
H 

HA (pron. dem.) - acea, cea 

HA (pron. invar.), (adj.), (adv.), (interj.) - ce?, ce anume? poftim? 

HA GRĂMADĂ (adv.) - acea grămadă, cu grămada, într'una, necontenit 

HA? (pron. interogativ) - întrebare: CE? (întrebarea se pune după ce interlocutorul a 

zis/întrebat ceva, adresantul n-a auzit/înțeles bine iar prin această întrebare cere repetarea 

ziselor interlocutorului) 

HABAR, HABĂRE (s.n. ) - bogăție, avere, avuție  

„n-am habar” - nu știu 

HABĂ (s.f.) - aba, postav 

HABĂUC (adj.) - încurcat, zăpăcit 

HABOCE (s.f.) - zdrențe 

HABOR, HABORE (s.m.) - avuție constând în casă mare și acareturi multe 

HABOTĂ, HABOC(I)E (s.f.) - mai multe obiecte lipsite de utilitate 

HAC, HACURI (s.n.) – a face pe cineva inofensiv 

HACHIŢĂ (s.f., sg. şi pl.) – toană, capriciu 

HACI! (interj.) - cuvânt cu care se alungă porcii 

HACLĂ, HACLE (s.f.) - scăunel de bucătărie fără spetează 

HACOV, ACOU, HACOAVE (s.n.) - măsură de capacitate (56l) 

HADĂ, HAGE (s. f.) - livadă cu pomi fructiferi 

HAI (interj.) – haide 

HAIA (pron dem. sau adj. pron. dem.) - aceea 

HAIA (pron. dem.) - aceea, aia 

HAIA LUME (s.f.) - lumea cealaltă, de după moarte 

HAIALALTĂ, HAIALALTE (pron. dem.) - cealaltă 

HAIDA (interj.) - exclamaţie care exprimă un îndemn la o acţiune; haide; exclamaţie repetată care 

exprimă încercarea de a îmbuna pe cineva 

HAIDADARĂ (s.f.) - persoană fără nici un plan în viață 

HAIDALERĂ (adv.) – a umbla fără rost, teleleu 

HAIDALERĂ, HAIDALERE (s.n. și adv.) - om fără căpătâi; teleleu 

HAIDAMAC, HAIDAMACE și HAIDAMAȘI (s.n.) - jujeu, bucată de lemn scurt legată la gâtul 

câinelui; om fără pereche; (s.m.) - uriaș 

HAIDAMAC, HAIDAMAȘE (s.n.) - legătoarea cânelui de la gât (din lemn) 

HAIDAREȚ! (interj.) - haide!, hai! 

HAIDOLERA (vb., I) - a umbla fără rost 

HAIDUC, HAIDUȘI (s.m.) - lotru 

HAIDUC, HAIDUȘI (s.m.) - ostaşi din infanteria maghiară 

HAIGE (interj.) – vino, urmează-mă 

HAIHUI (adv.) – umblat aiurea, fără rost 

HAILALTĂ/HAIALALTĂ (pron. dem.) - cealaltă 

HAIMACIȘÎ, HAIMACIȘĂSC (vb., IV) - a umbla fără rost, a hoinări, a vagabonda, a umbla haimana 

HAINĂ, HAINE (s.f.) - orice obiect de îmbrăcăminte 

„haine rele”- (fig.) necazuri 

HAINĂ, HĂINI (s.f.) - piesă din portul popular asemănătoare paltonului, confecţionată din dimie 

albă, împodobită pe piept şi la mâneci cu motive ornamentale: suman 

HAIS (interj.) - la stânga (se striga la boi) 

HAIT (interj.) - strigăt cu care se alungă animalele şi păsările din curte 



HAIT-AIT! (interj.) - îndemn la alungarea curcilor 

HAITĂŞ, HAITĂȘĂ, HAITĂȘ, HAITĂȘĂ (adj. și s.) - rătăcit 

HAIȚĂR, HAIȚĂRI (s.m.) - ajutor de paznic la vite 

HAIȚĂR, HAIȚĂRI (s.m.) - fochist la mașina de treierat, care avea sarcina să alimenteze cu 

paie locomobila pentru a se menține o anumită temperatură a apei din cazan și, prin forța 

aburului rezultat, să poată funcționa batoza 

HAL (s.n) - condiție proastă 

HAL (s.n.) - stare proastă 

HALA-BALA (adv.) - joc de copii 

HALA-BALA (s.f.) - joc de copii 

HALAP, HALAPĂ, HALAPI, HALĂPE (adj.), (adesea adverbial) - care mănâncă şi bea cu o poftă 

exagerată; căruia îi place să mănânce mult; lacom, mâncăcios, halavișos, flămângios, hală, gaucă; care 

încearcă prin orice mijloace să se îmbogăţească; hrăpăreţ, lacom de avere, avid de câştig, hameş; 

rapace 

HALAVIŞCĂ, HALAVIŞCI (s.f.) - produs alimentar zaharos, fabricat din caramel, miere, nuci, 

migdale, esenţe aromate şi amidon; alviţă 

HALAVIȘIOS, HALAVIȘIOASĂ, HALAVIȘIOŞ, HALAVIȘIOASĂ (adj.) - care mănâncă şi bea cu 

o poftă exagerată; căruia îi place să mănânce mult; lacom, mâncăcios, mâncău, flamângios, halap, 

hală, gaucă 

HALĂ, HALE (s.f.) - balaur, fiară, monstru; om nesătul, care manânca mult 

„i-o hală dă om” - e o namilă de om 

HALĂ, HALIE (s.f.) - lacom, nesătul 

HALĂU, HALĂIE (s.n.) - plasă mare de prins pește, năvod 

HALĂVIŞCĂ, HALĂVIŞCI (s.f.) – halviţă 

HALB LINGS (expr.) - jumătate la stînga 

HALB RECŢ (expr.) - jumătate la dreapta 

HALCĂ, HĂLȘI (s.f.) - felie de carne 

HALELALCE (pron. dem.) - celelalte 

HALF, HALFI (s.m.) - mijlocaș (la fotbal) 

HALFANDER (s.) - pronunţare deformată pentru „elefant” 

HALIE, HALII (s.f.) - lăcomie, aviditate 

HALIE, HALII (s.f.) - lăcomie, poftă mare 

HALO! (interj.) - alo! 

HALOANE, HALONI (s.n) - stafie, lighioaie 

HALOS, HALOASĂ, HALOŞ, HALOASĂ (adj.) - lăcomos, pofticios 

HALOS, HALOASĂ, HALOȘ, HALOASĂ(adj.) - lacom, hulpav, pofticios 

HALT (interj.) - stai!, oprește! 

HALT! (interj.) - staţi 

HALT, HALTURI (s.n.) - popas 

HALUIT, HALUITĂ, HALUIȚ, HALUICE (adj.) - hulpav 

HALUITURĂ (s.) - cf. „haloanie” în „Mărgăritarele Banatului” p. 115 

HALVIŢĂ, HALVIŢĂ (s.f.) - v. alviţă 

HAM! HAM! (interj.) - lătratul câinelui 

HAM, HAMURI (s.n.) - parte a harnașamentului care se pune cu o parte pe spatele calului și cu 

alta pe pieptul acestuia 

HAMEȘ, HAMEȘĂ (s.n.) – bacon 

HAMEŞ, HAMEŞĂ, HAMEŞ, HAMEŞĂ (adj.) - încăpăţânat, îndărătnic; pofticios, cupid; 

strângător, isteț, care nu se lasă păcălit 



HAMEȘ, HAMEȘĂ, HAMEȘ, HAMEȘĂ (adj.) - lacom, avar, hrăpăreț 

HAMEŞÂIE, HAMEŞÂI (s.f.) - dorinţă necumpătată de câştig, de avere; lăcomie, aviditate 

HAMEȘÎ, HAMEȘĂSC (vb., IV, intranz., reflex.) - (mai ales la copiii mici) a se șmecheri, a 

încerca să obțină ceva prin înșelăciune nevinovată 

HAMILĂ, HAMILE (s.f.) - om urât, monstrous 

HAMȘIEȘIU, HAMŞIEŞII (s.m.) - străin, avaniță, venitură 

HAMȘIEȘU, HAMȘIEȘ (s.m.) - venitură, stăin 

HANDRA-BANDRA (loc. adv.) - haihui, a umbla razna 

HANDRALĂU, HĂNDRĂLAICĂ, HANDRALĂI, HANDRĂLAIȘE (adj. și s.) - persoană care 

umblă mult şi fără ţintă, fără căpătâi; hoinar, biantăr, cibezăr, vacabont, vandralău 

HANGOŞ, HANGOȘĂ, HANGOȘ, HANGOȘĂ (adj.) - ţanţoş, pretenţios; turbulent, gălăgios 

HANGOȘ, HANGOȘĂ, HANGOȘI, HANGOȘE (adj.) - bun de gură 

HANTĂTARU (s.m.) - diavolul (cuvânt cu care se evită folosirea celui de dracul) 

HANTICRISTU (s.m.) - anticrist 

HANȚ, HANȚURI (s.n.) - organele genitale ale omului; gură  

HANȚMUCLI (s.m.) - cineva sau ceva comic 

HAP, HAPURI (s.n.) - înghițitură; medicament 

HAPLEA (s.m sg.) - nătâng 

HAPTAC (interj.) – drepți! sus! 

HAPTAC! (interj.) - drepti! atenţiune! 

HAPTAG, HAPTAGURI (s.n.) - poziţie de drepţi (după lb. germ.) 

HAR, HARURI (s.n.) - duh sfânt; talent 

HARAMBAȘĂ, HARAMBAȘ (s.m.) - căpetenie, șef (se referă mai ales la țigani) 

HARAMBAȘĂ, HARAMBAȘ (s.m.) - căpitan de hoți 

HARĂ (s., sg.) - roată, mulțime 

HARĂNG, HARĂNJ(I)E (s.n., sg.) - clopot de dimensiuni mai mari 

HARĂNG/HARÂNG, HARĂNGI/HARÂNJE (s.n.) - clopot 

HARÂNG, HARÂNJE (s.n.) - clopot de biserică 

HARC, HARCURI (s.n.) - arc 

HARC, HARCURI (s.n.) - arc, resort 

HARCEA-PARCEA (adv.) - a distruge 

HARCEA-PARCEA (adv.) - distrus 

HARCIE, HARCII (s.f.) - hârtie 

HARDUGHIE, HARDUGHII (s.f.) – şandrama, dărăpănătură 

HAREȚ, HAREȚ (s.m.) - uliu mic 

HARGHIE (adj.) urât 

HARIPĂ, HARIPI (s.f.) - aripă; ocrotire 

„a lua supt haripa lui (pe cineva)” - a ocroti (pe cineva) 

HARIPĂ, HĂRIPI (s.f.) - borul pălăriei 

HARMIG, HARMIJI (s.m.) - armăsar 

HARMIG, HARMIJI (s.m.) - armăsar 

HARNADELN (s.n.) - ace de păr, spelci 

HARNIC, HARNICĂ, HARNIȘI, HARNIȘIE (adj.) - harnic, care lucrează cu spor și cu 

plăcere; apt, capabil 

HARPE (s. f.) - aripă 

HARPUTER (s.n.) - pudră pentru păr 

HARȘĂU, HARȘĂIE (s.f.) - cazma 



HARTĂ, HARCE (s.f.) - vită 

HARTO! (interj) - îndemn către vite de a se da la o parte 

HASNADAR, HASNADĂRI (s.m.) - casier, vistier ottoman 

HASNĂ, HASNE (s.f.) - folos 

„n-am avut hasnă dă o noră cumince” - n-am avut parte de o noră cuminte 

HASNĂ, HASNE (s.f.) - folos 

HASNUI, HASNUIESC (vb., IV, tranz., reflex.) - a (se) folosi 

HAŞME, HAŞME (s.f.) - plantă erbacee cu bulb, ceapă 

HATĂRAG, HATĂRAJE (s.n) - par, ciomag 

HATÂR (s.n.) - favor 

HATIFAC, HATIFACURI (s.n.) - raniță 

HAȚ (interj.) - cuvânt cu care erau alungați porcii din cale 

HAŢAUS (s.n.) - cameră încălzită 

HAȚCĂI, HAȚCĂIESC (vb., IV, intranz.) - a se mișca întruna, a nu avea astâmpăr 

HAU! HAU! (interj.) - onomatopee 

HAUBIŢĂ, HAUBIȚĂ (s.f.) - obuze 

HAUCĂ, HAUȘ (adj.) - nesătul 

HAUPT CVARTIR (s.n.) - cartier general 

HAUS (s.n.) - despre casă, gospodărie: lipsă de ordine; neorânduială, dezordine, harababură, 

învălmăşeală; lipsă de curăţenie; murdărie; nesâr 

HAUSNIC, HAUSNICI (s.m.) - lucrător 

HAUZ AREST (s.) - consemnare 

HAZ (s.n.) - glumă 

„haz dă năcaz” - a glumi pe seama necazurilor 

HAZ, HAZURI (s.n.) - gălăgie 

HAZNĂ, HAZN(I)E (s.f., sg.) - profit, noroc, dobândă 

„no avut haznă ge vacă fiincă era beciagă” = n-a avut noroc de vacă, fiindcă era bolnavă 

HAZNĂ, HAZNE (s.f.) - folos 

HĂ (interjecție) - uită-te, priveşte 

HĂ MĂ (interj. + pron.) - iată-mă 

HĂBĂUC, HĂBĂUCĂ, HĂBĂUȘI, HĂBĂUȘ(I)E (adj.) - zăpăcit, năuc, tăntălău, tont 

HĂBĂUC, HĂBĂUCĂ, HĂBĂUȘI, HĂBĂUȘE (adj.) - (adesea substantivat) năuc, buimac, 

zăpăcit; dezorientat 

HĂBĂUȘIT, HĂBĂUȘITĂ, HĂBĂUȘIȚ, HĂBĂUȘICE (adj.) - zăpăcit 

HĂCE (interj. + pron.) - iată-te 

HĂCI! (interj) - interjecție folosită pentru a alunga porcii 

HĂI (pron. dem.) - cei 

HĂILALȚ (pron.) - ceilalți 

HĂILALȚ/HĂIALALȚ (pron. dem. sau adj. pron. dem.) - ceilalți 

HĂINAT, HĂINATĂ, HĂINAȚ, HĂINACE (adj.) - îmbrăcat 

HĂINETURI (s.f. pl.) - haine multe (de același fel sau diferite) 

HĂINOS, HĂINOASĂ, HĂINOȘ, HĂINOASĂ (adj.) - om cu multe haine 

HĂIOANE (s.f.) - vrăjitoare, duh rău 

HĂIS! (interj.) - comandă dată cailor pentru a vira căruța la stânga 

HĂIS! HĂIȚ! (interj.) – la/spre stânga! (îndemn adresat animalelor înhămate) 

HĂITAȘ, HĂITAȘ (s.m.) - cel care abate animalele la vânătoare 

HĂIZAȘ, HĂIZAȘURI (s.n., sg.) - acoperișul casei 



HĂL (interj. + pron.) - iată-l 

HĂL (pron.) - cel (formă populară a pronumelui demonstrativ de depărtare) 

HĂL RĂU (art. adj. + s.m.) - diavol 

HĂL RÂĂU, HĂI RÂĂI (s.m., sg.) - diavolul, necuratul 

HĂLA, HAIA, HĂIA, HĂLEA (pron. și art. dem.) – cel, cea, cei, cele; ăl, a, ăi, ăle 

HĂLALALT, HAIALALTĂ, HĂIALALŢ, HĂLELALCE (pron. dem.) - celălalt 

HĂLĂLANT (pron. dem.) - celălalt 

HĂLĂUDZÂT, HĂLĂUDZÂTĂ (adj.) - sclerozat, zălud, amnezic 

HĂLĂVICICĂ, ALAVICICĂ (s.) - pronunţare deformată pentru „alviţă” 

HĂLĂVIȘIE, HĂLĂVIȘII (s.f.) - lăcomie 

HĂLE RELE (art. adj. +s.f.) - cele rele, duhuri rele 

HĂLIE (pr. dem.) - v. hăl 

HĂLIE, HĂLII (s.f.) - lăcomie 

HĂLOS, HĂLOASĂ, HĂLOȘ, HĂLOASĂ (adj.) - persoană lacomă 

HĂLTAC, HĂLTAȘE (s.n.) - bucată mare 

HĂLUI, HĂLUI (vb., IV, intranz. reflex.) - a se năpusti 

HĂ-MĂ (interj. + pr.) - iată-mă 

HĂMĂI, HĂMĂIEȘCE (vb., IV, intranz., pers. a III-a) - a lătra rar 

HĂMESÂT, HĂMESÂTĂ, HĂMESIȚ, HĂMESICE (adj.) – obosit; foarte flămând 

HĂNDEC, HĂNDECE (s.n.) - tranşee, adăpost subteran 

HĂNDRĂLĂU, HĂNDRĂLĂI (s. m) – fecior, vagabond 

HĂNDRĂLI, HĂNDRĂLESC (vb., IV, intranz.) - a hoinări 

HĂNGHIER (s.n.) - hanger, pumnal turcesc 

HĂNHIER (s.n.) - hanger, pumnal turcesc 

HĂNTĂȘ, HĂNTAȘ (s. m.) - casap 

HĂNTĂȘ, HĂNTĂȘI (s.m.) - casap, măcelar 

HĂPTAL (adv.) – prezent 

HĂRAG, HĂRAGURI (s.n.) - băț gradat folosit pentru măsuratul laptelui la stână 

HĂRĂBOARĂ, HĂRĂBOAR(I)E (s.f., sg.) - femeie grasă, supraponderală, obeză 

HĂRĂMBAŞĂ, HĂRĂMBAŞ (s.m.) - căpetenie de haiduci; căpitan de lotri 

HĂRĂNI, HARĂNESC (vb., IV, tranz.) - a hrăni 

HĂRĂNIT, HĂRĂNITĂ, HĂRĂNIȚ, HĂRĂNICE (adj.) - hrănit, sătul 

HĂRĂNIT, HĂRĂNITĂ, HĂRĂNIȚ, HĂRĂNICE (adj.) – săturat, hrănit 

HĂRĂNJEL, HĂRĂNJEI (s.m.) - dim. de la clopoţel (de pus pe cai) 

HĂRĂNJ(I)EL, HĂRĂNJ(I)ELE (s.n.) - clopoțel 

HĂRĂSTÂȘ, HĂRĂSTÂȘURI (s.f.) - ploaie trecătoare, aversă 

HĂRÂNG, HĂRÂNGZE (s.n.) clopot 

HĂRGAN, HĂRGANI (s.m.) - dovleac, curcubătă, ludaie 

HĂRGĂTĂU, HĂRTĂGĂI (s.m.) - bărbat afemeit 

HĂRGHIE, HĂRGHII (adj.) – neastâmpărat 

HĂRŞTIELT (interj.) - în sensul „din nou!”, „încă o dată!” 

HĂRTUI, HĂRTUI (vb., IV) - a striga, a îndemna, a obliga boii sau la vacile să se dea la o parte 

HĂRŢĂŞEL, HĂRŢĂŞELĂ, HĂRTĂȘELI, HĂRŢĂŞELE (adj.) - arţăgos 

HĂRŢÂŞ (adv.) - pus pe harţă 

HĂSNUI, HĂSNUI (vb., IV) - a se folosi 

HĂSNUI, HĂSNUIESC (vb., IV, tranz.) - a moșteni; a folosi; a se bucura de ceva 

HĂT (adv.) - foarte departe în timp și spațiu 



HĂŢAŞ, HĂŢAŞĂ (s.f.) - cărare prin pădure, pe unde trec fiarele sălbatice  

HĂȚCĂI, HĂȚCĂIE (vb., IV) – a se legăna 

HĂU (s.n.) – prăpastie, adâncime 

HĂUC, HĂUȘI (s.m.) - câmpii 

HĂUNA, HĂUNEZ (vb., I, intranz.) - a chicoti 

HĂUNI, HĂUNESC (vb., IV) - a cârti 

HĂUU (adv.) – niciodată, lumea de dincolo 

HÂĂȚĂ, HÂĂȚĂ (s.f.) - turmă de mistreți 

HÂC! (interj.) - onomatopee (sughiț) 

HÂCEȘ (s.p.) – localitatea Hitiaș 

HÂCI! (interj.) - cuvânt folosit pentru alungarea păsărilor 

HÂCI, HÂCESC (vb., IV) - a alunga 

HÂCNI, HÂCNESC (vb., IV, tranz.) - a smuci 

HÂCONI (v. hârconia) (vb., IV, intranz.) - a sforăi 

HÂD, HÂDĂ, HÂDZ, HÂGE (s.m.) - urât 

HÂ-L (interj. pron.) - iată-l 

HÂL! (interj.) - iată-l 

HÂM (s.n.) - îndoială 

HÂNCE (interj.) - iată, uite 

HÂNT-O! (interj.) - iat-o! 

HÂNTUI, HÂNTUI/HÂNTUIESC (vb., IV, tranz.) - a rupe în fâșii, a strica, a nenoroci ceva sau 

pe cineva 

HÂPĂI, HÂPĂI (vb., IV) - a lua seama, a se ridica 

HÂR (interj.) - cuvânt cu care se alungă pisicile, zât, şâţ 

HÂRĂ, HÂRE (s.f.) - hârâială între câini; dușmănie, neînțelegere, conflict 

HÂRĂ, HÂRE (s.f.) - neînțelegere, ceartă, discordie 

HÂRĂBARI, HÂRĂBARĂ, HĂRĂBARI, HÂRĂBARE (adj.) - rău, băgăreț, fără caracter 

HÂRĂI, HÂRĂI (vb., IV, reflex.) - a se certa, a se ciondăni; (vb., IV, intranz.) (când e vorba de câini) 

a mârâi 

HÂRĂI, HÂRĂI (vb., IV, tranz.) - a asmuţa 

HÂRĂITURĂ, HÂRĂITURI (s.f.) - (var. HÂRĂIALĂ) asmuţare, dispută 

HÂRÂI, HÂRÂI (vb., IV, intranz.) - a se asmuți câinii, a se hârjoni 

HÂRÂIALĂ, HÂRÂIELI (s.f.) – tachinare, ciondăneală 

HÂRÂIE (adj.) – mânat în vorbe; întărâtă câinele 

HÂRB, HÂRBURI (s.n.) - ciob de ceramică; obiect stricat; ghiveci de lut pentru flori 

„rige hârb dă oală spartă” - expresie 

HÂRB, HÂRBURI (s.n.) - orice lucru stricat, obiect învechit care nu mai funcționează, ciob 

HÂRBALNIC, HÂRBALNICĂ, HÎRBALNIȘI, HÂRBALNIȘE (adj.) - care caută să afle şi să se 

amestece în mod nedelicat şi cu curiozitate în secretele cuiva; indiscret, băgăreţ, băgăcios; care gustă 

din toate mâncărurile, care îşi bagă nasul în oalele hârburile altcuiva; hârbăreţ 

HÂRBĂ, HÂRBE (s.f.) - scârbă 

HÂRBĂLUI, HÂRBĂLUIESC (vb., IV, tranz., reflex.) - a se uza, a se strica 

HÂRBĂLUIT, HÂRBĂLUITĂ, HÂRBĂLUIȚ, HÂRBĂLUICE (adj.) – distrus, uzat, ciobit, 

spart 

HÂRBEICĂ, HÂRBEIȘI (s.f.) - căstrună, tigaie 

HÂRB(I)EICĂ, HÂRBIEIȘI (s.f.) - cratiţă, tigaie, raină 

HÂRBIEICĂ, HÂRBIEIS (s.f.) cratiță, tigaie, raină 



HÂRBUI (vb., IV) - a ciobi, a sparge 

HÂRC, HÂRCURI (s.n.) - sforăit, răceală (la plămâni), astm, astupală 

HÂRCĂ (BÂBÂRCĂ), HÂRȘI (s.f.) - bătrână, ramolită, zbârcită; secreție nazală, flegmă, mucozitate 

HÂRCĂ, HÂRȘI (s.f.) - tuse 

HÂRCE, HÂRŢ (s.m.) - șoarece 

HÂRC(I)E, HÂRCI, HÂRȚ (s.m.) - șoarece 

HÂRCIE, HÂRCII (s.f., sg.) - hârtie, document, act 

HÂRCIE, HÂRCII (s.f.) - hârtie 

HÂRCIE, HÂRȚ (s.m.) - hârț, șoarece, îrț, îrcie 

HÂRCONA, HÂRCON (vb., I, intranz.) - a sforăi, a respira greu 

HÂRCONALĂ, HÂRCONIELI (s.f.) - zgomotul produs de cel care sforăie; sforăit, sforăitură, horăit, 

horăitură; zgomotul produs de cel care horcăie; horcăială, horcăit, horcăitură 

HÂRCONAT, HÂRCONACE (s.n.) - sforăit 

HÂRCONAT, HÂRCONATURI (s.n.) - sforăit 

HÂRCONEA, HÂRCONI (vb., I) - a sforăi 

HÂRCONI, HÂRCON (vb., IV, intranz.) - a sforăi 

HÂRCONIA, HÂRCON (vb., I) - a horcăi, a sforăi 

HÂRCONIAT (s.n.) – sforăit 

HÂRCONIT, HÂRCONITURI (s.n.) - v. hârconat 

HÂRCOT, HÂRCOTURI (s.n.) - flegmă, tuse, expectorație 

HÂRCU (s.n.) - boală, sforăit 

HÂRDĂU, HÂRDĂIE (s.n.) – vas mare din lemn 

HÂRGE, HÂRGI (s.f.) – boală; om cu hârge poate fi “om pus pe glume” 

HÂRGHE, HÂRGHII (s.f.) - om de nimic, desconsiderat, fără caracter 

HÂRGHIAT, HÂRGHIATĂ, HÂRGHIAȚ, HÂRGHIACE (adj.) - nebun răutăcios 

HÂRGHIE (s.f.) – persoană foarte slabă 

HÂRGHIE, HÂRGHII (adj.) - despre fiinţe: lipsit de putere fizică, de rezistenţă; slab, debil; (peior.) 

babă urâtă şi rea; cotoroanţă, baborniţă, baborână, cosoroabă; despre oameni: făţarnic, ipocrit, fals, 

duplicitar; care face, în mod obişnuit, neplăceri altora; rău 

HÂRGOATĂ, HÂRGOACE (s.f.) - vas vechiu, vas din coajă de dovleac 

HÂRJOANĂ, HÂRJOANIE (s.f.) – îmbrânceală 

HÂRJONI, HÂRJONIESC (vb., IV) – a (se) îmbrânci 

HÂRLAV, HÂRLAVI (s.m. și adj.) - slăbănog, prăpădit, schilod 

HÂRMO (interj.) - haci! (la porci se strigă) 

HÂRSÂT (adj.) – foarte bătrân 

HÂRȘ HÂRȘ (interj. onomat.) - imită zgomotul produs de joagăr atunci când se tăiau lemnele 

HÂRȘIOG, HÂRȘIOJI (s.m.) - șobolan 

HÂRȘOC, HÂRȘIOȘI (s.m.) - șobolan 

HÂRTĂUZ (s.n.) - namilă 

HÂRTOG, HÂRTOJI (s.m.) - murdărie, gunoiu 

HÂRTOP, HÂRTOAPE (s.n.) - drum cu gropi 

HÂRTUI, HÂRTUI (vb., IV) - a pune la rând 

HÂRȚ, HÂRȚ (s.m.) - șoarece 

HÂRŢĂRIŢĂ (HÂRŢOAICĂ), HÂRȚĂRIȚ (s.f.) - cursă de şoareci 

HÂRŢOAJIE (s.f., pl.) – maculatură, birocraţie 

HÂRŢOGAR, HÂRŢOGARI (s.m.) – birocrat, conţopist 

HÂRŢOGĂRIE, HÂRŢOGĂRII (s.f.) – maculatură, birocraţie 



HÂRZOB, HÂRZOBURI (s.n.) - suport de nuiele cu ochiuri la stână pe care se pune 

strecurătoarea 

HÂȘ (interj.) - cuvânt cu care se alungă găinile sau alte păsări de curte; hâş, câş 

HÂȘ! (interj.) - cuvânt folosit pentru alungarea păsărilor 

HÂȘĂI, HÂȘĂI (vb., IV) - a alunga 

HÂȘÂI, HÂȘÂI (vb., IV, intranz.) - a alunga păsările; a foșni 

HÂȘI! (interj.) - formă de alungare (pleacă!) 

HÂŞOA (interj.) - se alungă găinile 

HÂŢA! (interj.) - se alungă porcii 

HÂȚĂ, HÂȚĂ (s.f.) - grămadă de porci 

HÂŢĂNI, HÂŢĂNESC (vb., IV, tranz., reflex.) - a se legăna energic, a se scutura 

HÂȚÂNA, HÂȚÂN (vb., I) - a (se) zgândăra; a (se) balansa, a (se) mișca cu putere dintr-o parte 

în alta 

HÂȚCĂI, HÂŢCĂI (vb., IV, intranz.) - a se legăna într-o parte și în alta; a nu avea stâmpăr, a 

se huțula 

HEBĂR, HEBĂRE (s.n.) - cric (acționat manual) 

HEBELŞATNURI (s.n. pl.) - talaş 

HEBELŞATNURI (s.n. pl.) - talaş 

HECTICĂ (s.f. sg.) - oftică, tuberculoză 

HEI! (interj.) - hei! 

HELEA (pron. dem.) - (var. HĂLEA) acelea 

HELEU, HELEIE (s.n.) - schelă 

HELFDIENST (s.m. sg.) - ajutor de funţionar 

HELFĂR, HELFĂRI (s.m.) – lucrător auxiliar, ajutorul meseriaşului 

HELM (s.n. sg.) - coif 

HENTEȘ (s.m.) - casap 

HENTEȘ, HENTEȘ (s. m.) - măcelar 

HEPTICĂ (s.f.) - astmă, oftică, tuberculoză 

HERÂNG, HERÂNJI (s.m.) - hering 

HEREA, HEI (interj.) - se îndeamnă caprele să meargă 

HERGHELĂ, HERGHELE (s.f.) – cireadă de cai 

HERŢ, HERȚURI (s.n.) - inimă 

HERŢOG, HERȚOJI (s.m.) - principe, ducat 

HETESAR, HETESARI (s.m.) - argat, slugă, servitor, angajat cu săptămâna 

HI! HI! HI! (interj.) - onomatopee 

HIBAȘ, HIBAȘĂ, HIBAȘ, HIBAȘĂ (adj.) - care are o hibă, o defecțiune, o vătămare 

HIBĂ, HIBE (s.f.) - lipsă, scădere, imperfecţiune fizică sau morală; cusur, defect, meteahnă, beteşug 

HIBĂ, HIBIE (s.f.) - bai, defect, defecțiune, cusur; viciu, tară fizică sau psihică 

HIBĂ, HIBIE (s.f.) - defect, cusur, handicap, (uneori) viciu 

HIBĂLUI, HIBĂLUI (vb., IV) - a lipsi 

HIBĂLUI, HIBĂLUI(ESC) (vb., IV, tranz. şi reflex.) - a (se) accidenta, a(-şi) strica ceva, a(-şi) 

face ceva în neregulă, a(-şi) pricinui un necaz 

HIBĂLUIT, HIBĂLUITĂ, HIBĂLUIȚ, HIBĂLUICE (adj.) - accidentat; bolnav cronic 

HIBOS (adj.) - v. hibaş 

HIE (interj.) - se alungă câinii 

HIERĂ (s.f. pl.) - hiară, fiară 

HIGHIECIE, HIGHIEȚ (s.m.) - vioară 



HILICI (interj.) - haci! (la porci se strigă) 

HIMĂI, HIMĂI (vb., IV) - da din cap 

HINCEU, HINCEI (s.m.) - căruță 

HINCUI, HINCUI (vb., IV, intranz. reflex.) - a se agita 

HINTĂ, HINTE (s.f.) - leagăn pentru copii, scrânciob 

HIP, HIPURI (s.n. și adv.) - moment dificil, punct terminal; (la) final 

HIPĂ, HIPIE (s.f.) - clipă, moment 

HIRĂ, HIRE (s. f.) - piele tăbăcită fără lână, meșină 

HIREAN (s.m.) - hrean 

HIRIGONI, HIRIGONII (s.n.) - iezătură la o padină 

HIRIȘ (adv.) - numai, curat 

HIRIȘ (adv.) - numai, curat așa 

HIRIȘ, HIRIȘĂ, HIRIȘI, HIRIȘE (adj.) - vestit, cunoscut, fudul 

HIŢ, HIŢURI (s.f.) – căldură 

HÎ (interj.) - uite!, iată! 

HÎ! (interj.) - iată! uite! 

HÎD, HÎDĂ, HÎDZ, HÎGE (adj.) - var, tâmpit, bolând 

HÎ-L! (interj.) - iată-l, uite-l! 

HÎRBEICĂ, HÎRBEIȘI (s.f.) - ţest, în care se coc turte 

HÎRÎITURĂ (s.f.) - întărâtare 

HLIZALĂ, HLIZĂLI (s.f.) - râs, batjocură 

HLIZÎ, HLIZĂSC (vb., IV) - a râde în bătaie de joc 

HO! (interj.) - stai!, atât! (strigăt pentru oprirea cailor și a oamenilor - atunci când li se cere să 

facă liniște) 

HOAGE (s.f., pl.) – bătrânitură, epavă umană 

HOALBĂ, HOALBE (s.f.) - halbă 

HOAMEŞ, HOAMEŞĂ, HOAMEŞI, HOAMEŞE (adj.) - dăunos, pofticios 

HOANCĂ (adj.) - foarte flămând, mort de foame; lihnit; hămesit 

HOANDRĂ, HOANDRIE (s.f.) - orătănii 

HOARĂ (JÂGLE) (s.f.) - găină (la sg.), păsări de curte, orătănii (la pl.) 

HOARĂ (s.f.) - păsări de curte 

HOARĂ, HOARE (s.f.) - orătanie, pasăre de curte 

HOARCĂ, HOARCE (s.f.) - hoaşcă, bătrână, fără vlagă 

HOARCĂ, HORȘI (s.f.) - cuca, femeiușca cucului 

HOARE (s.f. colectiv) - păsări de curte, orătănii 

HOARNĂ, HOARNE (s.f.) - goarnă 

HOARNĂ, HOARNIE (s.f.) - trompetă, trâmbiţă militară, goarnă 

HOAȘCĂ, HOAȘCE (s.f.) – babă 

HOATĂ (s.f.) - eufenism pentru boala al cărei nume nu este bine să îl rostești în descântec 

HOAVĂR, HOAVERI (s.m.) - prieten 

HOBĂ (s.f.) - casă fără stăpân 

HOBLUIT, HOBLUITĂ, HOBLUIŢ, HOBLUICE (adj.) – rindelat 

HOBOROCI, HOROBOCESC (vb., IV) - a se prosti, zăpăci 

HOBOROCIT, HOROBOCITĂ, HOROBOCIȚ, HOROBOCICE (adj.) - prostit, zăpăcit, perplex 

HOC (interj.) - strigăt cu care se mână animalele înjugate pentru a merge spre stânga; hăis; (loc. adj.) - 

ge hoc = despre o vită înjugată din stânga 

HOCĂR, HOCĂRE (s.n.) - taburet 



HOCH VATERLAND (expr.) – „trăiască patria!” 

HOCLU (s. m.) - scaun fără spătar, scăunel 

HOCLU, HOCLURI (s.n.) - taburet 

HOCNAR, HOCNARE (s.n.) - ocnar (ocnă) 

HOCNĂ, HOCNE (s.f.) - gura podului 

HOCNĂ, HOCNIE (s.f.) - uşa spre pod în grajdiu 

HOCOȘ, HOCOȘĂ, HOCOȘ, HOCOȘĂ (adj.) - fălos, mândru, cineva care face pe deșteptul 

HOCOȘÎ, HOCOȘĂSC (vb., IV, intranz. reflex.) - a se făli, a face pe grozavul, a se mândri 

HOC-POC (interj.) - onomatopee (lovituri) 

HOCUS-POCUS (s.n.) - expresie folosită de către iluzioniști 

HODAIE, HODĂI (s.f.) - odaie, cameră; casă boierească, conac, moşie; casă în afară satului, 

sălaș 

HODAIE, HODĂI (s.f.) - odaie, casă, acaret 

HODĂU, HODĂ(I)E (s.n.) - casă, locuință 

HODÂRCĂI, HODÂRCĂI (vb., IV, intranz.) - a şchiopăta 

HODOLEMNE (s.pl.) - formă reduplicată pentru „lemne” 

HODOLON (HODOLONI), HODOLOAN(I)E (adj.) - înghețat bocnă; (s.n.) osul mare de la picioarele 

animalelor, femur 

HODOLONI, HODOLOANE (s.n.) - oase mari 

HODOROJIT, HODOROJIȚ (adj.) – (despre obiecte) care funcționează prost, uzate; ramolit 

HODOROJIT, HODOROJITĂ, HODOROJIŢ, HODOROJICE (adj.) – stricat, dărăpănat 

HODORONC-TRONC (interj.) - pe nepusă masă 

HODOŞAN, HODOȘANĂ, HODOȘANI, HODOȘANIE (adj.) - bolnav, greoi, leneş 

HODROBOC, HODROBOACĂ, HODROBOȘI, HODROBOAȘE (adj.) - murdar, neîngrijit 

HOF (s.n.) - curte, ogradă 

HOF COMISION (s.n.) - comisie aulică 

HOF DAMĂ (s.f.) - doamnă de la curte 

HOFCRIGS COMISAR (s.m.) - comisar aulic de război 

HOFCRIGS RAT (s.m.) - consiliu aulic de război 

HOG! (interg.) - strigăt la boi pentru „hăis” 

HOG! (interj.) - strigăt adresat boilor când trag carul 

HOGEAC, HOCEJE (s.n.) - coş zidit 

HOGI, HOGESC (vb., IV, reflex.) - a se uita ca un prost 

HOGINĂ, HOGINE/HOGINI (s.f.) – odihnă; popas în ceremonialul de înmormântare,în 

drumul spre cimitir, în care preotul citeşte Evanghelia 

HOGINĂ, HOGINI (s.f.) - odihnă, repaus, întrerupere temporară a unei activități în scopul refacerii și 

întăririi forțelor 

HOGINI, HOGIN (vb., IV, reflex.) - a se odihni, a intra în repaus 

HOGINI, HOGINESC (vb., IV, intranz., reflex.) - ogini, a se odihni. 

HOGINIT, HOGINITĂ, HOGINIȚ, HOGINICE (adj.) - odihnit 

HOGMĂ, HOGMURI (s.n.) - cărnuri, șunci 

HOGNĂ, HOGNE (s.f.) - gura podului 

HOGNĂ, HOGNIE (s.f.) - uşa podului 

HOHAI, HOHAIE, HOHĂI, HOHAIE (adj.) - deschis larg 

HOI! (interj.) - hoi!  

HOIDĂRA, HOIDĂRESC (vb., I, intranz.) - a umbla fără sens, a vagabonda 

HOIDĂRI (s.f. pl.) - (în sintagma în hoidări) loc unde vagabondează cineva 



HOIDOLAN, HOIDOLANI (s.m.) - os mare 

HOIDOLERA (adv.) - teleleu, hai-hui 

HOIS (interj.) - la stânga 

HOITOLOG, HOITOLOAJE (s.n.) - os mare de animal cu sau fără carne pe el sau fam. os de om 

HOJMURI (s.n. pl.) - cărnuri, şunci 

HOLBĂ, HOLBE (s.f.) - jumătate de litru 

HOLDĂ, HOLGE (s.f.) - proprietate de pământ în afara satului; teren cultivat, lan, holdă 

HOLETA (adv.) - aiurea 

HOLT! (interj.) - stai 

HOMÂRDOACĂ, HOMÂRDOAȘE (s.f.) - gropi, văgăuni 

HONDOR, HONDORĂ, HONDORI, HONDORE (adj.) - zburdalnic 

HONDOROASĂ (s.f.) - obiecte învechite, uzate, stricate, hârbuite, hodorogite, aşezate de-a valma, în 

neorânduială; boscârţă, budunoasă, trancoce 

HONDOROSÎ, HONDOROSĂSC (vb., IV) - a borborosi, a flecări 

HONDRĂNI, HONDRĂNI (vb., IV.) - a vorbi vrute și nevrute, a flecări 

HONORA, HONORĂDZ (vb., I, tranz.) - a cinsti, a omagia 

HONTOLONI, HONTOLOANE (s.n.) - oase mari 

HONTUI, HONTUIESC (vb., IV, tranz.) - a distruge, a desființa 

HONTUIT, HONTUITĂ, HONTUIŢ, HONTUICE (adj.) - distrus, desființat 

HONVED, HONVEDZ (s.m.) - infanterist în armata austro-ungară 

HOP Ș-AȘA (interj. + adv.) - strigătură la joc 

HOP! (interj.) - hop! 

„nu dzâșe hop până n-ai trecut șanțu” - nu te bucura până când n-ai finalizat o acțiune 

HOP, HOPURI (s.n.) - plasă mare de prins pește, cristaș 

HOPA - (interj.) hop! 

„nu dîș(i)e hopa, până nai tr(i)ecut pârleazu'!” (prov.) - nu spune hop până n-ai trecut gardul! 

HOPA! (interj.) - oprește!, stai!, hai! 

HOPA, HOPA (interj.) - numai, numai; lent 

HOPA-TROPA (interj.) - săritură 

HOPĂG, HOPĂGĂ, HOPĂGI, HOPĂGE (adj.) - încâlcit la vorbă, confuz 

HOPĂI, HOPĂI (vb., IV) - a şchiopăta 

HOPȘTAPĂ (s.m.) - aventurier, șmecher 

HOR (s.n.) - pădure pe deal 

HORCĂNI, HORCĂNESC/HORCON (vb., IV, intranz.) - a sforăi 

HORCĂNI, HORCĂNI (vb., IV, intranz.) - a sforăi 

HORCĂNIT, HORCĂNITURI (s.n.) - sforăit 

HORCODOAL(I)E -(s.f.) - locuri rele, accidentate 

HORCOȘ, HORCOȘĂ, HORCOȘ, HORCOSĂ (adj.) - fălos 

HORHUN, HORHUNI (s.m.) - strigoi 

HORHUNĂ, HORHUNE (s.f.) - urîţenie 

HORI, HORESC (vb., IV) - a doini, a cânta 

HORNĂI, HORNĂI (vb.) - a cânta pe nas 

HORNIST, HORNIȘTI (s.m.) - gornist 

HORNVERC (s.n.) - fortificaţie exterioară 

HORVAT, HORVAȚ (s.m.) - croat 

HOȘCĂI, HOȘCĂI (vb., IV, tranz.) - a prelucra o bucată de metal, a șlefui, a curăța, a zgâria 

HOŞINĂ (HOCINĂ) (s.f.) - vieţuitoare 



HOT! (interj.) - îndemn adresat cailor pentru a schimba direcția de mers spre stânga 

HOTAR, HOTARE (s.n.) - moşie a satului care cuprinde pământul arabil, fâneaţa, păşunea, 

pădurea, inclusiv apele 

HOTARIȘ (adj. invar.) - mărginaş, limitrof, vecin de hotar, de sat 

HOTAȘ, HOTAȘURI (s.n.) – final/sfârșit de acțiune 

HOTĂ, HOCE (s.f.) - poftă, toană 

HOTĂRÂT, HOTĂRÂTĂ, HOTĂRÂȚ, HOTĂRÂCE (adj.) - decis 

HOTĂRI, HOTĂRĂSC (vb., IV, tranz.) - a decide 

HOTĂRÎ, HOTĂRĂSC (vb., IV, reflex.) - a se învecina 

HOTĂRÎT, HOTĂRÎTĂ, HOTĂRÎȚ, HOTĂRÎCE (adj.) - fixat, determinat 

HOTOANĂ, HOTOANE (s.f.) - treabă în casă, în gospodărie 

HOȚ, HOAȚĂ (adj.) - șmecher, viclean, abil, șiret 

HOŢĂŞCE (adv.) - ca hoţii p. ext. pe ascuns, pe furiş; hoţiş, hoţeşte 

HOȚÂIE, HOȚÂI (s.f.) - hoție 

HOȚOMAN, HOȚOMANI (s.m.) - hoț 

HOȚOMOANIE, HOȚOMONII (s.f.) - hoață 

HOZĂNTREGĂR, HOZĂNTR(I)EGĂRI (s.m.) - bretele petrecute peste umăr care susțin pantalonii; 

pantaloni scurți prevăzuți cu bretele 

HOZÂNTREGĂR/HOZĂNTREGĂR, HOZÂNTREGĂRI/HOZÂNTREGĂRE (s.n.) – (var. 

HOZENTREGĂRE, HOZENTREGHERE) bretea 

HRĂBARIE, HRĂBĂRII (s.f.) - bărbăție, încurajare, îmbărbătare 

HRĂBORÎ, HRĂBORESC (vb., IV, tranz.) - a îmbărbăta, a încuraja 

HRISTOS O ÎNVIAT! (expr.) – formulă de salut folosită de creștinii ortodocși în periada dintre 

Paști și Înălțare 

HUARĂ (s.f., pl.) - păsări de curte 

HUCĂ, HUȘI (s.f.) - frică, teamă, sperietură (fără motiv) 

„nu-ț fă hucă dă nălucă” - expresie 

HUCĂ, HUȘI (s.f.) - vină 

HUCNEALĂ, HUCNELI (s.f.) - jignire, supărare 

HUCNI, HUCNESC (vb., IV) - a jigni, a supăra, a speria 

HUDĂ, HUGE (s.f.) - gaură, trecătoare printr-un gard de nuiele 

HUDĂ, HUGE/HUDZ (s.f.) – gaură/ieșire prin gard 

HUDBĂ, HUBGE (s.f.) - găină zbârlită 

HUDUBAIE, HUDUBĂI (s.f.) - fiinţă mare 

HUGIŢĂ, HUGIŢĂ (s.f.) - ulicioară 

HUHUREZ (s.m.) – bufniță 

HUIA (s.f.) - în expresia a fi huia, a fi gol, a fi pustiu 

HUIA! (interj.) - ajunge! destul! 

HUICĂI, HUICĂIESC (vb., IV, intranz.) - a chiui, a hureza 

HUIDARĂ (s.f.) - naiba 

HUIDĂRA (adv.) – naiba 

HUIDIOA (interj.) - se alungă porcii 

HUIDUMĂ (s.f.) – matahală 

HUIDUMĂ (s.f.) – persoană mare și grasă, matahală 

HUIDUMĂ, HUIDUME (s.f.) - femeie mare, mătăhăloasă 

HUIMĂNIT, HUIMĂNIȚ (s.m.) - pribeag 

HUITĂ! (interj.) - uită-te! 



HUIU, HUIU (s.n.) – băutură spirtoasă, tărie 

HULĂ, HULE (s.f.) - bârfă, batjocură 

HULĂ, HULIE (s.f.) - om netrebnic 

HULI (s.m., sg., pl.) - uliu, erete 

HULI, HULESC (vb., IV, tranz.) - a badjocori, a defăima, a calomnia 

HULI, HULI (s. m.) - uliu, erete 

HULIGAN, HULIGANI (s.m.) - uliu 

HULITORI, HULITORI (s.m.) - persoană care batjocorește, defăimător, calumniator 

HULIU, HULII (s.m.) - uliu 

HULMAN, HULMANI (s.m.) - uliu mare 

HULUI, HULUIE (vb., IV) - a se surpa, a se prăbuși, a cădea 

„a să hului la mață” - a căpăta hernie 

HULUIT, HULUITĂ, HULUIȚ, HULUICE (adj.) - dărâmat 

HUMĂIT, HUMĂITĂ, HUMĂIȚ, HUMĂICE (adj.) - îngălbenit, pălit 

HUMOR (s.n.) - umor 

HUNCĂ, HUNȘI (s.f.) - movilă de pământ 

HUNDĂRĂ, HUNDĂRE (s.f.) - bancnotă de o sută de lei 

HUNŢI FOŢI (expr.) - sudalmă germană 

HUPĂI, HUPĂI (vb., IV, tranz.) - a clătina 

HUPĂI, HUPĂI (vb., IV, reflex.) - a clătina 

HURBUITURĂ, HURBUITURI (s.f.) - hârghie 

HURC, HURȘI (s.m.) - locul închis de vânători pentru a vâna; vînătoare cu gonaci 

HURCUI, HURCUIESC (vb., IV, tranz.) - a căuta ceva nedeterminat 

HURDU-BURDU LOC. (adj. şi adv.) - care este laolaltă; amestecat în dezordine; claie peste grămadă; 

de-a valma 

HURDUCA, HURDUCĂI (vb., I) - a tuna 

HURDUCAT, HURDUCATĂ, HURDUCAȚ, HURDUCACE (adj.) - clătinat, scos din obișnuit 

HURDUCĂNI, HURDUCĂNI (vb., IV, tranz. și reflex.) - a (se) zgâlțâi, a (se) scutura ca urmare a 

deplasării cu căruța pe un drum cu gropi 

HURDUI, HURDUI (vb. IV, tranz. și intranz.) - a trăncăni, a flecări, a spune lucruri lipsite de 

importanță 

HURDULĂU, HURDULĂIE (s.m.) - sanie improvizată (joasă) 

HUREDZ (expr.) - strig de bucurie, a ureza, a chiui în joc, a hori 

HUREDZ, HUREDZ (s.m.) - cucuvea 

HUREDZA, HUREDZ (vb., I, intranz.) - a chiui la petreceri (hore, nunţi) 

HUREDZA, HURIEDZ (vb., I, intranz.) - a face larmă prin chiote, a chioti 

HUREDZAT, HUREDZACE (s.n.) - chiuit 

HUREDZĂTURĂ, HUREDZĂTURI (s.f.) - chiuitură 

HUR(I)EDZA, HURIEDZ (vb., I, intranz.) - a chiui, a chicoti 

HURLIGAN, HURLIGANI (s. m.) – vultur; uliu, erete; om uriaș 

HURLIGONIU (s.n.) - joc de-a uliul si cloșca 

HURNI, HURNIESC (vb., IV) - a behăi de spaimă, a fugi de spaimă 

HURUI, HURUI (vb., IV, reflex. și intranz.) - a se prăbuși, a cădea cu zgomot, a se dărâma 

„s-o huruit neaua ge pă casă” - a căzut zăpada de pe acoperișul casei 

HURUI, HURUI (vb., IV, tranz. reflex.) - a se dărâma, a se îmburda, a se prăvăli; (despre un 

vehicul) a produce zgomot mare în timpul mersului 

HURUIALĂ, HURUIELI (s.f.) - prăbușire, cădere, zgomot ciudat 



HURUIT, HURUITĂ, HURUIȚ, HURUICE (adj.) - prăbuşit, dărâmat, suripat 

HURZUIALĂ, HURZUIELIE (s.f.) - ameţeală, zăpăceală 

HUSAR, HUSARI (s.m.) - husar, călăraş 

HUSAR, HUSARI (s.m.) – ostaș din cavaleria maghiară 

HUSMANTĂ, HUSMANȚ (s.n.) - singur, vagabond 

HUȘIO! (interj.) - îndemn adresat păsărilor de curte pentru a se feri din cale 

HUȘIUI, HUȘIUI (vb., IV, tranz.) - a alunga (păsările de curte), a goni 

HUTĂ, HUCE (s.f.) – furnal, cuptor înalt 

HUTĂR, HUTĂRI (s.m.) - fochist la batoză 

HUTĂR, HUTĂRI (s.m.) - pălărier 

HUTMOAHĂR, HUTMOAHĂRI (s. m.) - pălărier 

HUTOȘ (s.n. sg.) - capăt, sfârșit, încheiere 

HUȚA! HUȚA! (interj.) - sus-jos 

HUŢUL, HUŢULE (s.n.) - scaun sau scândură suspendate cu frânghii, pe care se aşează cineva ca să 

se balanseze; leagăn, ţâţul 

HUŢULUŞ, CĂRĂIUŞ-ŢUŢUL, HUȚULUȘĂ (s.n.) - leagăn 

HUȚULUȘ, HUȚULUȘURI (s.n.) - leagăn, scrânciob 

HUZDURI (vb., IV, intranz.) - a (se) coborî, a (se) prăbuşi 

HUZUC (s.n.) - petrecere 

 


