.v. frenc.
Var.: frenzéáşti.
Et.: din freng1 + -éáşti.
frin'ésc, frin'éáscă, pl. frin'éşt adj.
Cap 129 s.v. frenc; Dms. Franţuzesc. Că
la láră táti ăsÖiríméa frăn@áscă, no˜
arămásim síngur tos tré˜×i fičór. (Când îl
luară pe tata armata franţuzească, noi am
rămas singuri toţi cei trei copii.) Cerna T;
Ştic frin'ésc. (Baionetă franţuzească.)
Dms s.v.
Var.: frăn@ésc, frenzésc (Cap 129
s.v. frenc).
Et.: din freng1 + -ésc..

BDD-A27550 © 2017 Editura Academiei
Provided by Diacronia.ro for IP 54.166.193.102 (2023-01-09 17:22:59 UTC)

39

Dicţionarul dialectului meglenoromân. Literele Ḑ–F

177

Sifilis.
Et.: din freng1 + -í˜ă.
FrinÍistán n.pr. Dms. Franţa.
FrinÍíţa vezi FrinÍíţă.
FrinÍíţă n.pr. Pap M2 176/31; Cap
129 s.v. frenc. Nume de loc în Úmă.
Var.: FrinÍíţa (Pap M2 176/31).
friptúră, pl. friptúr s.f. Can2 395.
Friptură.
Et.: din fript + -úră.
fris, frísă, pl. friş, frísi adj. Fript,
prăjit. S-mi mărsés, ma si mănánc purţél
fris. (O să mă spurc, dar o să mănânc
purcel fript.) Cap2 198/16; ©ómu, di at£r,
şi gă×ínă frísă mănáncă. (Omul, de
hatâr[ul cuiva], mănâncă şi găină friptă.)
Can T2 110/12; Cárni frísă. (Carne
friptă.) ALR II, 6, h. 1649/012; Nápcum
©ómu işó năfáră si dúsi şi cumpăró únă
pó˜ni, culé˜ friş şi unéác caş. (Apoi omul
ieşi afară se duse şi cumpără o pâine,
cârnaţi prăjiţi şi puţină brânză.) DP
181/22. Substantivizat. Friptură. Măncá˜
un fris. (Am mâncat o friptură.) Dms s.v.
Et.: vezi frig2.
frisătúră vezi frisitúră.
frisitúră, pl. frisitúr s.f. Can2 395;
Cap 130 s.v. frig; ALR II, 6, h.
1649/012; Dms. Friptură. La e˜ l-a˜ bun
frisitúra. (Lor le place friptura.) ALR II,
6, h. 1649/012.
Var.: frisătúră (Can2 395).
Et.: din fris + -ătúră.
fríşcă vezi frắşcă.
frăşcăíri, frăşcăí˜, frăşcăít vb. IV.

şi la frăşcăí p³n li sc¤ási t¤áti párili. (Îl
puse pe Cocoşelul-fără-coadă pe grindă
şi îl scutură până scoase toate paralele.)
Pap2 138/28; La púsi pri gríndi, bé×ki ă×
fáţi şi lă ˜a furlíń, ắmă că lă frăşcăí,
frăşcăí, fikíru di cucót murí. (Îl puse pe
grindă, poate-i face şi ei bani de aur, dar
dacă-l lovi de-i merseră fulgii, bietul
cocoş muri.) DP 133/37; La˜ s-la
frăşcă˜és cu únă práčcă di corn. (Începui
să-l lovesc cu o nuia de corn.) DP
133/33; S-mi puń pri gríndi s-mi
frăşcă˜éş.(Să mă pui pe grindă [şi] să mă
scuturi.) DP 133/19; Lă frăşní cu
cămăşícu. (Îl lovi cu biciul.) Dms s.v.;
Frăşn÷á-la [cálu]. (Loveşte [calul] cu
nuiaua.) Can2 394 s.v.
Var.: frăşnés.
Et.: der. de la frắşcă.
fr¤an vezi fr³n.
fr¤ang vezi fr³ng.
fr¤ant1,2 vezi fr³nt1,2.
fron vezi fr³n.
fr³n, pl. fr£ni şi fr£nur s.n. Pap1 45;
Pap2 80; Can2 395; Cap 130; ALR II, s.n.
2, h. 293/012; ALDM II, h. 782/2; Dms.
1. Frâu. Z-dăsf˜ắsi, a× dunó zinÍí˜li şi cu
frónu. (Descălecă, strânse şaua şi frâul.)
MP 22/21. 2. Hăţ. (ALR II, s.n. 2, h.
293/012).
Var.: frăn (Pap1 45), fr¤an (Dms),
fron.
Et.: lat. frenum.
fr³nc vezi fr³ng.
fr³ng, fr£n'iri, fr³nş, fr³nt vb. III.

Tranz. şi intranz. Pap2 80; Can2 394; Cap
129; Dms. A lovi cu nuiaua; a scutura
(praful). C¤átă máńă ra, că c¤ádili lu
cá×I, c¤an si frăşcă˜á©, si uzá© că b¤áréa
din Z¤ánă. (Atâta linişte era, încât cozile
cailor, când se loveau [unele de altele],
se auzeau ca vântul de pe muntele Z£nă.)
DP 89/11; Aş púsi Cúsi-cucóti pri gríndă

Tranz. şi refl. Pap1 45; Pap2 80; Can2
395; Cap 130; Cerna A/1230; Dms. A
(se) sparge, a (se) frânge; a rupe, a
deteriora. F¨tili fr³ng cắti pátru ţinţ
©£li. (Fetele sparg câte patru-cinci oale.)
Can T1 270/4; G-ţi fr£nËi láriţa. (I se
rupe plugul.) Can T1 268/26; Ắcu ra tícfa
c©óla şi ắcu cădéá, cápu vréa să-â lă

frinÍí˜ă s.f. sgt. Cap 129 s.v. frenc.
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fr£ngă. (Dacă era dovleacul acolo şi dacă
ar fi căzut, mi-ar fi spart capul.) AtaM
397/24; Si fr£nsi tícfa, fuzíră ş¤áriţi×. (Se
sparse dovleacul, fugiră şoarecii.) Pap
M2 139/4; A˜ fr¡nsira ©ắ©ă cu caş. (Îi
sparseră [= îi gătiră] ouă cu brânză.) MP
230/6; Lă un cắti un, lă li fr¤anş cápitili
ăn únă triúşă. (La unul câte unul le-am
spart capetele într-o bătătură.) DP 48/8;
Qel, că la fr£nsi [r£pa], vizú un Í¨rmi.
(El, când o sparse [piatra], văzu un
vierme.) Cap2 50/36; Şi, ca si anvirin£
izmiÖáru, că la mă˜néşti cărlígu, la li
fr£nsi pič¤árli la ©o˜. (Şi, dacă se supără
sluga, când azvârle cu cârligul, le rupse
oilor picioarele.) Cap2 34/40; Căn căzú
diÍós, ă× ţi frắnsiră şamind¤á©li pič¤ári
din zănúc×i. (Când căzu jos, i se frânserâ
amândouă picioarele din genunchi.) Cap2
115/9; Să nu-ţ ×a fr³nË dínţi×. (Să nu-ţi
rupi dinţii.) Pap M2 161/40; La ţμ cásă
ra© fr£nti t£ti lúcriri. (În acea casă erau
deteriorate toate lucrurile.) Cap2 49/3;
Fr£nzi-la! (Sparge-l!) Cap2 50/35;
F i g. A pleca, a-şi lua tălpăşiţa. Si
fr¤ánsi di ©a. (Şi-a luat tălpăşiţa de aici.)
Dms s.v. A refuza. Nu lă fr¤ánËi, că-˜
om bun. (Nu-l refuza, că-I om bun.) Dms
s.v. 2. A meliţa. Cerna A/1230. 3. A (se)
supăra. Si fr³nc un¨c, áma áră nu spun
aşÖeré. (Se supără puţin, dar iară nu o
arată pe faţă.) Can T2 123/28; Nip¡tu,
s-nu lă fr¤ángă, si căndăsí şi iş¤áră.
(Nepotul, ca să nu-l supere, se învoi şi
ieşiră.) DP 85/11. 4. A încălca, a
nesocoti. Nărănčătúra ămpirătéáscă nu
si fr¤ánËi. (Porunca împărătească nu se
încalcă.) DP 75/15.
♦ Fr£nËi-ţ gúşa. (Frânge-ţi gâtul!, du-te
dracului [= Ia-ţi tălpăşiţa]!) Cap2 179/16;
Fr£nËi jăg£×i. (L i t. Frânge ţepuşe. = Se
spune despre cineva care stă degeaba, nu
are nici o ocupaţie, nu face nimic; taie
frunză la câini.) Cap2 179/19; Lă fr¤anş
di Öutéc. (L-am rupt în bătaie.) Dms s.v.

40

Var.: fr¤ang (Dms), fr³nc.
Et.: lat. frangere.
fr³nt1, pl. fr£nti s.n. Dms. Ban,
leţcaie; mărunţiş. Fr¤ánti a˜ íli no-a˜?
(Bani ai sau n-ai?) Dms s.v.
Var.: fr¤ant1.
Et.: vezi fr³ng.
fr³nt2, fr£ntă pl. fr³nţ, fr£nti adj.
Frânt, rupt, spart. Tu˜ág fr¤ant. (Toiag
rupt.) Dms s.v.; Stómnă fr¤ántă. (Ulcior
spart.) Dms s.v.; Ğam fr¤ant. (Geam
spart.) Dms s.v. Că-l vizú ţăl cu frắnti
pič¤árili, căţắ si máncă di ˜ăl, crăţ, crăţ.
(Când îl văzu pe cel cu picioarele frânte,
începu să mănânce din el: cranţ, cranţ.)
Cap2 115/19. F i g . Frânt (de oboseală).
Fr¤ant umăr¤át. (Obosit frânt.) Dms s.v.
Var.: fr¤ant2, frắntu (AtaM 44/21).
Et.: vezi fr³ng.
fr£nză vezi frúnză.
frug×ắţă vezi frug×íţă.
frug×íţă, pl. frug×íţi s.f. Can2 395;
Cap 131, 132 s.v. fúrcă; Dms. Steag roşu
care se poartă la nuntă (împodobit cu
flori, legat la extremitatea de sus cu o
batistă iar în vârf având o cruce). Ántru
cálu mămúşulu˜ un fič¡r p£rtă frug×ắţa.
(Înaintea calului naşului un tânăr duce
steagul.) Can T2 119/27.
Var.: frug×ắţă, furg×íţă (Cap 132
s.v. fúrcă; Dms), furug×íţă (Dms s.v.).
Et.: mac. fruglica.
frulínă vezi furlínă.
frún'ă vezi frúnză.
frún'ičcă vezi frúnzičcă.
frúnti, pl. frunţ şi frunţă ( la ALDM
I, h. 37/1) s.f. Pap1 45; Pap2 80; Can2
395; Cap 131; Cerna A/94; Wild h.
146/2; ALDM I, h. 37/1-7; Dms. Frunte.
Ácu mi léa ămpirátu di mu×ári, ˜o si-˜
rudés un fičór cu s¤árli ăn frúnti şi únă
féátă cu lúna-n Öéptu. (Dacă împăratul
mă ia de soţie, eu o să-i nasc un băiat cu
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soarele în frunte şi o fată cu luna-n
piept.) DP 191/3; Ań am un bo© bréaz ăn
frúnti. (Îmi am un bou breaz în frunte.)
Cap2 159/2; Ǵáspili [...] a× ţi anţăp£ ăn
frúnti. (Viespea [...] i se înfipse în
frunte.) Cap2 28/44. F i g . Sg. col.
Oameni importanţi, fruntaşi. Frúntéa
cătúnulu˜ ×i anc×ísiră ăn upţána. (Pe
fruntaşii satului îi închiseră în puşcărie.)
Cerna T; Mirí şi drept ăn frúnti lă
pugudí. ( inti şi drept în frunte îi
nimeri.) Dms s.v.; Qúndi s-ti zăpucát, el
ăn frúnti. (Unde te-ai uita, el primul.)
Dms s.v.; Lă víńur˜ si dăn¤á frúntéa. (La
vii s-a strâns fruntea.) Dms s.v.
Frúnti goálă. Chel. Wild h. 146/2.
♦ Áncă cu frúntéa páşti. (L i t. Încă
cu fruntea paşte. = Se spune despre cei
trecuţi ca vârstă, dar cu mintea încă de
copil.) Cap2 179/23.
Var.: frắmte (ALDM I, h. 37/7).
Et.: lat. frons, -ontem.
frúntičcă, pl. frúntičÖi s.f. Can2 395;
Cap 131 s.v. frúnti; Dms. Frunte mică.
Var.: fruntíčcă (Cap 131 s.v. frúnti).
Et.: din frúnti + -íčcă.
fruntíčcă vezi frúntičcă.
frúnză, pl. frúnzi s.f. Pap1 45; Pap2
80; Can2 395; Cap 131; Cerna A/758,
1005, 1301, 1302; Wild h. 45/4–7; h.
341/1, 4–6; ALDM II, h. 1111/1, 3–6;
Dms. 1. Frunză. P¤ámili [...] sta© fắră di
frúnzi. (Pomii [...] stau fără frunze.) W
77/11; Qo la˜ únă frúnză di núcă. (Luai o
frunză de nuc.) Cap2 29/41; Púni níşti
frúnËă di tícfă pri ˜el. (Pune pe el nişte
frunză de dovleac.) Cerna T. 2. Foaie. A×
dăd¨ únă frúnËă. (Îi dădea o foaie de
hârtie.) Can T1 266/36; A× l¤a únă frúnËă
pisăítă şi ×u déádi lă páşă. (Îi luă o coală
de hârtie scrisă şi i-o dădu paşei.) DP
36/35.
♦ Ti ári pisăít an frúnËa di zmăr¨că.
(L i t. Te-a scris pe frunza de ienupăr.=
Îţi poartă sâmbetele.) Pap M2 70/22;
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Anturn£ fr£nza. (L i t. Întoarse foaia. =
S-a schimbat, nu mai este cum a fost.)
Cap2 179/21.
Var.: fr£nză, frún'ă.
Et.: lat. frondia.
frúnzičcă, pl. frúnzičÖi s.f. Can2 395;
ALDM II, h. 1112/1- 4; Dms. Frunzuliţă.
Var.: frún'ičcă (ALDM II, h.
1112/1, 3).
Et.: din frúnză + -íčcă.
frunz£s, frunz£să, pl. frunz£ş,
frunz£si adj. Can2 395; Cap 131 s.v.
frúnză; Dms. Înfrunzit.
Et.: din frúnză + -£s.
frúto, pl. frúta s.n. ALDM II, h.
1001/5. Fruct.
Et.: gr. φρούτο (it. frutto).
ftári vezi tári.
f©áli vezi f£li.
f©árfică vezi f¤árfică.
f©ăc vezi foc.
f©ắrtămă vezi fórtumă.
fuc vezi fug.
fucará vezi fucărá.
fucărá, pl. fucărá˜ adj. Can2 395;
Cap 124 s.v. faÖír; Wild h. 394/5, 6;
Dms. Sărac. Níşti or duná© pári di la toţ
şi li dăd¨© la un fucărá. (Uneori adunau
bani de la toţi şi îi dădeau unui sărac.)
Can T1 275/5; Ra© ma˜ fucărá˜ şi la ˜e×
nu vę c£ta zălúm. (Erau mai sărmani şi la
ei nu era atâta jaf.) Can T1 263/22; Ra
únă ©áră un ©om mult fucará. (Era odată
un om foarte sărac.) Cap2 24/7; Qel aş vę
únă f¨tă şi mult ra fucará. (Avea o fată şi
tare era săracă.) Cap2 38/9; Ra© únă ©áră
tre˜ fraţ fucará˜. (Erau odată trei fraţi
săraci.) Cap2 32/28.
Var.: fucará.
Et.: tc. fukara (bg. fukara).
fucărărésc vezi fucărés.
fucărés, fucăréáscá, pl. fucăréşt adj.
Dms. De sărac; sărăcăcios.
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Var.: fucărărésc (Dms s.v.), fucărésc
(Dms).
Et.: din fucărá + -és(c).
fucărésc vezi fucărés.
fucărími s.n. Dms. Sărăcime, lume
săracă. Cútru Păzári ă˜ múltă fucărími.
(Înspre Păzári e multă sărăcime, lume
săracă.) Dms s.v.
Et.: din fucărá + -ími.
fucărl¤ác vezi fucărl£c.
fucărl£c, pl. fucărl£ţi s.n. Cap 124
s.v. faÖír; Dms. Sărăcie. Tátă-su scăp£
din fucărl£c. (Tată-su scăpă de sărăcie.)
Cap2 39/2; Lă fl¤a fucărl¤ácu. (A dat
sărăcia peste el.) Dms s.v.
Var.: fucărl¤ác.
Et.: tc. fukaralιk.
fuč£s, fuč£ri, fuč£˜, fuč£t vb. I.
Intranz. Pap1 44, 45; Pap2 79, 80; Can2
392, 395; Cap 134; Cerna A/938; ALDM
II, h. 708/1, 3–6; Dms. A sforăi; a gâfâi;
(despre şerpi) a sâsâi; (despre porci) a
grohăi. Ampirátu si făţéá că durméá şi
căţ£ si fučáscă. (Împăratul se prefăcea că
doarme şi începu să sforăie.) Cap2 86/28;
Ţéla lă spunéá cum fučáşti drácu şi cum
si print¤árnă ăn son. (Acela le spunea
cum sforăie dracul şi cum se răsuceşte în
somn.) DP 59/37; Şárpili fučáşti.
(Şarpele sâsâie.) Pap1 45 s.v.; Ţe şa
frăč£ş la durmíréa? (De ce sforăi aşa
când dormi?) Cap 134 s.v.
Var.:
fărč¤ás
(Dms),
fărč£s
(Pap1 44; Pap2 79; Can2 392; Cap 134
s.v. fuč£s, conj. IV), frăč£s, frăčés
(ALDM II, h. 708/4, 5), hrăčés (ALDM
II, h. 708/1).
Et.: mac. fuči, bg. fuča.
fudúl, fudúlă, pl. fudú×, fudúli adj.
Pap1 45; Pap2 80; Can2 395; Cap 131;
Dms. Fudul, lăudăros, mândru, arogant.
Mult ş-u fădúl. (E foarte mândru.) Dms
s.v. fădúl; Fădúl şi dispriminít. (Fudul şi
dezbrăcat.) Dms s.v. fădúl.
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Var.: fădúl.
Et.: tc. fodul (bg. fudul).
fuduléáţă s.f. Dms. Mândrie.
Var.: făduléáţă (Dms s.v.).
Et.: din fudúl + -éáţă.
fudulisés,
fudulisíri,
fudulisí˜,
fudulisít vb. IV. Refl. Dms. A se fuduli,
a se făli, a se îngâmfa. Şa şi ©ómu, nu
trubuéáşti să si fuduliséáscă, că paţáşti
şi ˜el ca lúpu. (Aşa şi omul, nu trebuie să
se fălească, pentru că păţeşte şi el ca
lupul.) Pap M1 18/24; Ţi c¤áta ti fuduliséş?
(Ce te fuduleşti atât?) Dms s.v.
Var.: fădulés (Dms s.v.).
Et.: de la fudúl.
fudulít, fudulítă, pl. fudulíţ, fudulíti
adj. Dms. Fudul, lăudăros, mândru,
arogant.
Var.: fădulít (Dms s.v. fădúl).
Et.: vezi fudulisés.
fudul¤ác vezi fudul£c.
fudul£c, pl. fudul£ţi s.n. Dms.
Mândrie; aroganţă.
Var.: fudul¤ác (Dms).
Et.: tc. fodulluk.
fufutéáşti, fufutíri, fufutí, fufutít vb.
IV. Intranz. Pap2 80; Can2 395; Cap 131;
Dms. (Despre foc) A dudui, a bubui.
Fufutéáşti fócu. (Focul duduie.) Dms s.v.
Var.: fufut¨şti (Pap M2 97/15),
furfutéáşti (Dms s.v.).
Et.: onomatopee.
fufut¨şti vezi fufutéáşti.
fug, fuzíri, fuzí˜, fuzít vb. IV.
Intranz. Pap1 45; Pap2 80; Can2 396;
Cap 131; Cerna A/531–538, 541, 542;
ALDM I, h. 474–478, h. 480–486/1–7;
Dms. A fugi; a pleca, a se duce. Cá×i×
să-ń ×i caţ şi ˜o fug. (Să ai grijă de caii
mei şi eu plec.) Cap2 24/17; Cári na la
fáţi izm˜ắtu ca fuc ˜©ă? (Cine îmi face
treaba când plec eu?) MP 130/6; C£ţi fuz
di nu sta˜ ©a să máţiń? (De ce pleci şi nu
stai aici să macini?) Cap2 29/7; Fó-ti ca fus
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la lúcru, la ágru. (Fă-te că pleci la lucru,
la câmp.) MP 130/7; Ăş lę băstúnu şi-ş
fúzi la băs¨rică. (Îşi ia bastonul şi pleacă
la biserică.) Cerna T; Dădáră ruč£s şi
fuc sfáca cásă. (Termină de prânzit şi
fiecare pleacă acasă.) Can T2 118/7; Qo,
níşti or, fuz¨m di la scu×ó. (Eu, uneori,
fugeam de la şcoală.) Can T1 267/15;
Séárta lúméa ăş fuzéá cásă. (Seara
lumea pleca acasă.) AtaM 389/28;
[M¤ártéa] viní únă s¨ră, a× l³ súflitu la
fičór şi fuzí. ([Moartea] veni într-o seară,
îi luă sufletul feciorului şi plecă.) Cap2
23/6; A© lo cá©lu ţel di lemn şu fuzí să-©
cáftă féáta ţéa ma˜ muşátă di lúmi. (Luă
calul cel de lemn şi plecă să o caute pe
fata cea mai frumoasă din lume.) Cap2
108/12; Lo fičúru şi fuzíra. (Îl luă pe
fecior şi plecară.) MP 22/5; Ca fuzít-a©
ţéáli lántili surór [múmă-sa] ×-u dát-a©
[méára] la ţéa ma˜ mícă féátă. (Dacă
celelalte surori au plecat, [mamă-sa] i l-a
dat [mărul] fetei mai mici.) Cap2 101/13;
Sămuvíla vę fuzít dúpu măncári. (Zâna
plecase după mâncare.) Cap2 150/4; Şos
módru, cu nu, ×umíntr÷a s-fuc. (Stai
[= fii] cuminte, dacă nu, altfel o să plec.)
Kats 77/22; Q©ă s-fuc la ágru. (Eu voi
pleca la câmp.) MP 130/9; Viţ£l viní la
míni, bo© să fúgă, (Viţel veni la mine,
bou o să plece.) Pap M1 20/35; Ţer să fuz
cásă? (Vrei să pleci acasă?) Cap2 24/21;
Fráti-su, fu˜ dúpu el cur¤án. (Frate-său,
fugi [= dă fuga] repede după el.) DP
35/33; Tu su-© caţ únă féátă di per […],
s-u puń pri cal şi nápcum fu˜. (Tu să
prinzi o fată de păr […], să o pui pe cal şi
apoi fugi.) DP 193/31; St³˜, ca ˜o sam,
nu ti spári, nu fu˜! (Stai , că eu sunt, nu te
speria, nu fugi!) Can T2 104/40; Fu˜ şi
lę-ţ ţe ţer. (Du-te şi ia-ţi ce vrei.) Cap2
39/18; S-nu fuz! (Nu fugi!) ALDM I, h.
485/1–7; Fuzíţ, túrţi! (Fugiţi, turcilor!)
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Cap2 44/20; Nu fuzíţ! (Nu fugiţi!) ALDM
I, h. 485/1–7; Móşu ra fuzít di cásă.
(Moşul era plecat de acasă.) DP 69/17;
Cu fuzíri. (Fugind.) ALDM I, h. 486/4–6;
Fu'éá˜Öi. (Fugind.) (ALDM I, h. 486/7).
♦ Fú˜ă-ţ cu tińí˜ă, pắnă ˜eş cald!
(L i t. Pleacă cu cinste, cât eşti cald. =
Pleacă cu cinste, atâta timp cât eşti o
persoană onorabilă.) Cap2 169/38; Ă× fug
óc×i×. (L i t. Îi fug ochii. = Se spune
despre cineva care pofteşte când vede
ceva bun, frumos.) Dms s.v.
Var.: fuc.
Et.: lat. fugire.
fugát, pl. fugáţ s.m. Pap2 80; Dms.
Fugit, fugar; evadat, dezertor. Lu fugátu
múmă alb purtát-a©. (L i t. Mama celui
fugit a purtat alb.= Mama dezertorului
n-a purtat doliu.) Pap M2 76/41; Di fugát
s-nu vă pruÖáţ. (De dezertor să nu vă
apropiaţi.) Dms s.v.; Ăpţăná˜a ra plínă di
fugáţ. (Închisoarea era plină de fugari.)
Dms s.v.
Et.: vezi fug (cu schimbare de
conjugare).
fúgă s.f. Pap1 45; Pap2 80; Can2 395;
Cap 131; Dms. Fugă; plecare. Ántru fúgă
×a dărués £spiţi× cu cắti únă ziÍíă di
čar£p şi zăníţă. (Înainte de plecare le
dăruiesc oaspeţilor câte o pereche de
ciorapi şi o cingătoare.) Can T2 118/13;
La fúgă a× ţir¨© la să˜bía şi dişparasí
(pári pri dinţ). (La plecare îi cereau
gospodinei şi dişparasí, bani pentru
dinţi.) Can T1 275/29; Lă fúgă ampirátu
si čudí di ˜úndi tári méásă. (La plecare
împăratul se miră de unde o asemenea
masă.) Cap2 89/41; Şi că ţrăpníră ápu, la
fúgă, c¤áda lu cálu lu fičór ×-u căţ£
múntili. (Şi după ce luară apă, la plecare,
muntele agăţă coada calului feciorului.)
Cap2 136/34.
La fúgă. Fuga, repede. Si priminí cu
rúbă di ampirát şi la fúgă la nivéásta lu˜.
(Se îmbrăcă cu haine împărăteşti şi fuga
la nevasta lui.) Cap2 75/44. Léa© fúga. A
fugi, a o lua la fugă. Pap1 45 s.v.
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Et.: lat. fuga.
fulinár, fulinárcă, pl. fulinár,
fulinárÖi adj. Dms. Pântecos, burtos.
Et.: der. de la f£li sau de la *fulínă
‘burduf’ (cf. ar. fu×ínă ‘burduf’ < lat.
follina) + -ár.
fulinícaf vezi fulinícăv.
fulinícăv, fulinícăvă, pl. fulinícăv,
fulinícăvi adj. Can2 395; Cap 128 s.v.
f¤áli, 131; ALR II, 1, h. 63/012; Dms.
Pântecos, burtos.
Var.: fulinícaf (Cap 128 s.v. f¤áli,
131), fulnícaf (Cap 128 s.v. f¤áli),
fulnícav (ALR II, 1, h. 63/012).
Et.: der. de la f¤áli sau de la *fulínă
‘burduf’ (vezi fulinár).
fulnícaf vezi fulinícăv.
fulnícav vezi fulinícăv.
fu×íc, pl. fu×íč s.m. Dms. Burduf mic.
Et.: din f¤áli + -íc.
fu×ór, pl. fu×£ră s.n. Pap1 45; Pap2
80; Can2 395; Cap 131; Dms. Fuior,
caier. F i g . Minte. Pap2 80.
Et.: lat. *folliolus.
fum1, pl. fúmur s.n. Pap1 45; Pap2
80; Can2 395; Cap 131; Dms. Fum. Ca-×
ţi dúsi fúmu di tăm£ńă, a× trícu díntili.
(Dacă i se duse [= ajunse la el] fumul de
tămâie, îi trecu dintele [= durerea de
dinţi].) Cap2 30/42; Ţi ra© ţ¨li fúmur di
cóla? (Ce erau acele fumuri de acolo?)
Cap2 148/7. F i g. Aere; fumuri. Ţé×a
c£ţva cári sa ambitáţ di fúmu grăţésc,
t£˜furli lor nu ştíă grăţ¨şti. (Neamurile
celor câţiva care sunt îmbătaţi de
fumurile
greceşti nu ştiu greceşte.) Can
2
T 112/34.
♦ Fuzíra ca fum. (L i t. Fugiră ca
[un] fum. = Fugiră [iute] ca vântul.) MP
26/3.
Et.: lat. fumus.
fum2, fumári, fumá˜, fumát vb. I.
Tranz. şi refl. Pap2 80; Can2 395; Cap
131; Wild h. 229/3; Dms. A afuma. Bra
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Lúdi, ţi ţer si-ţ fac că mi fumáş di-ń tricú
díntili? (Bre Ludi, ce vrei să-ţi fac că mă
afumaşi [cu tămâie] de-mi trecu dintele
[= durerea de dinţi]?) DP 159/25; Cóşu
di ălbíń lă fum¤ám cu báligă. (Stupul îl
afumam cu baligă.) Dms s.v.; Si fum¤á
zídu. (S-a afumat peretele.) Dms s.v.
Et.: lat. affumare.
fumát, fumátă, pl. fumáţ, fumáti
adj. Can2 395; Cap 131 s.v. fum2; Dms.
Afumat. F i g . s.m. Măgar. F i g. Beat,
afumat. Can2 395.
Et.: vezi fum2.
fumătúră, pl. fumătúr s.f. Can2 395;
Cap 131 s.v. fum2; Dms. Afumătură;
fumegătură.
Et.: din fum2 + -úră.
fuméái˜ă vezi făm÷á×ă.
fuméá×ă vezi făm÷á×ă.
fumé×e vezi făm÷á×ă.
fum¨×ă vezi făm÷á×ă.
fum˜ắ×ă vezi făm÷á×ă.
fund, pl. fúndur s.n. Pap1 45; Pap2
81; Can2 395; Cap 131; Dms. Fund. An
fund di picól. (În fund de iad.) Pap1 45
s.v.; Ăn fúndu lu mári. (În fundul mării.)
Pap2 81 s.v.; Ăn fúndu lu gărdína. (În
fundul grădinii.) Dms s.v. P. e x t. Grajd
pentru vite construit în fundul curţii sau
al casei. Pap1 45; Pap2 81; Cap 131;
Dms.
Et.: lat. fundus.
fúndă s.f. Wild h. 35/3. Floare.
Et.: gr. φούντα.
fundúc, pl. fundúţ s.m. Cap 132 s.v.
fund; Dms. (În Úmă) Mâncău,
mâncăcios. Ţe fundúc mári. (Ce mare
mâncăcios.) Cap2 219/8.
Et.: din fund + -úc.
fúni vezi fúńă.
fuńár, pl. fuńár s.m. Pap1 46; Pap2
81; Can2 395; Cap 132 s.v. fúni; Dms.
Persoană care colecţionează (şi vinde)
funii; funar.
Et.: din fúńă + -ár.
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fúńă, pl. fuń s.f. Pap1 46; Pap2 81;
Can2 395; Cap 132; ALR II s.n. 1, h.
56/012; Cerna A/893, 1224; Dms. Funie,
frânghie; sfoară. Antíndim únă fúńă
n¨gră. (Întindem o sfoară neagră.) Can
T2 115/3; L¨gă-mi cu únă fúńi. (Leagă-mă
cu o funie.) W 65/28; Strínzi fúnéa, dúnă
léámni. (Strânge funia, adună lemne.
[Ghicitoare: Pepenele verde].) Cap2
157/23; L©¤á únă fúńă lúngă si dúsi ăn
urmán. (Luă o frânghie lungă [şi] se duse
în pădure.) DP 28/17.
Var.: fúni (Pap2 81; Cap 132), fúńi.
Et.: lat. funis.
fúni vezi fúńă.
fúńi vezi fúńă.
fuńíčcă, pl. fuńíčÖi s.f. Can2 395; Cap
132 s.v. fúni; Dms. Sforicică, frânghiuţă.
Var.: fúńičcă (Cap 132 s.v. fúni).
Et.: din fúńă + -íčcă.
fúńičcă vezi fuńíčcă.
f©oc vezi foc.
f©³c vezi foc.
fur1, pl. fur s.m. Pap1 46; Pap2 81;
Can2 395; Cap 132; Wild h. 396/1–7;
ALDM III, h. 1576/1–7: Dms. Hoţ,
tâlhar. Ni fúru p£ti s-la fúră, ni fócu p£ti
s-la árdă. (Nici hoţul nu poate să-l fure,
nici focul nu poate să-l ardă.) Can T1
263/6; Ári un fur: túcu s-anc×íz, nu
s-anclídi. (Există un hoţ: oricât ai încuia,
nu se [poate] încuia. [Ghicitoare:
Soarele].) Cap2 160/2; Di ˜úndi stăt¨,
túcu vizú níşti fur ˜úndi vin. (De unde
stătea, numai ce văzu nişte hoţi că vin.)
Cap2 47/9; Do˜ fur féásiră laf ca si ×a
fúră bo˜×. (Doi hoţi se vorbiră să fure
boii.) Cap2 83/3; Ţé×a fúri× [...] şizúră toţ
cóla. (Hoţii [...] şezură toţi acolo.) Cap2
47/11.
♦ Fúru f£ră calaúz nu p¤áti sirbíri.
(L i t. Hoţul fără călăuză nu poate lucra.
= Cine se aseamănă se adună.) Pap M2
70/29; Ca di fur dunátă-˜. (L i t .Ca de
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hoţi e adunată [casa].= [În casă] nu e
nimic, este numai săracie [de parcă ar fi
fost călcată de hoţi].) Cap2 179/26.
Et.: lat. fur, -em.
fur2, furári, furá˜, furát vb. I. Tranz.
Pap1 46; Pap2 81; Can2 395; Cap 132;
Dms. A fura. Tu ˜eş ţéa cári fur
măncáréa. (Tu eşti cea care furi
mâncarea.) Cap2 86/30; Ań a© furáră
méása. (Mi-au furat masa.) Cap2 90/4;
Cálu zănic×iz¤á şi zísi: „Dorm tu, dorm
stăp¤áni, ắră Ğá@a va s-mi fúră”. (Calul
începu să necheze şi zise: „Dormi tu,
dormi, stăpâne, iar Ğá@a o să mă fure”.)
DP 91/15; Cum furáţ v©ă˜ cu táti, şa si
furóm şi n©ă˜. (Cum furaţi voi cu tata,
aşa vom fura şi noi.) MP 210/10; Qo© să
mi duc să fur gă×íń. (Eu o să mă duc să
fur găini.) W 74/7; Dú-ti sa fur di cásă
un Öáptini şi un brič. (Du-te să furi din
casă un pieptene şi un brici.) Pap M1
14/13; Tu@áru la trim¨si să fúră pári di
la cumíţ. (Negustorul îl trimise să fure
bani de la comitagii.) Cap2 51/19; A˜ să
na dúţim să fur£m pári. (Hai să ne
ducem să furăm bani.) Cap2 33/24; Do˜
fur féásiră laf ca si ×a fúră bo˜×. (Doi hoţi
se vorbiră să fure boii.) Cap2 83/3;
Ţéástă féátă ra furátă di draţ. (Această
fată era furată [= fusese furată] de draci.)
Pap M1 20/20.
Mi fúră sónu. A aţipi. Can2 395 s.v.
Et.: lat. furare.
furáč, pl. furáč s.m. Cerna A/1846.
Hoţ.
Et.: din fur1 + -áč.
furári s.f. Can2 395; Cap 132 s.v. fur;
Dms. Furat. Sto˜ tu ©a că ˜o s-mi duc la
furáréa. (Stai tu aici că eu o să mă duc la
furat.) Cap2 141/40; T©ắtă n©ắptéa ra©
la furáréa. (Toată noaptea erau la furat.)
MP 142/12.
Et.: vezi fur2.
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furărésc vezi furés.
furătúră, pl. furătúr s.f. Can2 395;
Cap 132 s.v. fur2; Dms. Furt, hoţie. Din
furătúră sa dunáti. (Sunt strânse din
furt.) Dms s.v.
Et.: din fur2 + -ătúră.
fúrcă, pl. furţ, fúrţi şi fúrÖi s.f.
Pap1 46; Pap2 81; Can2 396; Cap 132;
Cerna A/1241; ALDM II, h. 1063/1–7;
Dms. Furcă; furcă de tors. A© la˜ [©á˜a]
d˜-u puş ăm fúrcă s-nu si p¤átă culcári.
(O luai [oaia] de o pusei în furcă să nu se
poată culca.) Can T2 127/38; Cot li da˜
fúrţili? (Cu cât dai [= vinzi] furcile?) MP
70/20; Qăl ziţ˜éá: únă zar©ắdiri, únă
fúrţă. (El zicea: un surâs, o furcă.) MP
70/20; Ancărcó pri un cal d©ắ©ă sindúÖ
di fúrţi. (Încărcă pe un cal două cufere cu
furci.) MP 70/18; La púsi cáiru pri fúrcă.
(Puse caierul în furca de tors.) Cap 54
s.v. cáir; Ári un ©om ©a […], vindéá
níşti fúrsi, cátă cóti fúrsi-ń déádi. (E un
om aici […], vindea nişte furci, uite câte
furci mi-a dat.) DP 198/37.
Var.: fúrsă, fúrţă1.
Et.: lat. furca.
furculíţă pl. furculíţi s.f. Pap2 81;
Can2 396; Cap 132 s.v. fúrcă; Dms. (În
Ţărnareca) Furculiţă.
Et.: din fúrcă + -ulíţă.
furéáşti adv. Dms. Hoţeşte. Lisíţa
furéáşti li léa gă×íńli. (Vulpea ia găinile
hoţeşte.) Dms s.v.
Et.: din fur2 + -éáşti.
furés, furéáscă, pl. furéşt adj. Dms.
Hoţesc. Furésc lúcru. (Faptă hoţească.)
Dms s.v.
Var.: furărésc (Dms s.v.), furésc
(Dms).
Et.: din fur2 (furári) + -és(c).
furésc vezi furés.
Furéşcă n.pr. Pap M2 176/15; Cap
132. Nume de râu în Cúpă.
Var.: Fur¨şcă (Pap M2 176 /15).
Et.: din din fur2 + -éşcă.
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furézmă, pl. furézmi s.f. Can2 396;
Cap 132 s.v. furisít; Dms. Afurisenie,
blestem.
Et.: gr. αφορισμός.
Fur¨şcă vezi Furéşcă.
furfutéáşti vezi fufutéáşti.
furg×iţár, pl. furg×iţár s.m. Cap 132
s.v. fúrcă; Dms. Băiatul care poartă
frug×íţa la nuntă.
Et.: din furg×íţă + -ár.
furg×íţă vezi frug×íţă.
Fúri× n. pr. Pap1 46; Pap2 81; Dms.
Numele constelaţiei Carul mare.
Et.: vezi fur1.
furí×ă, pl. furí× s.f. Pap1 46; Pap2 81;
Can2 396; Cap 132 s.v. fur; Dms.
Furtişag, hoţie. S. col. Hoţi. Can2 396.
Et.: din fur1 + -í×ă.
furisés, furisíri, furisí˜, furisít vb.
IV. Tranz. Can2 396; Dms. A afurisi; a
blestema. Ă˜ furisít di vlădíca. (Este
afurisit de episcop.) Dms s.v.;
Et.: gr. αφορίξω.
furisít, furisítă, pl. furisíţ, furisíti
adj. Cap 132; Dms. Afurisit; rău. Nu-ń la
vo˜ Píti furisítu. (Nu-l vreau pe Píti
afurisitul.) Cap2 19/16; Furisít fičór.
(Afurisit copil.) Dms s.v. Substantivat.
Ticălos. Furisítuli, dósta minčunáş.
(Ticălosule, destul ai minţit.) Dms s.v.
Et.: vezi furisés.
furÖétă, pl. furÖéti s.f. Dms. Ac de
siguranţă.
Et.: it. forchetta.
fúrÖičcă pl. fúrÖičÖi s.f. Can2 396;
Cap 132; Dms. Furcă mică.
Var.: furÖíčcă (Cap 132 s.v. fúrcă).
Et.: din fúrcă + -íč(că).
furÖíčcă vezi fúrÖičcă.
furlí˜ă vezi turlí˜ă.
furlínă, pl. furlíń s.f. Pap1 46; Pap2
81; Can2 396; Cap 132; Cerna A/1854;
ALDM III, h. 1584/1-7; Dms. 1. Aur.
Véa© cásă un pu˜ ţi făţéá i zú©ă cắti un
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©ă© di furlínă. (Aveau acasă o găină ce
făcea în fiecare zi câte un ou de aur.) DP
186/32; Dărắ únă cl¤áčcă cu 12 di pu× di
flurínă. (Făcu o cloşcă cu 12 pui de aur.)
Cap2 107/29; Lemn s-caţáţ, frulínă.
(Lemn dacă veţi prinde [= atinge], aur
[se va face].) Can T2 122/4; Si-× daţ [...]
ş-únă véárgă di furlínă. (Să-i daţi [...] şi
o vargă de aur.) Cap2 63/6. 2. Pl. P. e x t.
Bani de aur, galbeni. C³n s-mi spel ˜o, si
cádă furlínă. (Când o să mă spăl eu, o să
cadă bani de aur.) Cap2 86/43; An córni
[lu străbăgóscu] flo únă léá˜că plínă di
furlíń. (La rădăcina [coacăzului] găsi o
tigvă plină cu bani de aur.) DP 177/36;
La púsi pri gríndi [cucótu], bé×ki ă× fáţi
şi lă ˜a furlíń. (Îl puse pe grindă [pe
cocoş], poate-i face şi ei bani de aur.) DP
133/37; Ţísta [ga˜da@ía], priúnă cu
£mini× lu cupiláşu, si duc sfiríndurlę la
f¨tă cu pucl£ni, cu răzínt şi cu Íirdánu
di furliń. (Acesta [cimpoierul], împreună
cu oamenii mirelui, se duc cântând din
cimpoi la fată cu plocoane, cu argint şi
cu salba de bani de aur.) Can T1 274/32;
No˜ să-ţ d¤am un Íirdán di furlíń. (Noi o
să-ţi dăm o salbă de galbeni.) DP 87/20;
Fésu la nşáră cu furlíń. (Fesul îl
împodobesc cu bani de aur.) Can T1
266/9; L³ […] căčú©a lu fičóru mic
anşărátă cu furlíń. (Luă […] căciula
împodobită cu bani de aur a copilului
mic.) Cap2 66/245.
♦ Cumát di furlínă. (Bucată de aur. =
Se spune despre un om bun la suflet.)
Cap2 179/28; Că furlínă. (Ca aurul. = Se
spune despre o fată frumoasă.) Dms s.v.
Var.: flurínă, frulínă.
Et.: bg. florin (cf. it. fiorino).
furlíncă, pl. furlínÖi s.f. Cap 133;
Dms. Ban de aur, galben. Măgáru lu Ó@a
furlínÖi cácă. (Măgarul lui Nastratin
Hogea cacă galbeni.) Dms s.v.
Et.: din furlínă + -că.
furl¤ác vezi furl£c.
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furl£c, pl. furl£ţi s.n. Pap1 46; Pap2
81; Can2 396; Cap 132 s.v. fur; Dms.
Hoţie, furat. Mámu, şi ˜o s-mi duc cu
vú˜či la furl£c. (Mamă, şi eu o să mă duc
cu unchiul la furat.) Cap2 142/6.
Fac furl£c. A fura. Qo nu pot să fac
furl£c. (Eu nu pot să fur.) Cap2 47/23;
Ţísta ©om ári fat mult furl£c. (Acest om
a furat mult.) Pap1 46 s.v.
Var.: furl¤ác (Dms).
Et.: din fur1 + -l£c.
fúrnă, pl. fúrni s.f. Pap2 81; Can2
396; Cap 133; ALR II s.n. 4, h.
1057/012; Cerna A/1438; ALDM III, h.
1222/1–7; Dms. Cuptor. Un fičór, sáldi
un la múmă ţe-˜, s-la árzu ăn fúrnă. (Un
copil, care-i numai unul la mamă, o să-l
2
ard în cuptor.) Cap 99/1; Mu×area a©
árdi fúrna. (Nevasta încinge cuptorul.)
ALR II s.n., 4, h. 58/012; A© ársiră fúrna
şi la láră fičóru, la băčcáră şi la turíră
ăn fúrnă. (Încinseră cuptorul şi luară
copilul, îl sărutară şi îl aruncară în
2
cuptor.) Cap 99/5; Qe× a© ársiră fúrna.
2

(Ei încinseră cuptorul.) Cap 60/28; Qo ă
si ner lă bis÷árcă, tu să-© ár'ă fúrna.
(Eu o să mă duc la biserică, tu să încingi
2
cuptorul.) Cap 113/9; Şápti-opt fúrni di
p£˜ni. (Şapte-opt cuptoare de pâine.)
Cerna T; Că si stăfséá luţ£lu, lă punéám
ăn p©ắdniţă íli ăn fúrnă cu lupáta. (Când
dospea aluatul, îl puneam în ţest sau în
cuptor cu lopata.) AtaM 385/4. P. e x t.
Brutărie. AtaM 124/5.
Et.: mac., bg. furna.
furnă@í vezi furnă@í˜ă.
furnă@í˜ă, pl. furnă@í˜ s.m. Cap 133
s.v. fúrnă; Cerna A/1797; ALDM III h.
1530/1–7; Dms. Brutar. [Cadí˜a] z-dúsi
la furnu@ó˜a şi la ntribó: „Cóţi pó˜na
mirus˜ắşti ca di la m©ărt?” ([Judecătorul]
se duse la brutar şi-l întrebă: „de ce
miroase pâinea a mort?”) MP 186/2.
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Var.: furnă@ó˜ă (Cap 133 s.v. fúrnă;
Dms s.v.), furnă@£˜ă (ALDM III h.
1530/2), furnă@í (ALDM III h. 1530/7),
furnu@ó˜ă.
Et.: mac., bg. furna@ija.
furnă@ó˜ă vezi furnă@í˜ă.
furnă@£˜ă vezi furnă@í˜ă.
furnícă vezi furnígă.
furnigár, pl. furnigáră s.n. Pap1 46;
Pap2 81; Can2 396; Cap 133 s.v. furnígă;
Cerna A/1400; ALDM II, h. 1193/4;
Dms. Furnicar.
Et.: lat. *formicarium.
furnigárnic, pl. furnigárniţi s.n.
Can2 396; Cerna A/1400; ALDM II, h.
1193/1–3, 6; Dms s.v. Furnicar.
Et.: din furnigár + - níc.
furnigárniţă, pl. furnigárniţi s.f.
ALDM II, h. 1193/5. Furnicar.
Et.: din furnigár + - níţă.
furnígă, pl. furníz s.f. Pap1 46; Pap2
81; Can2 396; Cap 133; Cerna A/1399;
Wild h. 123/1–7; ALDM II, h. 1192/1–7;
Dms. Furnică. C³n triţéá pri drum vizú
únă furnígă. (Când trecea pe drum văzu
o furnică.) Cap2 71/31; Bătú pri un cup
di furníz. (Întâlni un muşuroi de furnici.)
Cap2 27/42; Qel déádi di níşti furníz ˜úndi
si ţirtá© pri únă ńicúră di p£ni. (Dădu
peste nişte furnici care se certau pe o
fărâmă de pâine.) Cap2 91/31; Iş£
ampirátu lu furnízli. (Ieşi [= apăru]
împăratul furnicilor.) Cap2 27/43; Cásă
di furníz. (Furnicar.) Can2 396 s.v.
♦ C³t p¤ártă furníga. (Cât duce
furnica. = Foarte puţin.) Pap M2 70/26.
Var.: fărnígă (Wild h.123/2), furnícă
(Cap 133; Dms s.v.).
Et.: lat. formica.
furnigós, furnig£să, pl. furnigóş,
furnig£si adj. Can2 396; Cap 133 s.v.
furnígă; Dms. Plin de furnici.
Et.: din furnigă + -ós.
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furníÍičcă, pl. furníÍičÖi s.f. Can2
396; Cap 133; Dms. Furnicuţă.
Var.:
furniÍíčcă
(Cap
133),
furníÖičcă (Dms).
Et.: din furnígă + -ičcă.
furniÍíčcă vezi furníÍičcă.
furníÖičcă vezi furníÍičcă.
furniÖíţă, pl. furniÖíţi s.f. Cap 133
s.v. furnígă. Furnicuţă.
Et.: din furnícă +- íţă.
furnófcă, pl. furnófÖi s.f. Pap2 81;
Can2 396; Cap 133 s.v. fúrnă; Dms.
Lopată care se întrebuinţează la cuptor.
Et.: vezi fúrnă.
furnu@ó˜ă vezi furnă@í˜ă.
fúrsă vezi fúrcă.
fúrşă vezi fúrţă2.
furt, pl. fúrtur s.n. Cap 132 s.v. fur;
Dms. Furt, hoţie.
Et.: lat. furtus.
furtát vezi fărtát.
furtí˜ă, pl. furtí˜ s.f. AtaM 294/27.
Încărcătură pe cal; grămadă. Din un ágru
işá© cắti zéáţi-d¤a©zắţ di furtí˜ di
gănăşór. (De pe un ogor ieşeau câte
zece-douăzeci de grămezi de porumb.)
AtaM 351/1.
Et.: gr. φορτίo.
furtumár, pl. furtumár s.m. Cap 129
s.v. fórtumă; Dms. Vânzător de funii.
F i g . Escroc, sforar. Cári-˜ lant
furtumár şa că tíni? (Cine [mai] e alt
sforar aşa ca tine?) Dms s.v.
Et.: din fórtumă + -ár.
furtúnă, pl. furtúnur şi furtúni s.f.
Pap1 46; Pap2 81; Can2 396; Cap 133;
ALR II s.n. 3, h. 788/012; AtaM 294/28;
Dms. Furtună, vijelie. Víni pl¤á˜a cu
furtúnă mári. (Vine ploaie cu furtună
mare.) ALR II s.n. 3, h. 788/012;
Pri furtúnă s-nu Öiniséş. (Pe furtună
să nu porneşti la drum.) Dms s.v.
F i g . Agitaţie; tulburare; furtună. Ţi
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furtúnă ári dúpu míni! (Ce furtună este
[= vine] după mine!) Pap1 46 s.v.
Et.: lat. fortuna.
furtunós, furtun£să pl. furtunóş,
furtun£si s.f. Can2 396; Cap 133 s.v.
furtúnă; Dms. Furtunos. F i g . Violent,
aprig, nestăpânit. Ţi eş c¤áta furtunós?
(De ce eşti atât de violent?) Dms s.v.
Et.: din furtúnă + -ós.
fúrţă1 vezi fúrcă.
fúrţă2, pl. fúrţi şi furţ s.f. Cap 133;
ALR II, 1, h. 291/012; Cerna A/1241;
Dms. 1. Perie (de ghete, de haine). Să-ń
cúmpăr čó©li, ma şi fúrţă. (O să-mi
cumpăr ghete, dar şi perie.) Dms. s.v.
2. Bidinea. Fúrşă di var. (Bidinea pentru
var.) ALR II, 1, h. 291/012.
Var.: fúrşă.
Et.: cf. mac. frča, tc. fιrça, gr.
βούρτσα.
furţărés vezi furţués.
furţiséz vezi furţués.
furţués, furţuíri, furţuí˜, furţuít vb.
IV. Tranz. Cap 133 s.v. fúrţă; ALR II
s.n. 7, h. 1875/012; Cerna A/1891; Dms.
A peria (haina sau ghetele).
Var.: furţărés (Dms), furţiséz (Cerna
A/1891), furţusés (ALR II s.n. 7, h.
1875/012).
Et.: din fúrţă + -és(c).
furţusés vezi furţués.
furug×íţă vezi frug×íţă.
fus, pl. fúsi s.n. Pap1 46; Pap2 81;
Can2 396; Cap 133; Cerna A/1243; Wild
h. 376/1, 2, 6; ALDM II, h. 1065/1–7;
Dms. 1. Fus; cantitate de lână pe un fus.
Fláră fúsu lu mámă-sa şi al láră. (Găsiră
fusul mamă-sii şi îl luară.) Cap2 116/34;
T£rsi bába d³© fúsi. (Baba a tors două
fuse.) Can T1 272/16; Qúndi-˜ R£pa
nţapátă? La Fúsu di m£ră. (Unde-i
Piatra găurită? La Fusul morii.) Can T1
272/34; Fus di rudán. (Fusul morii.)
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Pap1 46 s.v. 2. (La roată) Butuc. Wild
h. 376/1, 2, 6.
Fúsu-bábă×ă. Nume de plantă şi de
insectă; fusul babei. Pap1 46 s.v.; Pap2 81
s.v.; Cap 133 s.v.
Et.: lat. fusus.
fusár, pl. fusár s.m. Cap 133 s.v. fus;
Dms. Vânzător de fuse.
Et.: din fus + -ár.
fúscă, pl. fúsÖi s.f. Cap 133; ALR II
s.n. 4, h. 1178/012; Cerna A/1512-1514;
AtaM 101/2, 171/14; Dms. Fustă; rochie.
Mu×ăréásca rúbă ra, ắră, fustán íli
fúscă, lún'ă pắnă pri sub zănúc×u, şi
prigáč. (Portul femeiesc era, de
asemenea, rochie sau fustă, lungi până
sub genunchi, şi şorţ.) AtaM 352/24;
Gúra di la fúscă. (Deschizătura fustei.)
Cap 133 s.v.
Et.: gr. φούστα (bg. fusta).
fúsčic vezi fusčúc.
fusčíc vezi fusčúc.
fusčúc, pl. fusčúţ s.m. Can2 396; Cap
133 s.v. fus; Dms. Fus mic.
Var.: fúsčic (Can2 396; Dms s.v.),
fusčíc (Cap 133 s.v. fus), fúsčuc (Dms).
Et.: din fus + -čúc (-číc).
fúsčuc vezi fusčúc.
fustán, pl. fustáni s.n. Pap1 46; Pap2
81; Can2 396; Cap 133; Cerna A/1510;
ALDM III, h. 1277/1-7; Dms. 1. Rochie.
Qel să-ń dáră [...] fustán di mătási. (El o
să-mi facă [...] rochie de mătase.) Cap2
22/10; Me© fráti-ń cumpuró fustán.
(Fratele meu îmi cumpără rochie.) DP
195/33; [Féáta] ăş lo cótiva fustáni cu ˜a
şi fuzí di cásă. ([Fata] îşi luă cu ea câteva
rochii şi plecă de acasă.) DP 184/33;
Mu×ăréásca rúbă ra, ắră, fustán íli
fúscă, lún'ă pắnă pri sub zănúc×u, şi
prigáč. (Portul femeiesc era, de
asemenea, rochie sau fustă, lungi până
sub genunchi, şi şorţ.) AtaM 352/24;
Fičúru, ca z-dúsi cásă, lo un fustán di
cadafé şi di mătási şi z-dúsi s-u©
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primin˜ắscă f˜ắta. (Tânărul, când se duse
acasă, luă o rochie de catifea şi mătase şi
merse s-o îmbrace pe fată.) MP 124/1;
Únă cadắnă priminítă cu únă mí×ă di
fustáni. (O turcoaică îmbrăcată cu o mie
de rochii. [Ghicitoare: Găina].) Can T2
126/8; Mămúşa ári lat di un fustán, la
púni di gúşă la miréása şi la tíniru.
(Naşa a luat [= a cumpărat], [material] de
o rochie, îl pune de gâtul miresei şi al
mirelui.) Cerna T. 2. Haină bărbătească,
fustanelă. Tăčúńi× si f¨siră do˜ cupiláş ăn
fustáni. (Tăciunii se făcură [= transformară în] doi copilaşi în haine bărbăteşti.)
Cap2 57/46; Ca si-ń la léa©, mámu móri,
[...] ţéla uminéţu, míla, cu fustánu mári.
(Că-l voi lua, mamă dragă, [...] pe cel din
Úmă, dragă, cu fustanela mare.) Cap2 18/7.
3. Nume de floare mirositoare. Cap 133.
Var.: fustáni (Cap 133).
Et.: tc. dial. fustan (mac., bg. fustan,
gr. φουστάνι).
fustáni vezi fustán.
fustănlíă, pl. fustănlí˜ adj. De forma
fustanelei. Pişín la priminés tíniru cu
únă caméşă fustănlíă. (Mai întâi îl
îmbracă pe mire cu o cămaşă ca o
fustanelă.) Can T2 119/6.
Et.: din fustán + -líă.
Fúştani n.pr. Cap 133. Numele unui
sat bulgăresc în apropiere de N£nti.
fúşti, pl. fuşt s.m. Pap2 81; Can2 396;
Cap 133; ALR II s.n., 2 h. 487/012;
Cerna A/370, 2268; ALDM III, h.
1759/1-6; Dms. 1. Cârcel de viţă; vrej,
lujer de dovleac. Ácu nu áfli˜ crăstăv˜ắti
cu fúşti, mó˜ni dimn˜ắţa s-ti jung×óm.
(Dacă nu găseşti castravete cu cârcel,
mâine dimineaţa te vom omorî.) MP
152/31; Un c©ắrin di ×ubiníţă ra mult
cuvitlí˜ă şi tínsi un fúşti ţi tricú diţíndéa
di Vărdár. (O rădăcină de pepene era
foarte puternică şi întinse un vrej care
trecu dincolo de Vardar.) MP 200/32.
2. Cârlig de împletit ciorapi. Pap2 81;
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Can2 396; Cap 133; Dms. 3. Băţ ascuţit,
care serveşte drept frigare. Ă© anţăp¤á
[jába] pri un fúşti şi l¤a s-u nvărtéáscă
pri foc. (O înfipse [broasca] pe o frigare
şi începu s-o învârtească pe foc.) DP
54/6. 4. Pl. (La războiul de ţesut)
Vergelele trecute printre firele de urzeală.
Pap2 81; Can2 396; Cap 133; Dms.
Et.: lat. fustis.
Fúştiń n.pr. Pap2 81; Can2 396; Dms.
Numele unui orăşel din Meglen, locuit
de turci şi bulgari turciţi.
Et.: din fuşti +- iń.
fuştinéţ, pl. fuştinéţ s.m. Dms.
Locuitor din Fúştiń.
fut, futéári şi fútiri, futú˜, futút vb.
II, III. Tranz. Pap2 81; Can2 396; Cap
134; Dms. A futa.
♦ C³n m¨r'i pl£˜a cu s£ri, si fut
×épuri× cu lisíţa. (Când plouă cu soare se
fut iepurii cu vulpea.) Can T2 115/28; Şi
cása ársi şi la ş£riţ la ţi fătúră! (Şi casa
arse şi la şoareci li s-a făcut de futut. =
Ţara arde şi baba se piaptănă.) Can T2
124/16; Fútă-× má˜ca! (Futu-i mă-sa!)
Cap2 43/39; Fútă-ńi-ţ pústa! (Futu-ţi-aş
necazul!) Cap2 41/15; Fútă-ńi-ţ véréa!
(Futu-ţi-aş credinţa! = Înjurătură la
adresa turcilor care erau de altă credinţă.)
Dms s.v.
Var.: făt.
Et.: lat. futuere.
futáč, pl. futáč s.m. Can2 396; Cap
134 s.v. fut; Dms. Futăcios.
Et.: din fut + -áč.
futăčós, pl. futăčóş adj. Dms. Futăcios.
Et.: din fut + -ăčós.
futé×ă, pl. futé× s.f. AtaM 289/32.
Fotoliu.
Et.: mac. fotelja.
Fuzéáti, An ~ n.pr. Pap M2 176/19;
Cap 134. Nume de loc în Óşiń.
Var.: Fuz¨ti (Pap M2 176/19).
Fuz¨ti vezi Fuzéáti.
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fuzíndăréa adv. ALDM I, h. 486/1–3.
În fugă, fugind.
Var.: fuzíndira (ALDM I, h. 486/2),
fuzíndurléa (ALDM I, h. 486/1).
Et.: de la fug + -índ + -ăr÷a (-ira, -rléa).
fuzíndira vezi fuzíndăréa.
fuzíndurléa vezi fuzíndăréa.
fuzíri s.f. Dms. Acţiunea de a pleca;
plecare. La fuzíréa, ampirátu a× zísi la
mámă-sa s-nu la da scándu. (La plecare,

împăratul îi zise mamă-sii să nu dea
tronul.) Cap2 86/33; La fuzírę la dăru˜á©
dáscalu cu čar£p. (La plecare îi dăruiau
dascălului o pereche de ciorapi.) Can T1
266/26; La fuzírę din cătún, Vá˜gant la
zís-a© la níşti moş. (La plecarea din sat,
Weigand le zise unor bătrâni.) Can T1
267/26.
Et.: vezi fug.

BDD-A27550 © 2017 Editura Academiei
Provided by Diacronia.ro for IP 54.166.193.102 (2023-01-09 17:22:59 UTC)
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

189

