
L 

LA (adv.) – acolo; (prep.) - servește la formarea complementului indirect dativ, în fața unui 

substantiv comun: dă la copil să mânșe; pentru: s-o dus să taie iarbă la vași; către, spre: vină la 

mine să-ț dau șeva bun 

LA ALT AN (loc. adv.)- anul viitor 

LA UN LOC (loc. adv.) – împreună 

LA, LA, LA (interj.) - tra, la, la 

LAB, LABURI (s.n.) - jgheab, canal acoperit cu mușchi; parte a gardului 

LAB, LABI (s.m.) - jghiab acoperit cu ceva mușchiu ori iarbă 

LABĂ, LĂBI (s.f.) - labă 

LABĂ, LĂBI (s.f.) - picior de animal 

LABDA, LABD (vb., I, tranz., reflex.) - lăuda  

LABDĂ, LABDE (s.f.) – laude 

LABDĂ, LĂBDZ (s.f.) - laudă 

LABOS, LABOASĂ, LABOŞ, LABOASĂ (adj.) - om mare în picioare, care calcă mare (paşi mari şi 

apăsaţi) 

LABTĂ, LĂBȚ (s.f.) - lăută 

LAC, LACURI (s.n.) - lac, baltă 

„lac dǎ sudoare” - transpirat 

LACIȚĂ, LACIȚ (s.f.) - bentiță, din mărgele ori din catifea, purtată la gât de femei 

LACRĂ, LACRE (s.f.) - ladă pentru păstrat hainele 

LACRÂMĂ, LĂCRÂMI (s.f.) - lacrimă  

LACRIMĂ, LACRIMI (s.f.) - lacrimă 

„curat ca lacrima” - pur 

LACS (adj. invar.) – roz țipător spre roșu 

LACȘĂ (s.f. sg.) - mâncare făcută din aluat din miez de seminţe de dovleac pisate în piuă, fiartă 

şi îndulcită cu zahăr şi care se serveşte în Ajunul Crăciunului 

LACȘE (s.f., pl.) - boțuri rotunde de aluat, li se zice și găluște de făină 

LACUSTĂ, LACUSTE (s.f.) - lăcustă  

LADĂ, LĂDZ (s.f.) - ladă  

LADĂ, LĂDZ (s.f.) - scrin; cutie din lemn pentru făină 

LAE (adj. f.) - bălaie 

LAFTĂ, LĂFȚ (s.f.) - lăută 

LAGĂR, LAGĂRE (s.n.) - lagăr de prizonieri; lagăr la mașină 

LAGIE, LĂGII (s.f.) - lade, luntre mare de lemn, trasă pe dâlmă de cai sau de edecari; luntre 

metalică, barjă 

LAGIŢĂ, LAGIŢĂ (s.f.) - cutie mai mică din lemn pentru lucruri mai specifice 

LAGIȚĂ, LAGIȚE (s.f.) - ladă; navetă de bere 

LAGUM, LAGUMI (s.m.) - galerie sub pămînt, mină 

LAI, LAIE, LAI, LAIE (adj.) - (despre lâna oilor) cenușiu închis (spre negru); (despre oameni) 

brunet, oacheș 

LAIBĂR, LAIBĂRE (s.n.) - pulover, suman fără mânecă 

LAIBĂRUŢ, LAIBĂRUȚĂ (s.n.) - dim. de la laibăr (mai ales pentru femei) 

LAIBERICĂ, LAIBERIȘ (s.f.) - v. lăibăruţ 

LAIBVAHE (s.sg.) - gardă personală 



LAICNĂM (s.m., sg.) - sublocotenent 

LAINT (s.m., sg.) - sublocotenent 

LAINTĂR, LAINTĂRI (s.m.) - locotenent 

LAITĂR, LAITĂRE (s.n.) - vas din lemn pentru măsuratul cantităților de răchie la cazanul de 

distilat 

LAITNANT (s.m., sg.) - locotenent 

LALĂ, LALE (s.f.) – narcisă 

LALIECIE (adv.) - încet, fără grabă 

LALTAN (adv.) - (în) anul viitor, (în) anul care urmează 

LAMP, LAMPIE (s.n.) - lampă 

LAMPAŞ, LAMPAȘĂ (s.n.) - felinar 

LAMPĂ, LĂMPI (s.f.) - lampă cu petrol 

LAMURĂ (adj.) și (adv.) - curat, limpede 

LAND TAG (s.) - dietă provincială 

LANDES PREZIDENT (s.m., sg.) - preşedinte al unei provincii 

LANDRA (adj.) – deșirat, destrămat 

LANDRU, LANDRĂ, LANDRI, LANDRE (adj. și adv.) - care nu-i legat sau împletit/tricotat, 

strâns/bătut; a lega slab sau a împleti cu moșlive rari; lejer 

LANGSAM (adv.) - încet, agale 

LANGUȘĂ (s.f.) – aluat din care se face pâinea, care se întinde cu sucitorul sub formă circular, 

cu diametrul de 25-30 cm, care se coace pe vatra încinsă a cuptorului 

LANT(A) (pron. dem.) – celălalt 

LANȚ, LANȚĂ (s.n.) - iugăr, jugăr, unitate de suprafață pentru terenurile agricole, de mărime 

variabilă (0,56-0,64 ha) dar mai mare decât pogonul (0,50 ha) 

LANȚ, LANȚURI (s.n.) - lanț 

LANŢMAN, LANŢMANI (s.m.) – prieten, amic 

LAOLALTĂ (adv.) – împreună, în același loc 

LAOR (s.m., sg.) - cânepă 

LAPCE (s. defectiv de plural) - lapte 

„lapce acru” - iaurt 

„le bagă-n lapce (oile)” - începe să mulgă oile 

„papă lapce, soarbe dzamă” - persoană fricoasă/prostuță 

LAPCIE (s.f. sg.) - lapte 

„lapcie dă var” - oxid de calciu, var stâns 

LAPCIE (s.m.) - lapte  

LAPOVIŢĂ (s.f.) - lapoviţă  

LAPTAR, LAPTARI (s.m.) - lăutar, violonist 

LAPTĂ, LĂPŢ (s.f.) - lăută, vioară 

LAPTĂ, LĂPȚI (s.f.) - vioară 

LAPTUCĂ, LAPTUȘI (s.f.) - lăptucă  

LAPTUOS, LAPTUASĂ, LAPTUOŞ, LAPTUASĂ (adj.) - lăptos  

LAPȚ (s.m. pl.) - lapți, sperma peștilor; icre de pește viu 

LARD, LARZI (s.m.) - slănină, clisă 

LARG, LARGĂ, LARGI, LARGE (adj.) - larg  

LARG, LARGĂ, LARJI, LARJI (adj.) – larg, întins, vast  



LARGI, LARGIESC (vb., IV, tranz., reflex.) - lărgi  

LARGIME, LARGIMI (s.f.) - lărgime  

LARGIT, LARGITĂ, LARGIŢ, LARGICIE (adj.) - lărgit  

LARMĂ (s.f.) - gălăgie 

LARMĂ, LARME (s.f.) - gălăgie 

LASA, LAS (vb., I, tranz., reflex.) - lăsa  

LASAT, LASATĂ, LASAŢ, LASACIE (adj.) - lăsat  

LASĂ, (se) LASĂ (vb., I, unipers., reflex.) - a avea poftă să manânci ceva ce manâncă altul 

LAS-O AMARULUI (expr. vb.) – las-o (lasă-l) în pace 

LASTAV, LASTAVI (s.m.) - albinărel, albinar, prigoare 

LAȘCE (s.f.) – tăiței, macaroane 

LAȘCHE (s. ) - tăiței 

LAȘCHIE (s.f. pl.) - aluat preparat sub formă de sarmale umplute cu griș sau cu brânză (ori 

lăsate goale) și fierte în apă cu sare (se consumă cu prăjeală turnată deasupra lor) 

LAT, LATĂ, LAȚ, LACE (adj.) - lat 

„a cădea lat” - a fi mort de beat 

„un lat dă palmă” - unitate de măsură pentru lungimi egală cu lățimea unei palme cu degetele 

lipite 

LAT, LATĂ, LAŢ, LACIE (adj.) - lat  

LAT, LAȚ (s.m.) - lățimea pânzei folosită uneori și ca lungime pentru poale (un lat de pânză are 

80 cm iar lățimea poalelor este de 65 cm); cotrânțe țesute în război și purtate de femei în zilele 

de sărbătoare) 

LATINESC, LATINEȘCE (adj.) - latin 

LATURE, LATURI (s.f.) - margine 

LATUROANE, LATURONI (s.f.) - partea din margine rezultată din tăierea unui buştean, 

partea nefolositoare pentru construcţii, căzătură 

LAȚ, LAȚ (s.m.) - lățime de război (un laț, doi laț, tri laț) 

LAȚĂ (s.f. pl.) - fire de păr 

LAU, LAI (s.m.) - leu 

LAUDZĂ, LAUDZĂ (s.f.) - loază 

LAUF FAER (s.m., sg.) - tir neîntrerupt 

LAUFŞRIT (s.m. sg.) - pas alergător 

LAUFŞRIT, LAUFŞRITURI (s.m.) - pas alergător 

LAUR, LAURI (s.m.) - cânepă 

LAUTĂ, LAUŢ (s.f.) - lăută, vioară 

LAUTĂ, LĂUȚ (s.f.) - lăută, vioară, violină 

LAVETĂ, LAVEȚ (s.f.) - afet 

LAVIŢĂ, LAVIŢ (s.f.) - dulap închis, ladă mare 

LAVTĂ, LĂVȚ (s.f.) - lăută 

LAVUR, LAVURI (s.m.) - lavoar, lighean 

LAZ, LAZURI (s.n.) - loc ierbos, păşune 

LĂBĂI, LĂBĂI (vb.) - a se distra, a gesticula 

LĂBĂRȚA, LĂBĂRȚADZĂ (vb., I, unipers.) - a se lărgi și deforma îmbrăcămintea (mai ales 

cea din fire împletite) după purtare îndelungată și după spălări repetate 



LĂBĂRȚAT, LĂBĂRȚATĂ, LĂBĂRȚAȚ, LĂBĂRȚACE (adj.) - lărgit; nepotrivit; neîngrijit, 

deformat 

LĂBĂRŢAT, LĂBĂRȚATĂ, LĂBĂRȚAȚ, LĂBĂRȚACE (adj.) - zgomotos, în hohot mare 

LĂBĂȘÂȚ (adj.) – fără putere 

LĂBĂU, LĂBĂI (s.m.) - vârf de undiţă cu 2 ineluşe de os, întrebuinţate de pescari 

LĂBDA, LABD (vb., I, tranz. și reflex.) - a se lăuda 

LĂBDATUORI, LĂBDATUORI (s.m.) - lăudător  

LĂBONI, LABOANIE (s.n.) - palmă mare 

LĂBOS, LĂBOASĂ, LĂBOȘ, LĂBOASĂ (adj.) - cu picior mare 

LĂBUȘ (s. propriu) - nume de cățel 

LĂCĂT, LACĂCE (s.n.) - lacăt 

LĂCĂT, LĂCĂC(I)E (s.n., sg.) - lacăt 

LĂCĂT, LĂCĂTURI (s.n.) – lacăt 

LĂCÂRGIE, LĂCÂRGII (s., pl.) - glume, vorbe neînțelese 

LĂCECE, LĂCEȚ (s.m.) - lătete, arac 

LĂCEDZ (s.m., sg.) - stinghie 

LĂCEDZ, LĂCEDZ (s.m.) - leaț, șipcă groasă de lemn folosită în construcții și în tâmplărie 

LĂCIECIE, LĂCIEȚ (s.m.) - lăteţi 

LĂCIEDZ, LĂCIEDZ (s.m.) - lătez, letez, ulucă (din esență tare); șipcă, laț 

LĂCIȘCĂ (s.f.) – stinghie 

LĂCIŞCĂ, LĂCIŞCHE (s.f.) - bucată de scândură îngustă 

LĂCIȚĂ, LĂCIȚE (s.f.) - scândură lată; pește; cordeluță neagră (purtată la gât) 

LĂCOMI, LĂCOMESC (vb., IV, tranz. reflex.) - a pofti, a dori 

LĂCOMOS, LĂCOMOASĂ, LĂCOMOŞ, LĂCOMOASĂ (adj.) - lacom 

LĂCOMOŞ (adj. pl.) - lacomi, cu var. LĂCOMEI (mai ales despre ochi) 

LĂCOVIȘCE, LĂCOVIȘCI (s.f.) - loc mlăştinos 

LĂCRAT, LĂCRATĂ, LĂCRAŢ, LĂCRACE (adj.) - căscat, lărgit 

LĂCRAT, LĂCRATĂ, LĂCRAȚ, LĂCRACE (adj.) - deschis, lărgit (la cusături) 

LĂCRĂMAT, LĂCRĂMATĂ, LĂCRĂMAȚ, LĂCRĂMACE (adj.) - lăcrimat 

LĂCREZA, LĂCREZ (vb.) - a se întinde bine 

LĂCRIMA, LĂCRIMEDZ (vb., I) – a(-i) curge lacrimi, a plânge 

LĂCRIȚĂ, LĂCRIȚE (s.f.) - cutie din lemn pentru produsele cosmetice; cutie pentru ustensilele 

de cusut; pupitru, tribună 

LĂCRUȚĂ, LĂCRUȚE (s.f.) – cutie 

LĂCUIT, LĂCUITĂ, LĂCUIȚ, LĂCUICE (adj.) - dat cu lac, smălțuit 

LĂDOI, LĂDOAIE (s.n.) - ladă de zestre, în text 

LĂDUȚĂ, LĂDUȚĂ (s.f.) - ladă mică 

LĂFANĂ (s.f.) – restaurant local, birt 

LĂGAN (adv.) - domol (dar bine), agale 

LĂGAN (adv.) - domol, comod 

LĂGAN, LĂGANURI (s.n.) - libertate 

LĂGĂRI, LĂGĂRESC (vb., IV) - a supăra, a năcăji pe cineva 

LĂGĂU, LĂGAIE (s.n.) - ruda, la care se leagă încă 2 cai pe delături pentru a urni căruța încărcată 

LĂGHITIMAȚIE, LĂGHITIMAȚII (s.f.) - buletin de identitate 

LĂGIŢĂ, LĂGIŢ (s.f.) - sertar la masă 



LĂHUZĂ, LĂHUZE (s.f.) – lăuză, femeie după naștere 

LĂIA, LĂIEDZ (vb., I, reflex.) - a se spăla pe cap 

LĂIBĂRUȚ, LĂIBURUȚĂ (s.n.) - vestă mai mică 

LĂIBERICĂ, LĂIBERIȘI (s.f.) – dim. de la laibăr 

LĂICUȚ, LĂICUȚĂ (adj.) - negru- cenușiu (despre lâna oilor) 

LĂICUȚ, LĂICUȚE (adj.) – negru-cenușiu 

LĂIEȚ, LĂIEȚ (s.m.) - țigan, corturar 

LĂIEȚI (s.m.) - model în relief la ponevi 

LĂLĂ (expr.) - (au lălă!) văitare 

LĂLĂI, LALĂI (vb., IV, tranz.) - a cânta fără cuvinte, a cânta doar cu la, la, la 

LĂLĂI, LALĂI/LALĂIESC (vb., IV, intranz., reflex.) - a merge clătinându-se de băutură 

LĂLĂI, LĂLĂI (vb., IV) - a flecări, a vorbi mult și fără miez 

LĂLĂI, LĂLĂI (vb., IV, tranz.) - a cânta o melodie în care textul a fost înlocuit cu silaba „la” care se 

repetă; a trage de timp, a întârzia 

LĂMNEASĂ (s.f.) - sertar 

LĂMNUȘ, LĂMNUȘĂ (s.n.) - scaun 

LĂMPAȘ, LĂMPAȘĂ (s.n.) - felinar, lampă cu petrol portabilă 

LĂMPĂIE (s.) - lemnul cel gros, care se pune în capătul rotilelor, unde se găsesc 2 crucelnice şi de 

unde le leagă caii, ca să tragă 

LĂMPĂȘEL, LĂMPĂŞEALĂ, LĂMPĂŞEI, LĂMPĂŞELE (adj.) - (despre oameni) gras, 

slăninos 

LĂMPĂU, LĂMPĂIE (s.n.) -lemn gros de la roțile căruței pe care se leagă crucelnicul 

LĂMPUI, LAMPUI (vb., IV, tranz.) - a risipi averea, a cheltui cu ușurință banii 

LĂMURĂ (adj., adv.) – curat, limpede 

LĂMURI, LĂMURESC (vb., IV) - de la lamură - puritate desăvârșită 

LĂMURIT, LĂMURITĂ, LĂMURIȚ, LĂMURICE (adj.) - lămurit 

LĂMUȘ, LĂMUȘI (s.m.) - scaun 

LĂNCIECIE, LĂNCIET (s.m.) - leaţ care se pune dea curmezişul căpriorilor, pentru a se fixa ţiglele 

LĂNCOȘEI (adj.) - (despre coarnele boilor) ca lăncile 

LĂNCOȘEI (adj.) – (despre coarnele boilor) ca lăncile 

LĂNDRUI (vb., IV) - v. lăbărța 

LĂNŢĂI, LĂNȚĂI (vb., reflex.) - a întinde, a se trage încoace şi încolo 

LĂNȚĂI, LĂNŢĂIESC (vb., IV) - a se întinde, a se prinde de brațe; a se agita 

LĂNȚÂȘOR, LĂNȚÂȘOARE (s.n.) - lănțișor, podoabă 

LĂNȚUȘ, LĂNȚUȘURI (s.n.) -cursă (din păr de cal) pentru prins păsări 

LĂOR (s.n., sg.) - pânză din cânepă 

LĂPĂDA, LAPĂD (vb.) - a arunca 

LĂPĂDA, LAPĂD (vb., I, tranz., reflex.) - (fig.) a părăsi ceva, a se lăsa de ceva, a renega, a 

respinge, a renunţa, a nu accepta ceva, pe cineva; (reflex.) a rupe orice legături cu cineva, a se 

desbăra, a nu recunoaşte autoritatea cuiva sau legăturile naturale cu cineva 

„a lăpăda chimeașa” - a elimina placenta 

„a lăpăda copilu” - a avorta voit 

„a-ș lăpăda muieria” - a-și schimba/abandona soția, a divorța 

„ce lapedz dă Satana?” - renunți la Satana? 

LĂPĂDAT, LĂPĂDATĂ, LĂPĂDAŢ, LĂPĂDACE (adj.) - aruncat afară, dat afară 



LĂPERȚ, LĂPERȚURI (s.n.) - chibrituri 

LĂPTAR, LĂPTARI (s.m.) - bărbat care colectează lapte de vacă de la producătorii din sat 

LĂPTAȘ, LĂPTAȘ (s.m.) - violonist, lăutar, lăutaș 

LĂPTĂRI, LĂPTĂRESC (vb., IV, intranz.) - a prelua și a vinde laptele 

LĂPTĂRIE, LĂPTĂRII (s.f.) - loc amenajat în sat, unde se adună laptele de vacă 

LĂPTUCĂ, LĂPTUȘI (s.f.) - plantă al cărui suc are efect terapeutic 

LĂPUG, LĂPUGURI (s.n.) - parte a ciorapului care acoperă laba piciorului 

LĂPUG, LĂPUJI (s.n.) - talpa ciorapului de lână 

LĂRGĂMÂNT (s.n. sg.) - loc/spațiu deschis și mare 

LĂRGUȘÂT, LĂRGUȘÎTĂ, LĂRGUȘÂȚ, LĂRGUȘÂCE (adj.) – lărgit 

LĂRJIME, LĂRJIMI (s.n.) - lățime 

LĂRMUI (vb., IV) – a face larmă, a face gălăgie 

LĂRMUI, LĂRMUIESC (vb., IV, intranz.) - a face gălăgie 

LĂSA (a i se), LASĂ (pers. III) (vb., I, intranz.) - a avea poftă de ceva 

LĂSA, LAS (vb., I) - a lăsa; a divorța 

„a fi lasă-mă să cie las” - a fi delăsător/nepăsător/fără inițiativă 

„a i să lăsa pră” - a râvni/a dori să obțină ceva ce a văzut și despre care a auzit 

„a lăsa cu limbă dă moarcie” - a exprima o dorință fermă și definitivă 

„a o lăsa măi moale” - a reduce din pretenții/exigențe; a reduce frecvența (unor vizite, spre 

exemplu) 

„las-o baltă!” - lasă situația așa cum este ea în prezent, nu te mai strădui s-o modifici 

„lăsata dă carne” - ultima zi (duminica) în care se mai pot consuma produse din carne, înainte 

începerii Postului Paștelui 

„lăsata-dă-brândză / lăsata-săcului” - ultima zi (care precede Postul Mare) în care se pot 

consuma laptele, produsele lactate și ouăle 

LĂSA, LAS (vb., I, intranz.) - a lăsa; a i se lăsa, a-i fi poftă; a renunța 

LĂSA, MIE MI SĂ LASĂ (vb., I, intranz., reflex.) - a avea poftă de ceva ce are altul 

LĂSAT, LĂSATĂ, LĂSAȚ, LĂSACE (adj.) - lăsat; renunțat; părăsit 

„lăsatu dă brândză” - intrarea în post 

LĂSĂMÂNT, LĂSĂMÂNTURI (s.n.) - testament, moștenire 

LĂSĂTOR, LĂSĂTOARE, LĂSĂTORI, LĂSĂTOARE (adj.) - pofticios 

LĂSĂTOR, LĂSĂTOARE, LĂSĂTORI, LĂSĂTOARE (adj.) – pofticios; delăsător 

LĂSTANIŢĂ, LĂSTANIȚ (s.f.) - pătură 

LĂSTAR, LĂSTARI (s.m.) - vlăstar, rămurele tinere 

LĂSTARI, LĂSTARI (s.m.) - vlăstari 

LĂSTĂRI, LĂSTĂREȘCE (vb., IV, intranz., pers. a III-a) - a lăstări 

LĂSTĂRIȚĂ, LĂSTĂRIȚ (s.f.) - loc special pentru răsaduri; aici cu sens de binecuvântare 

LĂȘTANIȚĂ, LĂȘTANIȚE (s.f.) - pătură, poneavă 

LĂTÂN, LĂTÂNI (s.m.) - latin 

LĂTRA, LATRU (vb., I, intranz.) - a lătra; a vorbi insultător 

LĂTRĂTOARE, LĂTRĂTORI (s.f.) - gură care vorbește mult și fără sens (sens peiorativ) 

LĂTRĂTOR, LĂTRĂTORI (s.m.) - oameni provocatori 

LĂTURARI, LĂTURARE (s.n.) - copaie, vălău, troacă în care li se dau porcilor lăturile 

LĂTURARIU, LĂTURARII (s.n.) - troacă pentru lăturile porcilor 



LĂTURE, LĂTURI (s.f.) - margine 

LĂTURI (s.f. defectiv de sg.) - apa rezultată din spălatul vaselor și folosită ca hrană pentru 

porci (după ce s-au pus în ea tărâțe sau făină deporumb) 

„nu ce băga-n lături, că ce mâncă porșii” - nu te înhăita cu persoane nepotrivite fiindcă vei 

ajunge ca ei 

LĂTURI (s.f., pl.) - rămăşiţe de hrană pregătite pentru porci 

LĂTURIE, LĂTURII (s.f.) - parte, laturi 

LĂTUROAN(I)E, LĂTURONI (s.f.) - scândură de margine, cu o față plană și cealaltă bombată 

LĂTUROANE, LĂTUROANE (s.f.) - scândură de margine 

LĂTURONI (s.n. sg., colectiv) - fire de urzeală legate laolaltă în spată ca să fie urzeala mai tare 

LĂTURONIU, LĂTURONI (s.m.) - infecţie cu puroi în gât 

LĂȚÂT, LĂȚÂTĂ, LĂȚÂȚ, LĂȚÂCE (adj.) - lățit 

LĂȚÎ, LĂȚĂSC (vb., IV) - a (se) lăți, a se face mai lat; a (se) răspândi o veste 

LĂȚOS, LĂȚOASĂ, LĂȚOȘ, LĂȚOASĂ (adj.) - lățos 

LĂŢUI, LĂȚUI (vb., IV, intranz.) - a fâlfâi; a întinde o țesătură, o piesă de îmbrăcăminte 

deformată 

LĂŢUIT, LĂŢUITĂ, LĂȚUIȚI, LĂŢUITE (adj.) - îngrădit cu lanţuri 

LĂUDAT, LĂUDATĂ, LĂUDAȚ, LĂUDACE (adj.) - lăudat 

LĂUDĂROS, LĂUDĂROASĂ, LĂUDĂROȘ, LĂUDĂROASE (adj.) - lăudăros 

LĂUDĂTOR, LĂUDĂTORI (s.m.) - persoane puse să aducă osanale cuiva 

LĂURUȘCĂ, LĂURUȘCI (s.f.) - viță sălbatică 

LĂUT (s.n.) - spălare, purificare cu caracter magico-religios 

LĂUTAR, LĂUTARI (s.m.) - lăutar  

LĂUTAȘ (s.m., sg.) - violonist; (prin extensie) fiecare dintre membrii formației de lăutari 

LĂUTAȘ, LĂUTAȘ (s.m.) - lăutar, violonist, viorist 

LĂUTĂ, LAUCE/LĂUȚI (s.f.) - vioară 

LĂUTĂ, LĂUȚ (s.f.) - instrumentist cu coarde; vioară 

LĂUZÎ, LĂUZĂSC (vb., IV, intranz.) - a aiura 

LĂUZÎT, LĂUZÎTĂ, LĂUZÎȚ, LĂUZÎCE (adj.) - prost, turbat 

LĂVOR, LĂVOAR(I)E, LĂVOARĂ (s.n.) - lighean 

LĂVOR, LĂVOARE (și LĂVORURI) (s.n.) - lavoar, lighean (de spălat rufele sau fața) 

LĂZĂRET, LĂZĂREȚ (s.m.) - spital 

LĂZĂRVĂ (s.f.) - rezervă (jucător) 

LÂMPUI, LÂMPUI (vb., IV, tranz.) - a risipi averea, a cheltui cu uşurinţă banii, a chefui 

LÂNĂ, LÂNE (s.f.) - lână 

LÂNGĂ (prep.) – lângă, în apropiere 

LÂNȘEZÂT (adj.) - rânced 

LE - pron. personal neaccentuat la D. m. și f. pl. și la Ac. f. pl.  

LEAC, LEACURI (s.n.) – medicament, tablete 

LEAC, LEACURI (s.n.) - medicamente, doctorii 

LEAFĂ, LEFURI (s.f.) - plată, salariu, soldă (la soldați) 

LEANĂ, LENI (s.f.) - luntre, barcă 

LEANDĂR, LEANDĂRI (s.m.) - plantă ornamentală 

LEANDĂR, LENDĂRI (s.m.) - leandru 

LEANDRU, LEANDRI (s.m.) - leandru, oleandru 



LEANDRU, LEANDRII (s.m.) - plantă ornamentală 

LEAT, LEATURI (s.n.) - an, vârstă identică 

LEAT, LEATURI (s.n.) - cu sens de soartă; două personae născute în aceeași lună (uneori cu aceeași 

data și an) 

LEATĂ (adj.) - înceată 

LEBĂR, LEBĂRI (s.m.) - cârnaţ cu ficat 

LEBĂR, LEBĂRI (s.m.) - maioș 

LEBENIȚĂ, LEBENIȚ (s.f.) - pepene verde cu miezul roșu; lubeniță 

LECE (CU) (adv.) – încet, lent, domol, agale 

LECEDZ, LECEDZ (s.m.) - v. lăcedz 

LEC(I)E (s.f., sg.) - încetineală, lipsă de vioiciune, lene; (loc. adj.) - făcut cu lecea = molâu, încet, 

leneș 

LECIUI, LECIUIESC (vb., IV, intranz., reflex.) - a începe cu greu o acțiune, a face ceva prea 

încet 

LECIUIALĂ, LECIUIELI (s.f.) - tergiversare, comoditate 

LECRIC, LECRICURI (s.n.) - dulăpior dat ca zestre la nuntă 

LECUIALĂ, LECUIELI (s.f.) - lecuială 

LECUIT, LECUITĂ, LECUIȚ, LECUICE (adj.) – vindecat de o boală; pierdut cheful de ceva 

LECUITOR, LECUITOARE, LECUITORI, LECUITOARE (adj.) - lecuitori 

LECVAR (s.n.) - marmeladă, magiun 

LEDĂR, LEDĂRI (s.m.) - argăsitor, tăbăcar, uneori și cojocar; timar; pielar 

LEDEU, LEPEDEIE (s.n.) - cearșaf 

LEFĂI, LEFĂI (vb., IV) - a mânca încet şi mult 

LEFTER, LEFTERĂ, LEFTERI, LEFTERE (adj.) – fără bani, sărac 

LEGA, L(I)EG (vb., I, intranz. reflex.) - a lega; a se lega de cineva/a provoca 

„a liega landru/a liega cu balț” - a lega ața/sfoara fără a strânge nodul sau făcând ochi 

„a să liega (față dă șineva)” - a-și asuma o obligație, a promite 

„a să liega cu șineva” - a stabili legături (mai ales amoroase - secrete) cu cineva 

„a să liega dă șineva” - a agresa pe cineva fără vreun motiv temeinic 

„nu cie liega la cap dacă nu cie doare” - nu intra de bunăvoie (conștient) într-o încurcătură 

LEGAT, LEGATĂ, LEGAȚ, LEGACE (adj.) - legat 

LEGĂNA, LEAGĂNĂ (vb., I) – a (se) clătina, a (se) balansa 

LEGĂTUI, LEGĂTUIESC (vb., IV, tranz., reflex.) - a se logodi 

LEGĂTUIALĂ, LEGĂTUIELI (s.f.) – logodnă, unire, legătură 

LEGĂTURĂ, LEGĂTURI (s.f.) - legătură; nod; convenție 

„legătură dă lemne” - braț de lemne 

„legătură dă sânje” - legătură de rudenie/neam 

LEGĂU (s.n.) - bară de tracțiune la căruță 

LEGE, LEJI (s.f.) - religie, rit, apartenență confesională 

LEGIN, LEGINURI (s.m.) - lighean 

LEGUMI (vb., IV) - a mânca legume, a posti 

LEHĂMEȚÎT, LEHĂMEȚÎTĂ, LEHĂMEȚÎȚ, LEHĂMEȚÎCE - (adj.) lihnit de foame 

LEICĂ, LEIȘI (s.f.) - leică 

LEIT (adj.) - asemănător 

LEIT, LEITĂ, LEIȚ, LEICE (adj.) – identic 



LEJE, LEJI (s.f.) - lege 

LEJIUIT, LEJIUITĂ, LEJIUIȚ, LEJIUITE (adj.) - osândit, condamnat pe baza prevederilor 

legale 

LELA (vb., I) – a vagabonda, a bate drumurile 

LELE, LELE (s.f.) - femeie 

LELENȚ, LELENȚ (s.m.) - copil de la orfelinat 

LELIŢĂ (var. LELIŞOARĂ) (s.f.) - femeie mai în vârstă; dim. de la lele 

LEMN, LEMNE (s.n.) – lemn, (fig.) sicriu 

„lemn la cap” - cruce 

„lemn Tănase” - neștiutor 

„lemne în pădure” - copaci 

LEMNI, LEMNESC (vb., IV) - a înlemni, a nu mai putea reacționa din cauza unei emoții 

puternice; a rămâne nemișcat precum lemnul 

LEMNI, LEMNIESC (vb., IV, tranz. și intranz.) - a face de lemn; a înțepeni 

LEMNIOARĂ, LEMNIOARE (adj.) - (dim.) din lemn (despre masă sau scară) 

LEMNIT, LEMNITĂ, LEMNIȚ, LEMNICE (adj.) - uimit 

LEMNOCINĂ, LEMNOCINI (s.f.) - unelte agricole de lemn 

LEMNUL PORUMBULUI (s.n.) - porumbar, arbust spinos care face “porumbe” sau “scoroambe” 

LENĂ (s.f.) – drum între holde 

LENE, LIENI (s.f.) - lenevie 

LENEȘÎ, LENEȘĂSC (vb., IV) - a leșina 

LENICĂ, LENIȘI (adj.) - leneşă 

LENIE, LENI (s.f.) - linie 

LENIOS, LENIOASĂ, LENIOȘ, LENIOASĂ (adj.) - leneș, înclinat spre lenevie 

LENOS, LENOASĂ, LENOȘ, LENOASE (adj.) - leneș 

LENOŞA, LENOȘĂDZ (vb., I, reflex.) - a se înmuia, a abandona 

LENȚA (adv.) - fără scop, aiurea 

„umblă lența” - umblă fără nici un scop 

LEOARCĂ (adj. invar.) - complet ud 

LEOARFĂ, LEOARFE (s.f.) - mască sau om care stârnește râsul 

LEONIN, LEONINI (s.m.) - piesă veche de 5 lei în Transilvania 

LEORUSCĂ, LEORUȘCI (s.f.) - vie sălbatică, aguridă 

LEPEGEU, LEPEGEI (s.m.) - pânzaică 

LEPEGEU, LEPEGEIE (s.n.) - cearşaf din cânepă ţesut în casă 

LEPOCATĂ (s.f.) - crizantemă 

LEPRĂ, LEPRE (s.f.) - lepră, om al dracului 

LERGĂTOARE, LERGĂTORI (s.f.) - alergătoare 

LESCĂVIȚĂ, LESCĂVIȚE (s.f.) - bucată de mușchi/carne (cca. 200 g) 

LESNE(A) (adj. inv.) - ieftin, uşor 

LESNI, LESNESC (vb., IV, tranz.) - a înlesni 

LEȘÂIA, LEȘÂI (vb., I) - a se spăla pe cap cu apă cu leșie 

LEȘÂIA, LEȘÂIEDZ (vb., I, tranz.) - a spăla (rufele) cu leșie 

LEȘÂIE (s.f. sg.) - leșie, apa în care s-a fiert cenușa de lemn și care este folosită pentru spălat 

părul sau rufele 

LEȘCĂVIȚ, LEȘCĂVIȚĂ (s.n.) – bucată de mușchi în jur de 200 grame 



LEȘIA, LEŞIEDZ (vb., I, tranz.) - a spăla cu leșie (pe cap) 

LEŞUI, LEȘUI (vb., IV) - a spăla cu leşie 

LETCĂ, LETCI (s.f.) - letcă, unealtă de adunat; om beat 

LETCĂ, LETCI (s.f.) - vergea de fier cu care este prevăzută sucala şi pe care se introduc 

mosoarele sau ţevile, cursă de şobolani, jderi, nevăstuici 

LETEA (CU) (loc. adv.) – cu încetul 

LETEA (loc. adv.) - cu încetul 

LEU, LEI (s.m.) - leu 

LEU, LEI (s.m.) – mamifer din clasa felinelor; unitate bănească oficială a României; (fig.) om 

putenic, viteaz 

LEUCĂ (LULĂ) (adj.) - orb de beat 

LEUCĂ, LEUȘI (s.f.) - dans satiric care se joacă spre sfârșitul nunților țărănești din Banat; 

stinghie care sprijină loitra căruței de spatele osiilor 

„lovit cu leuca-n cap” - om prostănac 

LEUCĂ, LEUȘI (s.f., sg.) - fiecare dintre cele patru elemente care susțin loitrele carului, construite 

din pari de lemn încovoiați, ce au la capătul inferior un suport din metal de forma unui inel, prin care 

se trece osia, iar la partea superioară un umăr (o scobitură) pe care se așează inelele de susținere a 

loitrelor 

LEUTĂ, LEUTE (s.f.) – vioară 

LEVĂRTAȘI (s.m. pl.) - paste făinoase de casă. 

LEZNE (LESNE) (adv.) - ușor, facil; (adj.) - ieftin 

LIAC (adj. invar.) - nici oleacă, deloc  

LIAC, LIACURI (s.n.) - leac  

LIAC, LIACURI (s.n.) - leac 

LIAFĂ, LIEFURI (s.f.) – salariu 

LIAGĂN, LIAGĂNURI (s.n.) - leagănuș 

LIANDĂR, LIANDRU (v. leandăr) (s.m.) – oleandru 

LIAU, LIEI (s.m.) - leu  

LIBER, LIBERIE (s.n.) - caiet 

LIBERTACE, LIBERTĂȚ (s.f.) - libertate 

LIBINIŢĂ, LIBINIȚ (s.f.) - pepene verde 

LIBRĂ, LIBRE (s.f.) - livră, cantitatea de grăunțe egală cu 0,5 kg 

LIBRĂ, LIBRE (s.f.) - monedă de 5 și 10 creițari 

LIBRĂ, LIBRE (s.f., sg.) - monedă veche austriacă din argint (5 și 10 creițari) 

LIBRIŢĂ (adj.) - bun de gură 

LIC (adj. invar.) - ud leoarcă 

LIC (adv.) - cu referire la un recipient umplut cu lichid: plin ochi, nu mai încape nici un strop 

LIC (adv.) - leoarcă de udeală 

LIC, LIC (interj.) - onomatopee pentru băutori 

LICĂ-LICĂ (interj.) - se cheamă raţele 

LICĂRI, LICĂRE (vb., IV, intranz., pers. a III-a) - a licări, a sclipi 

LICENȚĂ (s.f.) - aprobare, permis 

LICENȚĂ, LICENȚE (s.f.) – aprobare, permis 

LICITAȚIE, LICITAȚII (s.f.) - licitație 



„licitație minuendă” - licitație cu strigare, publică, în domeniul construcțiilor, pentru a se 

obține, conform devizului de lucrări, cele mai avantajoase condiții de execuție (calitate, preț 

bun, termen de execuție rațional etc.) 

LICITĂU, LICITĂLIE (s.n.) - şorţ  

LICNI, LICNESC (vb., IV) - a înlemni, a împietri; a scrânti mâna/picioru 

LICNI, LICNESC (vb., IV) - a înlesni; a înmărmuri, a împietri; a-și scrânti un membru 

LICNIT, LICNITĂ, LICNIȚ, LICNICE (adj.) - lihnit 

LICNIT, LICNITĂ, LICNIȚ, LICNICE (adj.) - luxat, scrântit 

LICREANȚĂ, LICRENȚE (s.f.) - urechelniță, insectă cu corpul alungit și un clește mare la capătul 

abdomenului 

LICUI, LIECUI (vb., IV, tranz., reflex.) - lecui  

LICUIT, LICUITĂ, LICUIŢ, LICUICIE (adj.) - lecuit  

LICURIȘI, LICURIȘI (s.m.) - licurici 

LIECE (adv.) - încet 

„a lua cu lecea (pră șineva)” - a trata cu răbdare (pe cineva) 

„cu lece” - agale, lent, fără grabă 

LIECE (adv.) - încet, lent, agale, fără grabă 

L(I)ECE (s. defectiv de pl.) – răgaz; domol, pe îndelete, încet, fără grabă 

L(I)EC(I)E, LĂ(I)EȚ (s.f.) - încetineală, lipsă de iuțeală în mișcări; (loc. adv.) „cu l(i)ec(i)ea” = încet 

LIECTRICĂ, LIECTRICE (s.f.) - lanternă, curent electirc 

LIECUI, LIECUIESC (vb., IV, tranz. reflex.) - a se trata de o boală 

LIECUIALĂ, LIECUIALIE (s.f.) - lecuială, lecuire 

LIECUITUORI, LIECUITUOIR (s.m.) - lecuitor, care lecuieşte, medic 

LIEDĂR, LIEDĂRI (s.m.) – argăsitor 

LIEDĂR, LIEDĂRI (s.m.) - pielar, croitor din haine de piele, tăbăcar; cojocar 

LIEFTĂR, LIEFTĂRI (s.m.) – rămas fără bani, falit 

LIEFTĂR, LIEFTĂRĂ, LIEFTERI, LIEFTERE (v. lefter) (adj.) - persoană fără bani, care nu 

are nimic 

LIEGĂNUȘ (s.n.) – scrânciob 

LIEGIN, LIEGINI (s.m.) - lighean  

LIEICĂ, LIEIȘI (s.f.) - leică, cumnată - soţia fratelui soţului  

LIEMN, LIEMNE (s.n.) - lemn 

LIEMN, LIEMNIE (s.n.) - arbore 

LIENIOS, LENIOASĂ, LENIOȘ, LENIOASĂ (adj.) - leneşă 

LIESNIE (adv.) - lesne, uşor 

LIESPIGE, LIESPIDZ (s.f.) - lespede 

LIEȘÂIE, LIEȘÂI (s.f.) - preparat de spălat vesela 

LIETCĂ, LIETCE (s.f.) - letcă, vergea de fier la sucală 

LIETCOLN, LITCOALNIE (s.n.) – ciocan de lipit 

LIEŢCE (adj., pl) – ultimul, ultima 

LIEŢIELDĂR (s.m.) - fabricanţi de dulciuri 

LIEUCĂ, LIEUȘI (s.f.) - o piesă de la car sau trăsură ce fixează loitra de osie 

LIFĂI, LIFUI (vb., IV) - a lua de colo și de colo 

LIFĂRA, LIFĂRĂDZ (vb., I) - a livra, a vinde 

LIFUI, LIFUI, LIFUI, LIFUIE, LIFUIM, LIFUIȚ, LIFUIE (vb., IV, tranz.) - a mânca puțin și în grabă 



LIFUI, LIFUIESC (vb., IV) - a mânca fără poftă, a ligăvi 

LIFURI (s.n.) - laf 

LIFURI, LIFUR (vb., IV) - a pălăvrăgi, a vorbi fleacuri 

LIFURITURĂ, LIFURITURI (s.f.) - fleac, palavră 

LIFUROI, LIFUROI (s.m.) - pici, țânc 

LIGAV, LIGAVĂ, LIGĂVI, LIGAVE (adj.) - fară poftă de mâncare, care nu mănâncă orice 

mofturos 

LIGĂV, LIGĂVĂ, LIGĂVI, LIGĂVIE (adj.) - mofturos (pretențios la mâncare), fără poftă de 

mâncare; ligav, lingav 

LIGHIOANĂ, LIGHIOANE (s.f.) - om lipsit de character 

LIGNI, LIGNESCIE (vb., IV, unipers.) - a simți o ușoară deplasare a mușchilor unui membru 

al corpului; a se atrofia 

LIGNIT, LIGNICE (s.n.) - entorsă 

LIGROAMFĂ, LIGROAMFE (s.f.) - un fel de prune mari de vară, rotunde, acrişoare, zemoase; 

fructul ligromfului 

LIGROMF, LIGROMFI (s.m.) - un soi de prun de vară 

LIHNIT, LIHNIȚ (adj.) – leșinat de foame, rupt de foame, flămând 

LII LII (interj.) - strigăt cu care se cheamă raţele 

LILA și LILAT (adj. invar.) - violet 

LILAU (adj. invar.) – violet 

LILĂ (adj. invar.) - violet 

LILEAGĂ (s.f.) - liliac 

LILICA-LILICA (interj.) – chemarea gâștelor și a bobocilor de gâscă 

LILIOM (s.m.) - liliac 

LIMBARI (s.f. sg.) - limbar, limbariță, bășică formată sub limba găinilor care le împiedică să 

respire și să mănânce; boală la păsări care se manifestă printr-un horcăit răgușit 

LIMBARIȚĂ, LIMBARIȚĂ (s.f.) - boală la păsări 

LIMBA-UOI (s.f.) - limba-oii  

LIMBĂ, LIMBI (s.f.) - limbă  

LIMBĂ, LIMBI (s.f.) - limbă 

„a nu-i vini pră limbă” - a avea un lapsus, a nu-și aminti (în acel moment) cuvântul pe care 

trebuie să-l rostească 

„a trage pră șineva dă limbă” - a te strădui să afli informații pe care interlocutorul nu este 

dispus să le ofere de bunăvoie 

„limba boului” - un soi de salată cu frunza lată 

„limba maicii” - limba maternă 

„limba oii” - pătlagină 

„limbă dî/la șias” - arătătoare/căzancă/scăzancă la ceas; pendulă (la ceasul de perete)  

„limbă păsăriască” - limbă neînțeleasă de ascultători (datorită unei pronunții defectuoase sau a 

folosirii neologismelor/arhaismelor/regionalismelor) 

„limbă prinsă” - peltic 

LIMBRIC, LIMBRIȘI (s.m.) - limbric  

LIMBURUȘ, LIMBURUȘĂ (s.n.) - omuşorul din gât, mărul lui Adam 

LIMBUŢĂLNIC, LIMBUȚĂLNICĂ, LIMBUȚĂLNIȘI, LIMBUȚĂLNIȘE (adj.) - limbut 

LIMONĂ, LIMONE (s.f.) - lămâie 



LIMPAȘ, LIMPAȘURI (LĂMPAȘ, LĂMPAȘURI) (s.n.) - lampă cu petrol de o construcție 

specială, ca să n-o poată stinge vântul 

LIMPAȘ, LIMPȘĂ (s.n.) - lampă de mână 

LIMPEDZÎ, LIMPEDZĂSC (vb., IV) - a (se) limpezi; a clăti rufele după ce au fost spălate cu 

săpun; a clarifica o neînțelegere; a se lumina, a deveni mai clar 

LIMPEGE (adv.) - clar, pe înțeles 

„cap limpegie” - (om) care judecă clar, înțelege ușor și se exprimă pe înțelesul altora 

„cilim limpegie/cilim cu câmpu limpegie” - (despre țesături) chilim fără modele în partea 

centrală 

LIMPEGE, LIMPEDZ (adj.) - limpede 

LIN (adv.) - încet, frumos, fără zgomot; (s.m.) – specie de pește de apă stătătoare 

LIN, LINĂ, LINI, LINE (adj. și adv.) - încet, potolit, ușor 

LINĂ, LINI (s.f.) - drum în câmp, cale, ulicioară 

LINĂRIȚĂ (s.f., sg.) - plantă ce seamănă cu inul 

LINCIE (s.f. sg.)- linte (aliment); lintiță, mătasea broaștei 

LINCSŞFINC (s.n.) - întoarceri la stânga împrejur (armată) 

LINGĂU, LINGĂI (s.m.) - cel care se duce nechemat 

LINGĂU, LINGĂI (s.m.) - lingușitor, om care parvine sau care încearcă să parvină prin 

lingușire 

LINGĂV, LINGĂVI (s.m.) - persoană lingușitoare; mofturos la mâncare 

LINGHINĂ, LINGHINE (s.f.) - păduche, larvă, ou depus de păduche pe firul de păr; persoană 

netrebnică 

„îi ca linghina, când vine nu măi pleacă” - expresie 

LINGHIȘPIR, LINGHIȘPIRE (var. RINGHIŞPIL) (s.n.) - carusel, căluşei 

LINGIC, LINGIȘE (s.n.) - lindic, clitoris 

LINGIC, LINGIȘIE (s.n.) - lindic, clitoris 

LINGIN, LINGINE (s.n.) – ou de păduche 

LINGINĂ, LINGINI (s.f.) - ou de păduche 

LINGOARE, LINGORI (s.f.) - lingoare 

LINGURAR, LINGURARI (s.m.) - mormoloci 

LINGURARI, LINGURARI (s.m.) - lingurar, persoană care face linguri de lemn; suport de 

metal agățat de perete în care se păstrează lingurile 

„lingura sfinților” - subțire, slabă 

LINGURONI, LINGUROANE (s.n.) -lingură mare 

LINIE, LINII (s.f.) - gardul care împrejmuiește curtea 

LINIE, LINII (s.f.) - linie, drum îngust între două rânduri de holde sau între două holde din 

același rând 

„a avea o holdă pră lângă liniie” - a avea o holdă paralelă cu (și lângă) șoseaua (drumul) 

„a ieșî la liniie” - a ieși cu căruța de pe holdă pe drumul care desparte două rânduri de holde 

sau a ieși la șosea 

LINIEN ŞIFS - (s.) vase de linie 

LINIȘCE, LINIȘCI (s.f.) - liniște 

LINIȘCIT, LINIȘCITĂ, LINIȘCIȚ, LINIȘCICE (adj.) - liniștit 

LINJE, LING (vb., III) - a (se) linge 

„a să linje pră bot (pră jejecie)” - a eșua; a nu obține ce a dorit 



LINS, LINSĂ, LINȘI, LINSE (adj.) - lins, neted 

„ai păru parcă ce-o lins vaca” - expresie 

LIOARBĂ, LIOARBE (s.f.) – leurdă 

LIOARCĂ (adv.) - ud până la piele 

LIOARFĂ, LIOARFE (s.f.) - mască, om urât 

LIOARFĂ, LIOARFE (s.f.) – mască; zdreanță, femeie ușuratică, buleandră 

LIOCIURĂ, LIOCIURI (s.f.) - zeamă inconsistentă 

LIORBĂ, LIORBĂ (s.f.) – foi de dafin 

LIORBĂ, LIORBE (s.f.) - dafin 

LIORBĂI, LIORBĂIESC (vb., IV, intranz.) - a flecări, a vorbi în dodii; a morfoli 

LIORDARI, LIORDARIE (s.n.) - leurdar, loc unde creşte usturoiul sălbatic 

LIORFĂI, LIORFĂI (vb.) - a flecări 

LIORPĂI, LIORPĂI (vb.) - a sorbi (când e vorba de animale) 

LIORPĂI, LIORPĂI (vb., I, tranz.) - a sorbi cu zgomot 

LIOŞCIAN, LIOŞCIENI (s.m.) - leoștean  

LIOTCĂ, LIOTCHE (s.f.) - lioarfă, de nimic 

LIOTRĂ, LOITRE (s.f.) - partea laterală a căruţei 

LIPA-LIPA (interj.) - mers încet și legănat, ca și gâsca 

LIPĂI, LIPĂI (vb., IV, intranz.) - a merge cu zgomot 

LIPI, LIPIESC (vb., IV) - a (se) lipi; a lovi, a bate 

„a lipi păriețî” - a da cu mânjală pe pereții din cărămidă moartă sau din pământ bătut 

„a să lipi dă șineva” - a se atașa de cineva; a se da cuiva înținere (întreținere) 

LIPI, LIPIESC (vb., IV, tranz., reflex.) - lipi  

LIPIDĂ (s.f.) - v. răpidă 

LIPINĂ, LIPINI (s.f.) - lipie, pâine rotundă, plată şi necrescută 

LIPINĂ, LIPINI (s.f.) - lipie; langoș copt în cuptor 

LIPIT, LIPITĂ, LIPIŢ, LIPICIE (adj.) - lipit  

LIPITOARE, LIPITORI (s.f.) - lipitoare; persoană ademenitoare 

LIPITORI, LIPITOARE (s.n.) - lingușitor 

LIPITUARE, LIPITUORI (s.f.) - lipitoare  

LIPITURĂ, LIPITURI (s.f.) - lipitură, lipici  

LIPSĂ, LIPSURI (s.f.) - lipsă, nevoie, necesitate, absență, minus 

„lipsa mare” - treaba mare 

„lipsa mică” - treaba mică 

„l-o prins cu lipsă la cântari” - l-a prins cu minus la cântar 

„nu-i dă lipsă” - nu este necesar 

LIPSÎ, LIPSĂSC (vb., IV) – a lipsi, a nu (mai) fi 

LIPȘÂT, LIPȘÂTĂ, LIPȘÂȚ, LIPȘÂCE (adj.) - lihnit de fome, înfometat, hămesit 

LIPȚĂ, LIPȚURI (s.f. sg.) - lipsă, nevoie, necesitate; necesitate fiziologică 

LIRĂ, LIRE (s.f.) – instrument muzical rudimentar, format dintr-o cutie de rezonanță, două 

brațe în formă de coarne și mai multe coarde 

LIS, LISĂ (adj.) - expr. „neted lisă sî scrisă” - frumoasă ca o icoană 

LIS, LISĂ, LIŞ, LISĂ (adj.) - cal cu pată albă în frunte 

LISARCĂ, LISĂRȘI (s.f.) - lişiţă 

LISARCĂ, LISĂRȘI (s.f.) - ţarcă 



LISĂTRU, LISĂTRII (s.m.) - o floare galbenă, ce înflorește prin grădini odată cu liliacul 

LISTĂVIȚĂ, LISTĂVIȚ (s.f.) - pătură de purtat copii in spate 

LISTRĂ, LISTRIE (s.f.) - fir de mătase, pentru cusături naţionale 

LIȘCEAVĂ (s.f. sg.) - lișteavă, zăpadă moale amestecată cu apă și cu noroi 

LIȘCEV, LIȘCEVĂ, LIȘCEVI, LIȘCEVE (adj.) - fără gust, searbăd, fad 

LIȘTĂV (adj.) – fără gust 

LITĂR, LITĂRE (s.m.) - litru, vas cu capacitatea de un litru 

LITĂRĂ, LITĂRE (s.f.) - literă; potcoavă, literă chirilică 

„lităre fundaționale”- statutul unei fundații 

„lităre zburătoare” - litere detașate (scrise separat pe câte o foaie) care se introduceau în șanțul 

(scobitura) scaunului-alfabetic pentru formarea de către învățător a unui cuvânt (pe care elevii 

îl citeau corect) 

LITIE, LITII (s.f.) - serviciu religios în afara bisericii 

„a ieșî cu litiia” - a se deplasa (preotul și credincioșii) la crucea de la marginea satului (din afara 

localității) pentru a face rugăciuni la anumite sărbători religioase sau în caz de secetă prelungită 

LITRA, LITRE (s.f.) - litru, unitate de măsură pentru lichide; unitate de măsură echivalentă cu 

0,14ha 

LITRĂ, LITRE (s.f.) - unitate de măsură pentru lichide, 500 ml 

LIŢĂDĂR, LIȚĂDĂRI (s.m.) - turtariul, ce tace turte 

LIU, LII (s.m.) - leu  

LIUBINIŢĂ, LIUBINIŢĂ (s.f.) - lubeniţă, pepene verde 

LIUORDĂ, LIUORDZ (s.f.) - leurdă  

LIUŞCĂ, LIUȘCHE (s.f.) - mazăre 

LIVADĂ, LIVEDZ (s.f.) - livadă; teren agricol cu iarbă 

LIVADĂ, LIVIEDZ (s.f.) - ogor 

LIVĂD (adj.) – fără culoare, palid 

LIZÂTAT, LIZITATE (s.f.) - licitaţie 

LIZÎ (vb., IV) – a se hlizi 

LIZÎ, IEU LIZĂSC (vb.) - a se hlizî 

LIЕŞÂIЕ, LIЕŞÂI (s.f.) - leşie  

LÎPERȚ (SAU RĂPELȚ), LĂPERȚURI (SAU RĂPELȚURI) (s.n.) – chibrit 

LOA, IAU (vb., I) - a lua; a se lua, a se căsători 

„a (nu) loa în numie dă rău” - a (nu) se supăra cel căruia i s-au făcut anumite observații ori i s-a 

spus despre neajunsuri pe care acesta căuta să le ascundă 

„a (nu) o loa dă bună” - a (nu) considera drept reală afirmația făcută de cineva 

„a cie loa gura pră dânăincie” - a vorbi fără să gândești 

„a loa amince” - a reține, a fi atent 

„a loa cingiia” - a servi gustarea de la ora 5 după-masă 

„a loa cu buna/cu frumosu” - a trata pe cineva cu tact/blândețe pentru a obține ce se dorește 

„a loa cuiva vorba dân gură” - a interveni în discuție nedând interlocutorului posibilitatea să-și 

termine spusele 

„a loa dă bărbat/muiere (pe cineva)/a să loa” - a se căsători 

„a loa dă suflet (pe cineva)” - a înfia 

„a loa în cost” - a lua în pensiune 

„a loa la călpac” -a se îmbăta 



„a loa la puricat/a loa la întrăbări/a loa la bani mănunț” - a cerceta în amănunțime 

„a loa opregu” - fata logodită începe să poarte opreg (cotrânță dânăpoi), semn că ea nu mai 

poate fi pețită de către altcineva 

„a loa poalilii” - a schimba/înlocui rochia cu poalele, semn că fata-i de măritat 

„a loa protocol” - a întocmi proces-verbal într-o adunare publică 

„a o loa la fugă/la pișior/la sănătoasa” - a fugi cât mai departe 

„a o loa pră arătură” - a o lua razna; a porni pe o cale greșită pentru a-și atinge țelul propus; a 

înnebuni 

„a o loa pră dăparcie” - a nu aborda direct, de la bun-început, esența problemei 

„a o loa pră spinare” - a fi bătut/lovit (pe spate) 

„a să loa dă păr”- a se supăra foarte tare 

„a să loa-n gură cu șineva” - a discuta în contradictoriu și a nu renunța la propriul punct de 

vedere, a se certa 

„a-ș loa inima-n ghinț” - a-și face curaj pentru a spune ceva/a demara o acțiune 

„a-ș loa nasu la purtare” - a se obrăznici 

„a-și loa zboru” - a părăsi casa părintească/locul natal; a se căsători și a se muta în casa 

partenerului de viață 

LOAGĂR, LOAGĂRE (s.n.) - lagăr 

LOATRĂ, LOATRE (s.f.) - (viața) înșelătoare, hoață 

LOAZĂ (s.f., sg.) - om de nimic, ticătos, fleacuri, minciuni 

LOAZĂ, LOAZE (s.f.) - minciună; om de nimic/ticălos 

LOBÂRLĂ, LOBÂRLE (s.f.) - închisoare 

LOBÂRLĂ, LOBÂRLE (s.f.) - închisoare 

LOBDĂ, LOBGE (s.f.) - bucată de lemn, despicătură 

LOBDĂ, LOBGE (s.f.) - minge 

LOBODĂ, LOBOGE (s.f.) - lobodă 

LOBOGINĂ, LOBOGINE (s.f.) - lobodă 

LOBOGINĂ, LOBOGINI (s.f.) - lobodă 

LOBOGIT, LOBOGITĂ, LOBOGIŢ, LOBOGICE (adj.) - teren plin cu lobodă 

LOBTĂ, LOBCE (s.f.) - ușă 

LOC, LOCURI (s.n.) - loc 

„la un loc” (loc. adv.) - împreună, laolaltă 

„toț dorm la un loc” - dorm toți împreună 

LOCAI (s.m., sg.) - lacheu, fecior 

LOCANTĂ, LOCANCE (s.f.) - local, cârciumă 

LOCAȘ, LOCAȘURI (s.n.) - biserică, locaș (de cult) 

LOCĂ (s.f. sg.) - boală la albine 

LOCOT, LOCOACE (s.m.) - lacăt 

LOCȘĂ (s.f., sg., pl.) - tăiței tăiați în fâșii mai late 

LOCŞĂ (var. LAŞCE) (s.f. pl.) - tăiţei făcuţi în casă, supă de pasăre 

LOCŞIRI, LOCŞIRE (s.f.) - oliţă 

LOCUITOR, LOCUITORI (s.m.) - locuitor 

LOFTĂ, LOFCE (s.f.) - minge 

LOFTĂ, LOPȚ (s.f.) - minge 

LOGOJ (s.propriu) - Lugoj 



LOGOJAN, LOGOJANĂ, LOGOJĂNI, LOGOJANE (adj.) - lugojan 

LOGOJAN, LOGOJĂNI (s.m.) - din/de la Lugoj 

LOGOJANĂ, LOGOJANE (s.f.) - floare cu inflorescență în formă de disc (de diverse culori) 

LOGOJÎNĂ, LOGOJÎNI (s.f.) - rogojină 

LOGOR, LOGOR(I)E (s.n.) - drojdia şi impurităţile ce se depun în urma fermentaţiei 

LOGORĂ (s.f. sg.) - distrugere mare (în culturi) 

LOGOSTA, LOGOSTAU (vb.) - a nu se mişca nici înainte nici înapoi, a sta pe loc 

LOITRĂ, LOITRE (s.f.) - fiecare dintre cele două părți laterale ale căruței, așezate în paralel deasupra 

podului, între care se formează practic spațiul de depozitare al materialelor ce se transportă cu căruța 

LOITRĂ, LOITRE (și LOITRII) (s.f.) - fiecare dintre cele două părți laterale ale coșiei, de 

forma unei scări, cu carfele foarte dese; corlată 

LOLETCE, LOLEȚ (s.m.) - om mare şi prost 

LOM, LOMURI (s.n.) - grămadă de crengi adunate de viitura apelor; (adv.) obosit sau beat 

mort (expr. a pica lom) 

LOMĂI, LOMĂI (vb., IV, reflex.) - a se încâlci 

LOMBORA (adj.) – vorbit pră domnieșce (literar) 

LOMIT, LOMITĂ, LOMIȚ, LOMICE (adj.) - încurcat, des încîlcit 

LOMOR, LOMORI (s.m.) - murdărie 

LOMUI, LOMUI (vb., IV, intranz., reflex.) - a se istovi de lucru, de boală 

LOMUIT, LOMUITĂ, LOMUIȚ, LOMUICE (adj.) - extenuat, epuizat de puteri, stors de vlagă 

LOMURĂ, LOMURI (s.f.) - rest, gunoi, crengi rupte 

LOMUROS, LOMUROASĂ, LOMUROȘ, LOMUROASĂ (adj.) - tulbure 

LONGOARE, LONGORI (s.f.) - boală 

LOPARI, LOPAR(I)E (s.n.) - lopată din lemn cu care se introduce pâinea în cuptor 

LOPARI, LOPARE (s.n.) -lopată mare (pentru cereale, zăpadă etc.) 

LOPATĂ, LOPIEȚ (s.f.) - lopată; vâslă; zbaturile vaporului; recipientul pus sub bolnavul 

țintuit la pat, pentru a-și face necesitățile fiziologice; (ironic) dinți mari și lați 

„ceamăț cu lopieț” - barcă cu vâsle 

„lopată dă cuptori” - bucată circulară de lemn, cu diametrul de circa 40 cm. și cu o coadă 

lungă,pe care se punea aluatul pentru a fi introdus la copt pe vatra încinsă 

LOPĂCIŢĂ (LOPĂCIȚ) (s.f.) - omoplat 

LOPĂCIȚĂ, LOPĂCIȚ (s.f.) - lopătiță, omoplat, spatulă (mai ales de porc) 

LOPĂRIŢĂ (s.f.) - lopățică 

LOPĂRIŢĂ, LOPĂRIȚĂ (s.f.) - lingură lată de lemn, lopată mare; paleta la tenis sau la tenis de 

masă (de bătut mingea), vâslă 

LOPĂRTA, LOPĂRT (vb., I, reflex.) - a se închina cuiva 

LOPĂRTAT, LOPĂRTATĂ, LOPĂRTAȚ, LOPĂRTACE (adj.) - pleoştit ca o ciupercă 

LOPĂTA, LOPĂTĂDZ (vb., I) - a vântura cu lopata boabele de cereale revene, pentru a 

împiedica mucegăirea lor 

LOPĂTAR, LOPĂTARI (s.m.) - var., fundul de mămăligă 

LOPĂTÂC, LOPĂTÂȘI (s.n.) - lopățică 

LOPĂȚÂCĂ, LOPĂȚÂȘI (s.f.) - lopățică 

LOPOCIȚĂ, LOPOCIȚ (s.f., sg.) - omoplat, spată 

LOPTĂ, LOPȚ (s.f.) - surduc de râză sau gumă 

LOPTĂ, LOPȚ/LOPCE (s.f.) - minge 



„aruncaria cu lopta” - un fel de oină, doar că mingea e aruncată și nu bătură/lovită cu ștoparia 

„lopta lungă” - oina 

LOR - pr. pers., pers a III- a la G 

LORFĂIT, LORFĂITĂ, LORFĂIȚ, LORFĂICE (adj.) - murdar 

LOSTOPINĂ, LOSTOPINI (s.f.) - felie; pălărie de floarea soarelui; diademă; aură; o bucată 

mare (de lemn, de pământ etc.) 

LOȘÎ, LOȘĂSC (vb.) - a liorpăi 

LOTAŞ, LOTAȘ (s.m.) - lăutaş, lăutar 

LOTAŞ, LOTAȘI (s.m.) - lăutar 

LOTFOS, LOTFOASĂ (s.n.) - butoi mare (peste 1000 litri) în care sau cărat strugurii 

LOTRI, LOTRESC (vb., IV, tranz.) - a fura, a tâlhări 

LOTRIE, LOTRII (s.f.) - hoție 

LOTROANE (adj.) - femeie șmecheră, vicleană 

LOTROMAN, LOTROMANI (s.m.) - hoț, tâlhar 

LOTROMAN, LOTROMANI (s.m.) - lotru 

LOTRU, LOTRI (s.m.) - hoţ 

LOTRU, LOTRI (s.m.) - hoț 

LOTVOZ, LOTVOAZĂ (s.n.) - butoi pentru apă 

LOVEALĂ, LOVEALE (s.f.) - bani 

LOVEI (s.m., pl.) - parale, bani 

LOVELE (s.f., pl.) - parale, bani 

LOVI, LOV(I)ESC (vb., IV, intranz. reflex.) - a (se) lovi, a pocni; a se potrivi(la culoare, 

înălțime, obiceiuri etc.); obiectele care, puse laolaltă, permit funcționarea ansamblului 

„l-o lovit strechea” - l-a atins strechea 

„l-o lovit șlogu” – a paralizat 

„lovit dă săce” - însetat 

„nu să lovesc” - nu se potrivesc 

LOVI, LOVESC (vb., IV, reflex.) - a se asemăna, a se potrivi (cu cineva) 

LOVIT, LOVITĂ, LOVIȚ, LOVICE (adj.) - lovit; potrivit 

LOVITĂ, LOVICE (s., pl.) - lovituri 

LOZ, LOZURI (s.n.) – bilet de loterie 

LOZĂ (s.f.) - tulpina acățătoare a dovleacului; viță de vie 

LOZĂ, LOZĂ (s.f.) - vrej, tulpina unor plante târâtoare; tulpina viței-de-vie;  

„răchiie dă loză” - țuică obținută din borhotul rămas după storsul strugurilor pentru must și vin 

„să traje dân loza lu…” - origine familială 

LOZÂT, LOZÂTĂ, LOZÂŢ, LOZÂCIE (adj.) - prost, nătărău, tont  

LOZÎ, LOZĂSC (vb., IV) - lozi, a se prosti, a se tâmpi 

LOZUNG (s.m., sg.) - parolă, cuvânt de ordine 

LU (art. gen. f.) - formă contrasă pentru a lui, alu, când prenumele feminin se termină în a: 

Veta lu Laie alu Paia Albu; servește la formarea complementului indirect, cazul dativ, când 

substantivul este nume propriu: dă carcia asta lu Niță 

LUA-LI-AR! (interj.) - să le ia! 

LUAZĂ, LUAZĂ (s.f.) - loază, prostie, tâmpenie 

LUBAR, LUBARI (s.m.) - puieţi de tei crescuţi din buturugă, buni pentru scoarţe 

LUBĂNI, LUBĂNESC (vb., IV, tranz.) - a bate, a lovi (fără măsură) 



LUBĂNITURĂ, LUBĂNITURI (s.f.) - lovitură, bătaie 

LUBEJÂT (adj.) – luptat, învins 

LUBEJI, LUBEJASC (vb., IV, tranz.) - a reuşi, a învinge o dificultate 

LUBEJÎ (vb., IV) a rezista 

LUBENIȚĂ, LUBENIȚ(Ă) (s.f.) - pepene verde, harbuz 

LUBINIȚĂ (v. lubeniță) (s.f.) - pepene verde 

LUC, LUŞI (s.m.) – cărăbuş: În luna mai apar lușii. 

LUCRA, LUCRU (vb., I) - a lucra 

„a lucra a proasta/a lucra până să specieșcie” - a lucra până la epuizare 

„a lucra cu dzâua” - a fi angajat ca ziler, cu plata stabilită pe zi 

„a lucra cu ruptu” - a fi angajat pe durata efectuării întregii lucrări agricole de un anumit fel 

(săpat, secerat, cules de porumb etc.) 

„a lucra pră daiboje” - a lucra pe o plată foarte mică 

LUCRĂTOARE, LUCRĂTORI (s.f.) - atelier 

LUCRĂTOR, LUCRĂTOARE, LUCRĂTORI, LUCRĂTOARE (adj.) - muncitor 

LUCRU, LUCRURI (s.n.) - lucrare, activitate, muncă; rezultatul/produsul muncii 

„a fi bun dă lucru” - a munci cu spor 

„a fi în lucru” - a fi în curs de executare/de îndeplinire 

„a-ș fașe dă lucru cu șineva” - a se complica în relații nepotrivite 

„dzâua dă lucru” - ziua de muncă, luată adesea ca unitate de plată a muncii prestate 

„lucru dă mână” - ceea ce a fost executat manual (mai ales cusături și împletituri) 

„lucru dă mântuială” - produs de calitate slabă 

„lucru mare” - lucrare importantă 

„n-ai avut dă lucru!” - ți-ai complicat singur situația 

LUD, LUDĂ, LUDZ, LUGE (adj.) - copilăros, crud, inocent 

LUD, LUDĂ, LUDZ, LUGE (adj.) – nărod, persoană care a dat în mintea copiilor, nătâng, 

prost, copilăros, amnezic 

LUDAI (s.n.) - dovleac 

„ludai dă marvă” – dovleac furajer 

„ludai d-al alb” - dovleac turcesc (rotund, cu coaja albă) folosit pentru a umple plăcinta sau se 

coace în cuptor 

„ludai d-al nemțăsc/ludai dă țușpais” - dovlecel (lung, cu coaja albă) 

LUDAIE, LUDĂI (s.f.) - dovleac  

„cap cât o ludaie” - cap mare 

„cap dă ludaie” - cap sec, om prost/nepriceput 

„ludae turșească” – dovleac pentru plăcintă 

LUDAIE, LUDĂI (s.f.) - dovleac turcesc 

LUDAU (var. LUDAI) (s.m.) - dovleac 

LUDĂ, LUDZ/GE (adj.) – copilăros 

LUDĂIŢĂ, LUDĂIȚĂ (s.f.) - dovlecel 

LUFT, LUFTURI (s.n.) - aer 

„a da lufturi” - a se băși 

„a fașe luft” - a aerisi, mai ales deschizând ușa și fereastra (dacă se află pe pereții paraleli ai 

camerei) 



„a scoace/lăsa/pierge luft” - (despre corpurile gonflabile) a răsufla, a pierde aer 

„a-ș fașe luft” - a-și face vânt mișcând un obiect pe lângă față 

LUFT (s.n., sg.) - aer 

LUFT PIHSEN (s.m., sg.) - flintă 

LUFTA, LUFTĂDZ (vb., I, intranz.) - a lovi cu piciorul pe lângă minge 

LUFTĂRI, LUFTĂRESC (vb., IV) - a aerisi 

LUFTINŞPECTĂR, LUFTINŞPECTĂRI (s.m.) - om fără ocupaţie 

LUFTRIAȚ (s.m.) - fotbalistul care nu nimerește mingea 

LUFTUI, IEU MĂ LUFTUI (vb., reflex.) - a se răcori, a se aeriza, a sufla 

LUFTUIT, LUFTUITĂ, LUFTUIŢ, LUFTUICE (adj.) - ratat, aerisit 

LUFTURII (vb., IV) - a se aerisi 

LUGACIU, LUGACII (s.n.) - altancă acoperită cu flori și verdeață 

LUGAȘI, LUGAȘI (s.m.) - lugaci, botroş (lat. Pyrrhila vulgaris) 

LUGEȚĂ, LUGEȚI (s.f.) - simplitate, naivitate 

LUGOȘIŢĂ, LUGOȘIŢ (s.m.) - lugăciţă, sticlete, scatiu  

LULAȘ, LULAȘ (s.m.) - fumător 

LULĂ, LULE (s.f.) - lulea; dispozitiv din fier în formă de clește, legat de o frânghie sau o coadă 

de lemn, care se prinde în nările unui animal (taur, mai ales) ca să poată fi dus după voie 

LULĂ, LULIE (s.f.) - lulea 

LULĂI, LULĂI (vb., reflex.) - a se legăna 

LULĂI, LULĂIESC (vb., IV) - a legăna pe fond muzical, a cînta o melodie fără text, a se da 

huța 

LULBALON, LULBALOANIE (s.n.) - balon, aeroplan 

LULEA DE CAZAN (s.f., sg.) - ţeavă 

LULUI, LULUI (vb., IV, tranz.) - a legăna 

LULUI, LULUI (vb., reflex.) - a legăna cântând și desmerdând 

LULUIT, LULUITĂ, LULUIȚ, LULUICE (adj.) - zăpăcit, buimăcit 

LUMĂNARE, LUMĂNĂRI (s.f.) – lumină, lumânare 

„lumânare dă său” - opaiț 

„lumânare dă șiară” - lumânare 

LUMÂNĂRIȚĂ, LUMÂNĂRIȚE (s.f.) – prăjină de care atârnă găleata de la fântână 

LUME (s.f.) – populația întreagă 

LUME ALBĂ - (loc., adv.) a trăi bine, fără griji 

LUME, LUME (s.f.) - lume  

LUMENICICĂ (s.) - la Joia Mare se face dimineață focul lângă vatră din lemnușe de alun, lemne 

curate 

LUMESC, LUMEASCĂ, LUMEȘCI, LUMEȘCI (adj.) - frivol 

„boli lumeșci” - boli venerice 

LUMEȘCI (s.f., pl.) - boli venerice 

LUMIA-LANTĂ (s.f.) - cealaltă lume (a morților) 

LUM(I)E, LUMI (s.f.) - lume; mulțime 

„a ajiunje/a fi dă râsu lumii” - a deveni ridicol 

„a vini pră lumie” - a se naște 

„a-ș lua lumia-n cap” - a pleca spre necunoscut sau în țări îndepărtate 



„a-ș răgica lumia-n cap” - a provoca nemulțumiri/proteste în urma unor declarații/acțiuni 

dezaprobate de către cei vizați 

„cât îi lumea șî vileagu” - necuprins; etern 

„cât îi lumia șî țara” - pretutindeni 

„dă când îi lumia” - dintotdeauna 

„lume șî țară” - mulțime necuprinsă 

„lumea dă dincolo” - viața de după moarte 

„prântru nimica-n lumie” - în nici un caz 

LUMINA (vb., I) - a lumina 

„a să lumina dă dzâuă” - a se trece de la noapte la zi 

„a să lumina la cap” - a înțelege, a raționa corect (după o perioadă de căutare a adevărului/a 

soluției problemei) 

„a să lumina șeriu dă strălușirie” - a fulgera intens 

LUMINA MORTULUI (s.f.) - lumânare lungă cât trupul răposatului, făcută din ceară de albine 

şi aţă de cânepă, făcută colac (în spirală), statul mortului, toiag 

LUMINA, LUMINEDZ (vb., I) - a lumina, a se lumina (de ziuă), a se face zi 

LUMINAT, LUMINATĂ, LUMINAȚ, LUMINACE (adj.) – luminat, deștept 

LUMINĂ, LUMINI (s.f.) - vedere, văz, pupilă; lumină; lumânare 

„a avia grijă dă șineva ca dă lumina ochilor” - a îngriji pe cineva cu multă afecțiune 

„a face lumină” - a lămuri o problemă 

„a fașe lumină (într-o chestiune)” - a clarifica 

„a scoacie/ieși la lumină” - a face public ceva ce fusese ținut secret 

„a-ș pierge lumina ochilor” - a orbi 

„lumina ochiului”- pupilă 

LUMINĂ, LUMINI (s.f.) - lumânare 

LUMINIȘICHE (s.f., pl.) - luminicică, focuşor 

LUMIT, LUMITĂ, LUMIȚ, LUMICE (adj.) - trecut prin toate apele (pragurile) vieţii, 

căsătorit, nuntit 

LUMÎNĂRIȚĂ (s.f.) - prăjina de care atîrnă găleata de la fîntînă 

LUMN(I)E, LUMNII (s.f.) – lume 

LUMPERAI (s.n.) - chef cu spargere de sticle. 

LUMPUI, LUMPUIESC (vb.) - a chefui (uneori distrugând totul în jur) 

LUMULIŢĂ (s.f., sg.) - diminutiv de la „lume” 

LUNACIC, LUNACICĂ, LUNACIȘI, LUNACIȘE (adj. și s.) - lunatic, somnambul, noctambul; 

hermafrodit, persoană bisexuală (despre care se spune/crede că-și schimbă lunar sexul) 

LUNARI (s.m.) - lunar  

LUNARI, LUNARE (s.n.) - lunar; retribuție lunară, salariu 

LUNĂ (adj. invar.) - complet curățat  

LUNĂ, LUNI (s.f.) - astru; lună calendaristică 

„lună plină” - momentul în care Luna este în opoziție cu Soarele și i se vede întregul disc 

iluminat de Soare, Luna văzută în întregime 

LUNĂ, LUNI (s.f.) - lună  

LUNCĂ, LUNȘI (s.f.) - regiune inundabilă a unei văi 

LUNCĂ, LUNȘI (s.f.) - holdă de grâu 



LUNCĂNANŢI (s.m. pl.) - denumire dată locuitorilor satelor Luncanii de Jos şi Luncanii de Sus 

LUNCET, LUNCETURI (s.n.) - luncă 

LUNECA, LUNEC (vb., I) - a aluneca 

LUNECOS, LUNECOASĂ, LUNECOȘ, LUNECOASĂ (adj.) - alunecos 

LUNEIU, LUNEI (s.m.) - luni, porecla acestei zile 

LUNG, LUNGĂ, LUNJI, LUNJE (adj.) - lung  

LUNG, LUNGĂ, LUNJI, LUNJI (adj.) - lung; înalt; necuprins 

LUNGI, LUNGIESC (vb., IV, tranz., reflex.) - lungi  

LUNGIME, LUNGIMI (s.f.) - lungime  

LUNGIT, LUNGITĂ, LUNGIŢ, LUNGICIE (adj.) - lungit  

LUNGOARE, LUNGORI (s.f.) - lene, lâncezeală, trândăvie 

LUNGOARE, LUNGORI (s.f.) - nume pentru diferite boli: gălbinare, anemie, tifos 

LUNGU (adv.) - din departe 

LUNGUARIE (s.f.) - tifos 

LUNGUIAT, LUNGUIATĂ, LUNGUIAŢ, LUNGUIACE (adj.) - lunguieț 

LUNGUIAT, LUNGUIATĂ, LUNGUIAŢ, LUNGUIACIE (adj.) - lunguieţ  

LUNGUIUȘ (adj.) – lung 

LUNGULIACIE, LUNGULIEŢ (s.m.) - lungan 

LUNGULIEŢ, LUNGULIEŢĂ, LUNGULIEŢ, LUNGULIECIE (adj.) - lunguleţ  

LUNGUŢ, LUNGUŢĂ, LUNGUŢ, LUNGUŢĂ (adj.) - lunguţ, alungit 

LUNI, LUNIE (s.f.) - luni  

LUNICA, LUNIC (vb., I, intranz.) - a aluneca 

LUNIECUȘ, LUNIECUȘURI (s.n.) - alunecuș 

LUNJI, LUNJIESC (vb., IV) – a lungi 

LUNJIME, LUNJIMI (s.f.) - lungime 

LUNTRE, LUNTRII (s.f.) - un fel de bac cu care torăcenii treceau de pe un mal pe celălalt al 

Canalului Bega dintr-un loc exact, luntrașul folosindu-se de un cursor care aluneca pe drodul 

fixat între cele două maluri 

LUNTRU (s.n.) - lăuntru, interior 

LUOBÂDĂ, LUOBÂGE (s.f.) - lobodă  

LUOBODĂ, LUOBODE (s.f.) - lobodă 

LUOC, LUOCURI (s.n.) - holdă 

LUOCŞOR, LUOCŞUARIE (s.n.) - placenta 

LUORDĂ (s.f.sg.) - leurdă 

LUPĂNIT, LUPĂNICE (s.n.) - lovitură 

LUPIIE, LUPII (s.f.) - lăcomie mare (după avere) 

LUPIU (adv.) - atac pe nepregătite/pe ascuns 

LUPOANĂ, LUPOANE (s.f.) - lupoiacă 

LUPTĂ, LUPCE (s.f.) - luptă 

„lupce drepce” - lupte romane 

LUST HAUZ (s., sg.) - vilă 

LUSTĂR, LUSTĂRIE (s.n.) – lampadar, canelabru 

LUȘI, LUȘESC (vb., IV, intranz., pers. a III-a) - a străluci 

LUȘI, LUȘIURI (s.n.) - spoială, aparențe 

LUT (s.n.) - argilă 



LUTRIE (s.f.) – loterie 

LUȚ, LUȚURI (s.n.) - leagăn atârnat 

LUȚULUȘ, LUȚULUȘURI (s.n.) -scrânciob, țuțuluș 

LUȚUȚUȘ, LUȚUȚUȘĂ (s.n.) - scrânciob de frânghii 

LUVA (vb., I) - a lua 

LUVA, IAU (vb., I) - a lua 

LUVAT, LUVATĂ, LUVAŢ, LUVACE (adj.) - luat 

LUXUI, LUXUIESC (vb., IV) - a duce o viață costisitoare, cheltuind banii pe obiecte scumpe 

(mai ales îmbrăcăminte) sau pe satisfacerea unor plăceri trupești 

LUXUZ (s.n.) – lux 

 


