Glosare aferente
Atlaselor lingvistice ale Regiunii Banat

DĂCÂT (adv.)
ca
gecât
dâcât
ca şî
gicât
MIELIŢĂ, MIELIŢ (s.f.)
meliţă, meliţ
miliţă, miliţ, mşiţă
pruoţap, pruoţapie, pruoţapui
pruoţălnic, pruoţălnişie
pruoţpe
proţap, proţapie, proţapuri
război
proţape
meliţoni
meliţuanie
căpruoni
mieliţuoni
meliţuoni
mieliţoni, mieliţuanie
vădgălău, vădgălăie
mieliţâă
meliţâă
melinţă, melinţ
meliţonie
BĂTĂTUORI, BĂTĂTUARE (s.n.)
cuțât, cuțâcie
năbuoinic, năbuoinișie
năbonic
năbonișie
luopătâc, lupătâșie, luopatâc, luopatâșie
năbuolnic, năbuolnișie
năbuanișie
năbuonic, năbuonișie
năbuoniși
limbaică, limbăiși
bătători
limbă, limbi
năbuoniși
tăiș, tăișă, mielițuoi, mielițuaie
meliță
năboinic, năboinișie
bătătuarie limba aia
bătătoriu dî la mieliță
mânieri, mânierie

DECÂT

MELIŢĂ

LIMBĂ LA
MELIȚĂ

mână, mâni
mână dă la meliță
cuțât dă la meliță
măsăleaucă
mesălieaucă, mesălieuși
mâniere
mâniari, mâniarie
lopată, lopeț
limba lu meliță
melițoni
mânieru melițî
dreavă, dreve
limbuoni, limbuonie, tăișu mielițî
mâna mielițî
mielițuoni
mielițuanie
mieliță
melițuoniu
melițuoni
mielițâă
melițuonie
mieliţoni, mielițoanie
scamnu lu meliță
limbă gi la mielițâă
melițonie
melițuanie
melințoni, melințuanie
mieliț
mână dă la mieliță
mieliţoniu
mâna lu meliță
mâglă gi la mieliță, mâglie
limbă gi la mieliță
brâncă, brânși
mână gi la meliță
mielițonie
melițuoi, melițuaie
PIEPCIN, PIEPCINI (s.m.)
pepcien
pepcinie
piepcienuș
pepcin
pepcienuș
darac
darașie
piepcinie

RAGILĂ,
PIEPTENI

pierie
pepcini
piepcien, piepcieni
piepțâni
piepciene
drâglu, drâgli
drâglari, drâglare
perie
drâgliecie, drâglieț
perii
drâgluri
piepcenie
drâgălău, drâgălăie
pierii
pierie dă pieriat fuioru
peria dă scărmănat fuior
pierie dă fuiare
drâgloni
drâgluanie
drâgle
piepcieni mai miși, piepcieni măi miși
piapcien, piapcienie
piepcienie
darași
gințî dă tras câniepă
piapcinie
pepcienie
piepcin dă fuior
pierie giasă
iefilă, iefilie
chepten, cheptene
piapcieni
drâglău
piepcini dă fuior
piepcine
hecielă, hecieli
piaptăn
piaptân
drglu, drgluri, drgli, pepcieni
piepcin dă drâglat
drâgluoni
piepcinu-al marie, piepcinu-al mic
drâglie
pepcienu al mare, pepcienu al mic
peri
pieri

piaptănie
piaptăn mic
captăn
ciepcinie
ciaptăn
ciepcieni
CLACĂ, CLĂȘI (s.f.)
șadzatuare, șadzatori
șădzâtuare, șădzâtuori
șădzătuare, șădzătuori
șăzătuare, șăzătuori
șâzătuare
șădzâtoare, șădzâtori
șăzâtuare, șăzâtuori
şădâtoare
șăzătoare, șăzători
șădzătuarie
șădzâtuarie
șădzâtuari
șădzători
șadzătuare, șadzători
șadzatuori
șădzătoare
șăzâtoarie, șăzâtori
la givan
șădzâtoarie
divan, divanuri
șădzătoarie
şăzâtuarie
şezătoare, şezători
șăzătoarie
givan, givanuri
clâăși
șăzătuarie
șăzătuore
șăzâtuore
șădzătuore
șădzătuoarie
șădzătuoare
sădzătuare, sădzători, șăzătorie
săjătore
șădzătore
ședzâtore, ședzâtori
clacâă
șădzătorie
șadzatuarie

ȘEZĂTOARE

șadzatuari, șadzatuori
șăzătore
șezătuare, șezătuori
CÂLŢ (s.m.)
băcială
druganie
zgribenț
zgribienț
zgrâbienţ
drâgăloși
drâgăluoși
drăgăloji
drăgăluoji
drăgăluoși
drâgăluoș
pașieșă
drăgăloși
câlțoni
stupă
dragaluoși
SĂ SUŞIE (ind. prez., III)
să șiușieșcie
să-mvârcie
să răsușieșcie
să sușieșcie
să rasușieșcie
sa răsușieșcie
să rășiușieșcie
să-ntuarșii după fus
să suși
să șiușie
să răsuși
să răsușie
să-ntoarșie
să-mvârtie
să îmvârcie
să sucește
RÂŞCHITUORI, RÂŞCHITUARE (s.m. şi f.)
râșchitori, râșchitoare
rășchituori
rășchitoare
râșchiituori, râșchiituare
rașchituori, rașchitoare
rășchitori
rășchituare
rășchituarie

CÂLȚI

(FIRUL) SE
SUCEȘTE

RĂȘCHITOR

rașchitori
rășchituari
rișchitori, rișchitoare
râșchitoarie
râșchitorie
râșchituarie
râșchituor, râșchituară
rişchituori, rișchituare
râșchituore
râșchituorie
râșchituoarie
rășchituor, rășchituoare
râșchitor, râșchituarie
râșcituori
râșcituorie
rășchitorie
rișchituarie
rișchitorie
râșcitori
râșcituare
râşcitorie
rişchituorie
râșcitore
râșcituarie
SUCALĂ, SUCĂLI (s.f.)
socală, socăli
sucalie, șiegârc
șiocârc, șiocârcuri
sucheli
suocală, suocăli
suocalie
suchele
șăgârt, șăgârturi
sucălii
șiecârt, șiecârcie
șietârc, șietârșie
șietârcu
șietârcuri
șiecârc, șiecârcuri
șiocârcie
cecârt, cecârte
șiocârșie
șiocârt, șiocârturi
șiecârturi
socârcă, socârșie
socâăli

SUCALĂ

sucâăli
sucâăi
sucale
muară d-adunat, muori d-adunat
socăl
socalie
socâălie
șiocârși
URDZUONI, URDZUANIE (s.n.)
urzoni
urdzuanie
urdzoanie
urdari, urdarie
urzari, urzare
urdzâtuarie
urdzâtoare, urdzâtori
urdzâtuare, urdzâtuori
snuovaie, snuovăi
urdzori, urdzoare
urdzuaică
urdzoiși
urzâtuare
urzâtuori
urdzoc, urdzuașie
urzaică, urzăiși
uordzoni
urdzaică, urdzăiși
urdzuoni
urzoni
urdzâtoni, urdzâtoanie
urzoi, urzoaie
urzâtuarie
urzuoi, urzuaie
urzoi, urzoaie
urzuonie
urdzonie
urdzâtuarie
urzonie
urdzuonie
urdzuoi, urdzoaie
urdzuoanie
urdzâtorie
urdzanie
urdzari, urdzarie
urzar
URDZALĂ (s. f., sg.)

URZOI

URZEALĂ

coardă
urzală
urdzât
cuardă
natră
urdzale
cuordz
trâmbă
cuorz
cordă
corge
pânză
STRAIŢĂ, STRĂIŢ (s.f.)
trașită, trășci
chies, chiesă
traistă
trăișci
ches, chesă
trâășci
săcui, săcuie
trășici
chiesuri
trăști
bătacui, bătacuie, batacui, batacuie
trășituță, trășituț
trășicie, trașituță
straicuță
bătăcui, bătăcuie
strâăiț
DESAG, DESAJI (s.n.)
gisaji, gisag
gesași, gesac
gisagă
gesagă
giseg
gisajie
dâsaji, dâsag
duauă trășici
dâsagă
gisajiuri
desăji
desage, desagă
sac dă câănț
sac dă lapcie
desagi
dăsaji

TRAISTĂ

DESAGI

desaje
gesăji, gesag
disage
desaz
gisaga
o păriechie dă gisaji
gisâăji
gisaguri, o ureche ge gisag
disaji, disag
dăsag
disagi
dăsagă
ŞTRIANG, ŞTRIANGURI (s.n.)
ștric, ștricuri, prepon, preponuri
funie, funii
frângie, frângii
ștreang
funi
pălămari, pălămarie
piegică
ștreanguri
păivan, păivanie
palamari
păivanuri
pălămare
poivan
poivanie
pălămâări
ștreanc
baier, baierie
palamarie
ȘUMARI (s.m.)
padurari
codrien
pădurari
codrian
codreni
cuodrian, cuodrieni
codrieni
cuodrean
cuodreni
șumar
padurar
guornic
guorniși
gornic, gorniși

FRÂNGHIE

PĂDURAR

PARCHET, PARCHECE (s.f.)
curătură, curături, părchiet, părcheturi, parchiet
parcheturi
tăietură, tăieturi
ișlog, ișloguri
oșlag, oșlaguri
uoșlag, uoșlajie
taietură, taieturi
uoșlaguri
tăitură, tăituri
taitură, taituri
teren defișat, terenuri defișacie
târsâtură, târsâturi
tăietură ge pădure, tăietură ge padure
pădure tăiată
pădurie tăiată, păduri tăiacie
parchiecie
defrișare
gărână, gărâni
vașluog, vașluajie
stânjănărie, stânjănării
tăietură rasă, tăieturi rasă
răvir, răviruri
guol dă pădure, guoluri dă pădure
șlog, șloguri
bușiumi
tăietură dă pădure, tăieturi dă pădure
șloc, șlocuri
pădure defișată
ușloc, ușloașie
târșală
ușlocuri
luocu dă pădure
loc stărp
loc dăspădurit
puieniță
șluog, șluoguri
tăietură nouă
parchecie
părchet
puostată, puostăț
pârluagă
ișluoc, ișluașie
pajâșcie, pajâșci
tăiătură, tăiături
tăietură de padurie

TĂIETURĂ

părchecie
ișluog, ișluajie
ișluoc tăiat
POIANĂ, POIENI (s.f.)
curatură, curătură
curături
curaturi
târsâtură
târsâturi
acupație, acupăți
uocupație, uocupați
uoșlag, uoșlaguri
luoc d-arat
luoc dă rană, luocuri
luoc curat
loc dăspădurit
arabil
loc arabil
livage, livedz
luoc ge-arătură
loc dă arat
gărână, gărâni
arătură, arături
loc târsât
pârlog dă pădure, pârluajie dă pădure
ișlog
loc dăfișat
ușloc
pădure dăfișată
l-ai târșât
târșâtură, târșâturi
acupații, târșălie, târsală
luoc ge târsât
târșâăli
luoc dă muncă
târșâălie, defrișare
curățâtură
loc curățat
livadă
loc dă târșală
pajâșcie
luoc gi muncă
târșât
țarnă, țărni
luoc curățât, luocuri curățâcie
CURĂŢ (vb., I.)

CURĂTURĂ

LĂZUIESC

fac curătură
târsăsc
am curățât
râniesc
am curățat
orângesc
dăzmărășinim
târșăsc
dăsfrișădz
am târșât
dăfișădz
dăfișăz
defișădz
cureț
dăfișăj
tai zmigișu
defrișădz
budăjiesc
ai târșât
am târsât
s-o târșât, s-o târsât
târsâăsc
târșâăsc
dăspădurim
curățâăm
curațăm
am curațât
curâț
RĂRITURĂ, RĂRITURI (s.f.)
padurie rară
pădurie rară
rărișcie
rărișci
rarișcie, rarișci
pădure rară
păduri rare
răriș, rariș
padure rară
râăriturâă, râăriș
pădure măi rară
păduri rari
raritură, rarituri
luoc măi rar
păduri rarie
paduri rari
paduri rarie

RARIȘTE

zăbran, zăbrani
puoiană, puoieni
rărișuri
poiană, rărime
pădure rărită
gai, gaiuri
pădure bătrână
colinic, colinișie
rărimie, rărimi
pădurie marie
padure rărită
poieni
uornițâă
GAI, GAIURI (s.n.)
Gesâme, gesâmi
padurie geasă
pădurie geasă
ciecari măi ges
pădure geasă
păduri gesă
ișciag, smidari, zmidari
gesâș
gesâșuri
padure geasă
paduri gesă
gărână, gărâni
smidă
smidz
loc ges, locuri gesă
gesâșuri
gisâmie, gisâmi
smidă geasă
pădure surdă, padure surdă
ciriac, cirieșie
gărână geasă
giesâmie, giesâmi
giesâme, giesâmi
gesâme
pădure giasă
pădurie giasă
smegiș, smegișă
codru dă gies
smigiș, smigișuri
zmigiș
pădure deasă
păduri giasă

DESIȘ

zbăg, zbăguri
tufiș
zbiegari
loc gies
smigiș gies
zmigiș gies
zbâăg
polomidă, polimidz, pădurie împădurită
izmidă
smidă
geșâme, geșâmi
zbâăguri
tufișă
berc, bercuri
păduri geasă
zbieg
bierc
zmidă, zmige
gesime, gesimi
SMIDĂ, SMIDZ (s.f.)
târcaliși, pădure geasă, padure geasă, păduri gesă, paduri gesă
pădure măruntă, păduri măruncie
cicari, cicare, ișciag, ișciejie
ișciaguri
pădurie cinără, păduri cinierie
pădurie tânără, păduri tânărie
șlag, șlac, șlajie
pedure geasă, peduri gesă
gărână, gărâni
tufărai, tufăraiuri
tufiș
gai, gaiuri
pădure măi mică, padure mai mică
ciriac
târcăliș, târcălișiă
târsâtură, târsâturi
pădurișie, păduriși
crâng
crânguri
gărânie, gerână, gerânie
pădurie mică, păduri miși
smidari
pădure giasă
pădure cu târș
pădure mică
giesâme

HUCI

târșală, târșăli
șușară, șușări
diesâș
smidărai, smidăraie
păduriță, păduriț
pădurițî
smigiș
tot gai
zbieg, zbieguri
pădure cinară
jârovină
zbiegari
zbiegaruri
zbiegărai
zmigiș, zmigișuri
jârovimă, jârovimi
smireac
zmidă, zmige
zmidari marie
bușiemiș, bușiemișă
pădurișie
gesâme, gesâmi
tăietură
tufișuri
berc, bercuri
păduricie
jârovini
zbăg
zbierc, zbiercuri
gârîmie, gărâmi
tufișă
bercari
smiz
ișluog
bierc
biercuri
gesime
FRUNDZÂȚĂ (s.f.)
frunză
frunzuliță
frundzăliță, frundzăliț, frunză măi mică
frundză
frundzuliță
frundză măi mică
frundză mică
frundzâț

FRUNZULIȚĂ

frundz miși
frundză măi miși
frundzulică
frundzuliși
frunză mică, frunză miși
frundzâșuară, frundzâșuarie
frundzuică, frundzuiși
frunzâță
frunză micuță
frunză d-alie miși
frundză d-alie mişi
frundzuță
frunzuță
frundză mice
frundzuliț
frunzâșuară, frunzâșuarie
frundzică, frundzâși, frundzuiche
frunzuliț
frundzâliși
frundziță
NUIA, NUIELIE (s.f.)
nuieuă
nuieli
nuiauă
rachită, rachiț, răchită, răchiț
nuiele
nuielii
nuie
nuiălie
noiauă, noielie
noia
noialie
nuialie
noiele
nuiă
MUST (s.n.)
mâzgă
mâzg
dzamă
apă
măzg
măzgă
mâăzg
măzc
mazgă
mezgă

NUIA

MÂZGĂ

must dă liemn
must dân lemn
dzamă dă cuajă
sevă
must dă la pom
zamă din pom
zamă dân coajă
usucu puomului
lacrămi
puciere
muzgă
mustu dân liemn
mâzgâă
măzgâă
must dân liemn
mustu
mâăzgâă
mustăreață
mustăriață
miezgă
TOGERĂDZ (vb., ind. prez., I)
ratung, rătung, curmăm
curm
raciedz
cârniesc
șiuntădz
răcedz
șiungăresc
riciedz
reciedz
șiontădz
rechiedz
răciez
reciez
rechedz
richedz
richiedz
tai
retez
șiuntăm
tușâniedz
tugeriez
rechez
tung
șiuntedz
șionciedz

RETEZ (UN
COPAC)

șiont
rătund
rotung
șiungâăr
răchied
reched
rechied
riched
rechiez
șiungaresc
tușâniez
răchiedz
răciăz
TĂMÂNIE (s.f.)
tamâie
tămâie
rășână
rașână
rășină, mâzgă
cliei
reșână, smernă
râășână dâă brad
tămuie
smirnă
tămânii
rășână dă brad
cliei dă brad
clei
smagă
tămânia
cliei dă tămânie
cliei dă zmirnă
zmirnă
râășână
JÂR (s.n.)
gindă
gindz
ginge
ginz
ginde
jăr
jir
grindină
gindină, gindine, gindinie
lulă, lule
jâr dă gorun

RĂȘINĂ

GHINDĂ

gogoașă
ginț
gârniță, gârniț
jâr ge gorun
jâr ge stejar
gind
MÂȚĂ (s.f., pl.)
rânsă
floare
rândză ge alun, rânză ge alun
flori
fluori d-alun
fluare ge-alun
fluaria alunului
muguri
rândză
mâț
fluori dă alun
flori dă alun
fluare dă alun
fluori
mâță dă alun
flori d-alun
floare dă alun
floarie dă alun
fluare
mâță ge alun
șiucuriei
mâțâșori
rânză
fluare d-alun
țamburie dă alun, țamburi
rânsâă
flori gi alun
mâțâșuori ge-alun
CĂPTĂLAN (s.f.)
platajină, platajini, puotlajină, puotlajini
plătajină, plătajini, pluotăjini, pătlajină
pluotnajină
limba uoii
potlajină
potlajini
curcubău, curcubieie
puotlagină, puotlăgini
puotlăjini
buiege dă tăietură, buiedz

RÂNSĂ (LA
ALUN)

PĂTLAGINĂ

limba cânii
frundză dă tăietură
puotlagini
pătlajini
polojniță, polojniț
nalbă, nălbi
puoclagină, puoclăgini
puotlaginie
puotlajniță, puotlajniț
puotlajinie
puoclajină, puoclajinie
pluotajinie
plotajină, plotajini
puotclaviță, puotclaviț
limba șărpelui
limba șierpelui
frunză dă tăietură
potlajnă, potlajnie
limba vașii
căptălan, căptălani
plotarjniță
puotlăjniț
iarbă dă tăietură
limba boului
frunză ge tăietură
iarbă creață
foiostrău, foiostraie
tăietură
plotajniță
răstopastă, dzâărnă
taietorie, taietuori, tăietorie,tăietuori
plotagină
limba uăii
tăieturi
pătlajinie
frunză dă zârnă
FRASNIC, FRASNIȘI (s.m.)
frasân, frasâni
frasăn, frasăni
frapsân, frapsâni
frapsăn, frapsăni
frapsânie
frapțăni
frapsin, frapsini
frapț
frapțân, frapțâni

FRASIN

fracsin, fracsini
fraznic, fazniși
frasâm, frasimi
frasnicu
frasânie
frapțânie
fracsân, fracsâni
fracsânie
fracsânu
CIEI (s.m.)
lubari
tiei
tei
chei
chiei
puom dă tiei
pom dă tei
BĂGRIN, BĂGRINI (s.m.)
magrin, magrini
salcâm
măgrin, măgrini
sălcâm
băcrin, băcrini
bagrin, bagrini
bâăgrin, bâăgrini
briebinie, briebini
briebin
salcâmi
rug, ruji
ruc
brăgin, brăgini
brăgan, brăgani
brăginie
bregin, bregini
breglan, breglani
acaț
argaț
cuopași
scoruș
marașin, marașini
mărășin, mărășini
pănari
agâăț
SCORUŞ (s.m.)
scobari
măcieș

TEI

SALCÂM

MĂCEȘ

scobare
scuobari
scuobicur, scuobicuri
scobicur, scobicuri
scuorob, scuorobi
rug, ruji
mășieș
scuoruob, scuoruobi
trandafir sălbaciec
trandafiri sălbacieși
scuoruș
scobitur, scobituri
guoglej
măcieș
scuob, scuobi
mașieș
rug dă trandafir
trandafir sălbacic
spin, trăndăfiri sălbaciși, spini
corob, corobi
scob, scobi
maciaș
macieș
scobișiel
scobișiei
măceș
scobișieri
trandafir d-al iepuresc
trandafir d-al sălbacic
trandafir
trăndăfir sălbacic
trandafir sârbacic
scobișiel, scobișiei
scobișieli
trandafir sălbatic, trandafiri sălbatici
trandafiri
rujiță sălbacică
trandafir sălbăcic
rug sălbacic
ruji sălbaciși
spinie
mașirieș, mășirieș
scobar
ruj
scobicari
rujâță

rug dă scobișiel
tufă dă scobișiel
ruc
ruşi
PUŞCĂ, PUŞCI (s.f.)
pușchi
pușche
pușchie
pușce
puști
pușcă dă vânătoare
armă
VIEDZURE, VIEDZURI (s.m.)
vedzăr
vedzur, vedzuri
viezur
viezuri
viedzur
vedzure
vezure
viădzur, viădzuri
viedzură
viezure
viedzurie
viezură
vredzură, vredzuri
bursuc
cânili pământului
vezuri
jger, jgeri
vedzură
bursuși
vezură
vredzure
viezurie
căţăii pământului
viedzuruoni
viedzuroni
viezuricie
vezur
ŞIAŞMĂ, ŞIEŞME (s.f.)
elișie
șieșmie
ulișie, driamuri, driam
alice
dramuri

PUȘCĂ

VIEZURE

ALICE

dram
șiejme
șiajmă
alișie
șiașmâă
șiesmie, șiasmă
alișiuri
aliși
alicie
șieșmi
plumbi, plumb
driamă
șișme, șișmă
pătroanie, pătroană
șiașme
șăreturi, șăret
șărieturi
șăretă
sașimi, sașimă
elici, elice
alică
șiașmie
drame, dramă
dreme
dramură
șiejmie
șâreturi, șâret
șieșimie, șiașimă
șăriet
șerieturi, șeriet
șâărieturi, șâăriet, șărieț, șăriecie
șreturi
alici
poșcie, poștă
șâăreturi, șâăret, șărietă
pușci
șarecie, șariet
șarieturi
șâreată
patrauanie
patrăuanie
șârieturi
pătruanie
pătron
șâreț
drăme

dramie
OGARI, OGARI (s.m.)
cuopoi
copoi
copuoi
cânie ge vânătuare, cânie ge vânatuare
câni
căpuoi
cuopuoi
cânie
cânie dă vânătuarie
copău, copăi
șpuțăr, șpuțări
cânie dă vânat
uogar, uogari
cuopău, cuopăi
căpău, căpăi
cepău, cepăi
cânie dă vânătuare
căpâău, căpâăi
cânie dă vânătoare
câni dă vânătoarie
căpiei
câne de vânătoare
cânie dă vânătoarie
cânie ge vânătuarie
copâău, copâăi
câni gi vânătore
cânie dă vânătuoarie
cânie dă iepuri, dă vânat
câni gi vânat
cânie ge vânătuare
cânie ge vânat
capău, capăi
căpău gi vânat
capău gi vânat
cânie gi vânătuare
PORC SĂLBACIC, PORŞI SĂLBACIŞI (s.m.)
porc salbacic
porc sarbacic
porc sărbacic
puorc sălbacic
puorși sălbaciși
porși sălbatiși
mistrieț
porc mistreț, porși mistreț

CÂINE (DE
VÂNĂTOARE)

MISTREȚ

puorc salbacic, puorși salbaciși
puorc sălbaciec
puorși sălbacieși
porși salbaciși
porși sălbacieși
puorc sărbacic, puorși sărbaciși
puorși sărbașiș
porc
porc sârbacic, porși sârbaciși
miestrieț
puorc sâlbacic
porși mistrieț
porși sărbaciși
mistreţ
puorc mistreț
porc sălbatic
porc mistieţ
porc sălbaciec
puorși
puorși mistreț
puorc mistrieț
porc sâlbacic, porși sâlbaciși
puorc sârbacic, puorși sârbaciși
gligan, gligani
puorc...
puorși sâlbaciși
JGIOR, JGIORI (s.m.)
gihor, gihori
jger, jgeri
jgiuor, jgiuori
giuor, giuori
gihuor, gihuori
gior, giori
geuor, geuori
jgiur, jgiuri
jdiur, jdiuri
îjgior, îjgiori, ujgior, ujgiori
jigior, jigiori
urjior, urjiori
urgior, urgiori
ujgior, ujgiori
ujigior, ujigiori
ajgior, ajgiori
ajgiuor, ajgiuori
jgihuor, jgihuori
geor, geori

DIHOR

giuorie
jgiuorie
jgiure
dihore, dihori
gihuorie
giuore
gihuore
gihorie
giuăr, giuări
CÂRCHIŢĂ, CÂRCHIŢ (s.f.)
cârciță, cârciț
cârcițâă
gârciță, gârciț
chirchiță, chirchiț
chirchițuanie, chirchițuoni
chirchițoanie
cârcițoanie
cârcițuanie, cârcițuoni
cârcițoni
cârcițonie
sobuol, sobuoli
cârtiță
cârtiț
cârțâțuoni
MĂIEMUCĂ, MĂIEMUȘI (s.f.)
maimuță
maimucă, maimuși
măimucă, măimuși
măiemuță
maimuț
măimuță
maiemucă, maiemuși
măiamuță
maiamucă, maiamuşi
goril, gorili
maiemuță
maiamuși
maiamuță, maiamuț
măiamuţ
măiamucă, măiamuşi
măiemuce
maiamucă
VULPIE, VULPI (s.f.)
vulpe
vulpii
vulphi

CÂRTIȚĂ

MAIMUȚĂ

VULPE

vulpâie
BUTUARĂ, BUTUORI (s.f.)
vedzurime, vedzurimi, gaură ge vulpie
viedzurină, viedzurini
gaura vulpii
vizurină, vizurini, vidzurină, vidzurini
vidzuină
vidzuinie
vizuină
vizuinie
viezurină, viezurini
vizurinie
vedzurină, vedzurini
scuorbură, scorburi, tuniel, tunieluri
gaură dă vulpie
găuri
gaură
gruapă
gruapie
gruopi
viedzurinie, gaură-n pământ
viziunie, viziuni
vizuini
gauoră dă vulpie
butuară dă vulpie
butori
cârtog, cârtuajie
gauoră
găuori, vizunie, vizunii
butoară dă vulpie
butuară dă vulpe
groapă
vizâuină
butoară dă vulpe
gâăuori
groapă dă vulpie
podrum
gaură de vulpe
viezuină, viezuini
gropi
gruapă dă vulpe
groapă ge vulpe
culcuș, culcușă
cuib dă vulpe
gauoră dă vulpe
găură

VIZUINĂ

vezurinie, vezurini
bârlog, bârluajie
vidzuini
viedzurimie
viedzurimi
viedzuină, viedzuini
butuoară
vezuină
vezuini
găuri
vidzuin
viedzurimă
butoră
gauoră dă vulpie
vezuin
butuară gi vulpe
vedzuină, vedzuini
butuară ge vulpie
vezurime, vezurimi
vedzurimie

VEVERIŢĂ, VEVERIŢ (s.f.)
ververiță, ververiț
viervieriță, viervieriț
viviriță
vimviriță, vimviriț
vieveriță
vieveriț
vierveriță
alunari
vievieriță
viervierițî
NĂPÂRCĂ, NĂPÂRȘI (s.f.)
vipere
viporă, vipore
vipări
nopârcă, nopârși
nuopârcă, nuopârși
viperi
vipără
napârcă, napârși
vipăre
vipieri
viperă

VEVERIȚĂ

VIPERĂ

vipiere
vipierie
viperie
vipieră
vivere
vipierâă
HÂRCIE, HÂRŢ (s.m.)
șucâcie, șucâț, șoarecie, șoareci
șocâcie, șocâț
șuocâcie, șuocâț
îrcie
îrț
îrcii
hârce
șuaric, șuariși
șuarecie, șuareci
șuarec, șuarece
șuarice
șuareși
șuarișie, șuoriși
șuoric
șuoreci
șorec
șoreși
ÎRŢUAICĂ, ÎRŢUOIŞI (s.f.)
cășâță, cașâță, șuocâțoaică, șuocâțuoiși
fiară, cășâță ge prins șocâț
capcană
cursă
șocâțuoică, șocâțuoiși, mâță
cășâță, cășâț
fieră
biliță
hârțuaică, hârțuoiși
călișică, călișichi
gieră, gieri, giară
îrțuaișie
șocâțoare, șocâțori
călietcă, călietchi
hârţaică
fieră ge prins hârcilie
cașâță, cașâț
țârțaică
îrțaică, îrțăiși
hârțuanie
îrțoaică, îrțoiși

ȘOARECE

CURSĂ
(PENTRU
ŞOARECI)

arțuoică, arțuoiși
bielniță
gălișcă, gălișci
curs
capcană
baciță
baciț
cursă dă hârț
curș
cușcă dă prins hârț
cușci
cușcă
fer, feră
bilță, hârțoaică
batcă, batche, bătși
hârțăică
hârțăiși
caletcă, caletși
fier, căpcană
băciț
călietche
bășci
MIELC, MIELŞI (s.m.)
melc
melși
cucumelc, cucumeliși
cucumelși
cucumălc
cucumielși
cucumielc
mălc
meliși
mieliși
mielci
miăliși
melci
ŞOLOMÂNDRĂ, ŞOLOMÂNDRE (s.f.)
solomâzdră, solomâzdre
solomâzdrâă, solomâzdrie
solomăzdră
solomezdre
suolomăzdră, suolomiezdre
suolomândră
suolomândre
șolomândrie
șuolomăzdră, șuolomăzdrie

MELC

SALAMANDRĂ

șuolomâăzdru, șuolomiezdri
șolomăzdră
șuolomândră, șuolomândre
șolomândri
șuolomândrie
șolomiezdre
sulumăzdră, sulumezdră
suolomâzdră, suolomâzdrie
solomendră, solomendre
solomândră
solomândrie
solomăzdre
șopârlă niagră
năpârcă, năpârși
sălămândră, sălămândre
șopârlă, șopârlie
solomândre
nuopârcă, nuopârși
solomârcă, solomârși
suolomândrie
solomăzdrie
solomezdră
năpârșie
șopârli
broschiță
cuștări
solomizdră, solomizdrie
napârcă, napârși
solomiezdră, solomiezdrie
solomiezură, solomiezure
șopârlă d-alie cheșă
șiolomezdrie
PASĂRE (s.m.)
brebecie, brabeț
bribiece, bribeț
brăbecie, brăbeț, bărbeț, bărbecie
arăbeț, arabeț
brăbiecie, brăbieț
bierbiecie, bierbieț
barabiecie, barabieț
bribeț
brabiecie, brabieț
bribiecii
bribecii
bribiece
bribecie

VRABIE

birbiecie, birbieț
păsarie
păsări
păsare
păsară
păsiri
păsâări
păsăre
pasăre
păsâri
vrabie, vrăbii
pasărie
vrabe, vrăbi
păsărie
păsărică, păsărici
pâăsări
brebeț
bărăbecie, bărăbieț
vrâăbi
brebieț
vrabiă, bârbiecie, bârbieț
fărăbieț
bribață, bribâăț
vărăbâăț, vărăbieț
brăbeață
pâasărie, pâăsâri
berbeață, berbieț
vrăbiață, vrăbieț
vrăbeață
păsăruică
vrăbieță
vărbiață, vărbieță
vrâăbii
vrăbecie, vrăbeț
PĂSĂRUONI (s.m., pl.)
brabeț, brabecie
brăbecie, brăbeț, bărbecie, bărbeț
brăbițoni
bribiecie, bribieț
brăbiecie, brăbieț
bierbiecie, bierbieț
barabiecie, barabieț
bribeț
birbiecie
birbieț, birbițuoni
brabiecie, brabieț

VRĂBIOI

bribiecii
bribițuoni
bribecii
brăbiețoni, brabiețoni
bribecie
bribețoni
bribețuoni
păsăroni
păsăroi
vrăbiuoi
bribiețuoni
brebecie, brebeț
bărăbiecie, bărăbieț
brebieț
bârbățuoni
fărăbiețuoni
bribâăț
vrăbâăț, vărăbâăț
vrăbiuoni
vrăbecie
vrăbeț
văbreț
vrăbioni
vrăbieț
vărbiețuoni
văbriuoi
văbriecie
pasaruoni
vrăbuoni
vrăbețuoi
GOLÂMIŢĂ, GOLÂMBIŢ (s.f.)
golâmbă, golâmbe
porâmbiauă, porâmbele
guolâmbă
guolâmbi
guolâmbiță
guolumbiță
guolâmbuanie
guolâmbuoiși
golumbiță
guolâmb
guolâmbuaică
guolâmbuaișie
golâmboiși
gălimbuță, gălimbuț
golâmbie

PORUMBIȚĂ

porumbiță
golâmboanie
golâmbuanie, golâmbuoni
golâmb
guolumbonie, guolumbuoni
guolumbiț
golumbiț
golâmbițâă
guolâmbe
guolâmbiț
PUPĂDZĂ (s.f., sg.)
pupăză
pupeză
pupăz
pupedză
pupedz
pupez
pupădz
pupidz
pupidză
pupăță, pupăț
pupeț
pupieză
pupeze
pupăze
pupiedză
pupiedz
pupedzâă
pupeț
ŞIOCNITUARE, ŞIOCNITUORI (s.f.)
șiocnitoare, șiocnitori
șiuocnitoare, șiuocnitori
vârdare, vârdări, vârvare, vârvări
vârdarie
șiuocnituarie
șiuocnituori
vurdarie, vurdări
șiuocnituare
șiognituare, șiognituori
ciocnituare, ciocnituori
vârdărie
cicnituori
șiuocănituarie, șiuocănituori
ciocnitoare
ciognituare, ciognituori
ciocnitoarie

PUPĂZĂ

CIOCĂNITOARE

ciocnitori
șiocănituare, șiocănituori
șiocănitoare, șiocănitori
ciocnituarie
ciognitoare, ciognitori
șiocnitoarie
ciocănitoare, ciocănitori
șiocănitoarie
șiognitori
șiomnitore, șiomnitori
țâcluoni
șiocnituore, șiognituore
șiocnituarie
șiognitoare
șiomnituore, șiomnitoare
șiomnituori
șiocnituoarie
ciocnituoare, șiocnituoare
șiocnitore
zvârdaică
zvârdâăiși
șiomnitori
șiognitore
șiomnitorie
jgiuoroanie, jgiuoroni
șiocănitore
șiocanituarie
țocănituari, țocănituori
țocanituari, țocanituori
giuoruonie
gioroni
giuronie, giuroni
șiomnituare
țâgnitori, țâgnituori
ȘIORCUȘĂ (s.f.)
șcierică, șcieriși
țarcă, țărși
coțofană
coțofanie, ștrică, ștriși
coțofăni
coțofenie
șiuorobară, șiuorobări
cuoțofană, cuoțofienie
țâărși
șiorobară
șiorobere

COȚOFANĂ

coțofienie
șiuarăbară
șiuarăbări
găinușcă, găinușcie
șioroberie
zaică, zăiși
șiuarăbieri
șiuară, șiuori
șiuarăbiere
șiuorobâări
cuodobatură, cuodobături
șiorobări
șiuorobieră
șiuorobieri
șiuorcuobală, șiuorcuobielie
șiorcobară, șiorcobere
șiorobieră
șiorobieri
șiorcușă
șiorcuș
șiuară bardză
ciurcuşă
țărci
țărcușă
șiorcobiere
șiorobâăr
șioră
șiorligaie, șiorligâăi
șiorcobală, șiorcobieli, șiorcobielie
șiorcobieră
gaiță, gâăiț
RÂNDUNICĂ, RÂNDUNIŞI (s.f.)
rânduniauă, rândunielie
rânduniele
rândunia
rânduniche
rânduniăuă
rândunici
rândunie
furchițari
rânduniă
rândunis
COCOSTÂRC, COCOSTÂRŞI (s.f.)
bardoș
bardzăș
barză

RÂNDUNICĂ

BARZĂ

berză
bardză
bierdză
păscari
bardzuș
stârc, stârși
cuocostârc, cuocostârși
berdză
barduș
cuocuostârc, cuocuostârși
cocostâlc, cocostâlși
stâlc, stâlși
cuocuostâlc
bierză
bierdzâ
cocoștârc, cocoștârși
cocostârci
berz
cuocuostâlși
stâliși
cuocostâlc, cuocostâlși
cocoștâlc, cocoștâliși
gac, gași
bierdă, bierdz
bărz
cocostâlci
cuocoștârc, cuocoștârși
cocuostâlc, cocuostâlși
PIPĂLAC, PIPĂLAŞI (s.m.)
pipalac, pipalași
perpeliță, crâșciei
pitpalac, pitpalași
pitpălac, pitpălași
futfuriș
pitpalacă
pipalacă, pipalăși
crâșciel
piptălac, piptălași
pipălacă, pipălăși
piptalac, piptalași
picpalac, picpalași
pipălâăși
pipălăci
piptalacă
piptalâăși
piptălacă, piptălăși

PREPELIȚĂ

pipalâăși
prepeliță
pipalacă, pipalăși
pipălașie
POTÂRNICĂ, POTÂRNIȘI (s.f.)
iribiță
găinușă
potârniche
găinușcă, găinușcă
iribiț
găină sălbacică
găini sălbacișie
ierăbiză, ierăbiz
perpeliță
găinușchi
găinușche
găinușchie
găină sârbacică
găini
irăbiță
găinușie, găinuși
pătârnică, pătârnişi
topârnică, topârniși
găinușcie
potârnichi
puotârnică, puotârniși
prepeliță
găinușă sălbaciecă
prepelițe
gainușcă, gainușci
jniap, jniapi
potârnișie
ȘIUREDZ (s.m.)
șiuhuredz
bufniță
șiurez
șiuriedz
bugniță
bucniță, bucniț
buhă
buhe
bufă
bufie
buhie
bufi
boliună, boliuni

POTÂRNICHE

BUFNIȚĂ

muarcia lu găini
buhniță
cucuvia, cucuvielie
cucuvea, cucuvelie
șiușiuriedz
șiușiuriez
bufe
pupăză
șiușiuredz
șiuhuriedz
buhi
bufnițâă
buvniță, buvniț
cobăț
șiuhuredz
şiuhurez
șiuhuriez
buşi, cuhurez
buhuriedz
ȘIUREDZ (s.f.)
șiovică, șioviși, șiuvică, șiuviși
cucuvele
buhă
șiuriez
cucuveauă
cucuviauă
șiomvică, șiomviși
șiuomvică, șiuomviși
șiuoviși
cucuviei
cucuviele
șiumvică, șiumviși
șiuredz
cucuvieie
cucuvia
pasărea dă moarcie
pasără dă moarcie
păsări
cucuvelie
muarcia găinilor
cucuviaua
cucumiau, cucumei, cucumiauri
pasăria dă muarcie
păsară dă moarcie
ciomvică
cucuvialie

CUCUVEA

pasăre dă muarcie
cucuveuă
cucuvăue
șiușiuriedz
cucuvieli
cucuvei
coliera găinii
cuvăie
cucuveie
șiuhurez
cucuvea
șiombică, șiombiși
buhe
bufniță, bufniț
cucuvie
șiuredz
cucuvieuă
șiuhuriedz
șiuhuredz
cucuviee
cucuvieie
geuroni niagră
cucuveâă
ciomvică, ciomviși
COROPÂŞNIŢĂ, COROPÂŞNIŢ (s.f.)
golopreșnieță, golopreșnieț
guolopreșniță, guolopreșniț
goropeșniță, goropeșniț, goropreșniță, goropreșniț
guoloprâșniță, guoloprâșniț
șcieriță
ieșcieriță, ieșcieriț
goroprâșniță, goroprâșniț
guoroprășniță, guoroprășniț
guoroprâșciță
guoloprieșniță, guoloprieșniț
gușcieriță
gușciriță
gușcieriț
goloprâșniță, goloprâșniț
guolopreșliță, guolopreșliț
cuoloprâșciță, cuoloprâșciț
guoloprâșciță
colopâșciță, colopâșciț
guoropieșniță
golopâșniță, golopâșniț
cuoloșpișcieriță, cuoloșpișcieriț

COROPIȘNIȚĂ

cuoluoșperiță
coloșperiță
colopâșniță, colopâșniț
coșperiță
coropâjniță, coropâjniț
coropișniță
conopâșcirie
coroprâjniță, coroprâjniț
gropâjniță
colopijniță
colopâjniță, colopâjniț
cârâprojniță
gropijniță
școlopăriță, școlopsriță
golopeșcieriță, golopeșcieriț, cuoroplieniță
gușperiță, gușperiț, gușpiriță, gușpiriț
golopeșniță, golopeșniț, coropieșnițâă, coropieșniț
goropișniță, goropișniț, goloșporiță, goloșporiț
golopișniță, golopișniț
coroprâșniță, coroprâșniț, coroprâșniție
peșcieriță
coropișniț
cuoropișnițâă, cuoropișniț
coropijniță, coropijniț
cuoropâșnițâă, cuoropâșniț
cuoropâjniță, cuoropâjniț
cuoropijniță, cuoropijniț
cuoropijnițâă
coropişnițâă
coropijnițâă
colopijnițâă, colopijniț
URECUŞĂ, URECUŞ (s.f.)
urechență
urechelniță, urechelniț
urichelniță
urichelniț
urichielniță, urichielniț
urechielniță
urechielniț
uriechielniță, uriechielniț
uriechelniță
urecleniță, urecleniț
urichieșniță, urichieșniț
urechiușă
uriecușă
oricușă, oricuș

URECHELNIȚĂ

goangă dă urechi
gonji
uoriclianță, uoricliență
guangă, guonji
licrianță, licrență, licreanță, licriență
licrenți
richelniță, richelniț, richielnițâă, richielniț
orecliență
urechiuș
uriechiușă
ureciuşă, ureciuş
uricușă, uricuș
andrelușcă, andrelușcie
uriciuşă, uriciuş
uricielniță, uricielniț
licherniță, licherniț
BÂZĂ (s.f.)
mușci
muschi
muschie
muscă
muște
guangă, guonji
gonji
goangă
guanjie, boarnă
goanjie
bâdză
bâzie
gongă
gonjie
mușici
musche
BÂZUONI (s.m.)
dăun
dăuni
muscă mare
muscă
mușci
muscă vierge, daun, dauni
gârgăun, gărgăuni
zbârnăun, zbârnăuj
gârgăunie, bâzuoni
bâză
bâzăuni
musconi

MUSCĂ

BONDAR

muschi
muscuanie d-alie mari
muscă d-a vierge, mușci a-alie vierdz
muschi mari
bârdăuoni
muscuanie
mușci mari
bârdaur, bârdauri
dăunie
maschie d-alie mari
muschie
bârdăuni
bârdaunie, bârdauni
bârdăun
barnă, barnie
bândaunie, bândauni
bâzoni
bândăuoni
bâză dă mușâni
bâzăuoni
bâzuanie
bâză d-alie mari
văspuoni
bâze
băndăuon, băndăuoni
bâzgari
viespe
bâzoi
bâzgan, bâzgani
bâzgar, bâzgari
bâzguoi, bâzguaie
bârdauon, bârdauoni
bândaon, bândaoni, gongalău, gongalăi
buarnă, buarnie, daunie, dăunie
gonji g-elie mari
bândăuni
bândauon, bândauoni
bândaun
bondari
băndăun, băndăuni
muscă dă viermi
băndăunie
bărdăunie, bărdăuni
bâză vierdz
bândăunie
gongari

buandră, buandrie
bandauoni
bornă, bornie
muscuoni
bândăuon
GRIEL, GRIEI (s.m.)
gruoruș
greer, greeri
grel
greier, greieri
grieri
greri, popă
popi
grei
puopă, puopi
puipă
grieli
puop
pop
griări
greuoloș
căcăvieț
grieieruș
greluș
grieuruș
greiere
griere
griiluș
grăuruș
greuruș
greuriși
greuoluș
greuluș
gril
grieluș
grer, greruș
grier
grieuoluș
greieruș
UNGIŢĂ, UNGIŢ (s.f.)
piețaică, piețăiși
ungițâă
unciță, unciț
BUTUARĂ, BUTUORI (s.f.)
crov, crovuri
gaură

GREIER

UNDIȚĂ

COPCĂ

feriastă
gaură-n giață
groapă
gruopi
crău
cuopșie, cuopși
găuri
oroduș, orodușă
fereastră, ferestre
gruop
gruapă
gruape
gauoră
pruoduș, pruodușă
cuopcă, copși
șciuolnă, șciuolnie
vrădănuș
gruapie
cruov, cruovuri
spărtură, spărturi
butuară-n giață
uochi în giață
vad, vaduri
butoară în giață
butori
hudă, huge
butoară
groapă-n giață
gropi
vrucic, vrucișie
cheleșuri, cheleșere
vruciaz, vruciază
găură
huz
gâăuri, duduruoni, duduronie
găldâău, găldâăe
uochi dă giață
puodrum
puodrumie
butuoară
hârtuop, hârtoapie
podrum
podrumuri
butoră
puodrumuri
butoră-n geață

cuib, cuiburi
bodrug ge giață
pruduh, pruduhuri
gruopan
CRÂSNIAC, CRÂSNIAȘIE (s. m.)
crâstaș, crâstașuri
cristaș, cristașă
șieștari, șieștarie
șieștare
scârtaș, scârtașă
sac, sași
crestaș
crâstașă
cârstaș
vârstă, șiur
mirigeu, mirigeie
hop, hopuri
alău, alăie
sâtă, sâcie
șielău, șielăie
crâsnic, crâsnișie
șielâău, șielâăie
huop, huopuri
vină-ncoașie
șielaie
crâsniacuri
crâsnieși
mirigiaie
vâșlă, vâșle
lingură dă pescuit
cântar, cântară
căntari, căntare
cristaș dă prins pieșcie
mreajă
crâsniec, crâsnieșie
crâșiniec, crâșinișie
crâsniși
crâznic, crâznișie
șiur dă prins peșci
coș ge peșcie
cușciug, cușciuguri
crâznişi
cuoș, cuoșuri
cristașuri
cuorajnic, cuorajnișie
cuoșară

CRÂSNIC

cuoșâări
pliasă
mriajă
mrejă
FĂNINĂ (s.f., sg.)
făină
faină
fănină dă grâu
fanină
fănine
fănină dă grău, fănine dă grău
făină dă grâu
fănine dă grâu
făină de grâu
făină dân grâu
făină gi grâu
fănină dă griu
făină dă griu
faină ge griu
faină ge grâu
MANDRĂ (s.f.)
cuolieșă
colieș
coliașă
cuolieș
colieșă
cuoleșă, cuoleș
coleașă
mandă
măndri
mămăligă
mandrie
miendre
mamaligă, mamaliji
coleș
colieșiă
mâăndrie
mendrie
mendre
mâăndri
MIESTĂC (vb., ind. prez., I)
mestăc
miestâc
mniestăc
miastăc
amiestăc

FĂINĂ (DE
GRÂU)

MĂMĂLIGĂ

MESTEC
(MĂMĂLIGA)

miestic
mestec
amiastăși
miestec
miestâăc
mestâăc
miestiec
mestic
MIESTĂCĂTOR (s.n.)
făcaliecie, făcalieț, făcăliecie
făcălieț
făcăliețuri
colișări, cuolieșări, colieșăre
colieșări
cuolieșăre
cuolieșâări
cuolieșari, cuolieșare
cuolișări
mestăcău
mestăcăie
mestacău, mestacăie
cuolieșărie
cuolieșăre
cuolieșâăre
facaliecie, facaleț
făcăleț
cuolișăre
fichilieș
făcău, făcăie, facău, facăie
făcălieță
facălieț, facălieță
făcălieș
brușieri, brușierie
făcălieșă, facalieș, facalieșă
făcăi
făcăleșă
bârșieri
bârșieriuri
bârșiere
miestăcău
miestăcătuarie
făcăleță
mestăcători, mestăcătuare
miestăcători
miestăcătuare
facalieț, facalieță

FĂCĂLEȚ

mestecători
bârșieri dă liemn, bârșierie
miestăcâău
mestălnic, mestănișie
mestăcâău
mestăcâăi, mestăcâăe
miestălnic, miestâălnișie, miestâălniec
miestăcâăe
mestăcâăie
mestăcălău, mestăcălăe
miestăcâăie
miestăcâătuori, miestăcâătuarie, zbârșieri, zbârșierie
mestâăcâătuori
miestâăcâău, miestâăcăie
miestăcăe
măzdâgăua, măzdâgaie
măzdăgău
măzdăgăie
miestecâău, miestecăie
miestacău, miestacăie
miezdâăgâău
măzdăgâu
măzdăgăe
mâzdâgâău, mâzdâgâăie
măzdăgâău, măzdăgâăie, măzdăgâaie
mâzdâgăe
miezdăgău, miezdăgăie
mezdăgău, mezdăgăe
mestăcâătuori, mestăcâătuare
sușituori
mâzdâgae
URLĂU (s.n., sg.)
oroi, uroi
uruoi
uruială, urui
bungur
huruoi
urloi, uorloi
pisat
urluială
urlâău
pâăsat
pasat
urluială dă cucurudz
păsat
făinocă

URLUIALĂ

pesat

OLAT (s.n., sg.)
aluat
aluvat
oluvat
mladă
uolățăl
olățăl
uoluat
olouat
plămăgeală
aluatu
oluatu
uolat
olatu
oluat
aluatu dă pită
aluot
oluot
oloat
aloat
maie de pită
aluoat
olățâăl
olat
alot
olot
TROACĂ, TROȘI (s.f.)
puostavă, puostăvi
șiuvne
postăviță, postăviț
carliță
cărliță, cuoriță, cuoriț
cărliț
câărliț
troacă
troși
carliț

ALUAT

COVATĂ

şiuvan
postavă, postăvi
șiuvani ge pită
truacă, truoși
cărliț
șiuvanii
șiuvani dă pită
șiuvanuri
copanie, copănii
copăni
truacă de pită
troci
cuopâăni
tros
cuopanie, cuopăni
trocă
troașie
trochiță
trochiț
copâăni
cuopâănii
troșie
truoc, truocuri
căopănii
cuopănii
copâănii
truocă
troc, trocuri
cuopaie, cuopâăi
trose
LOPATĂ, LOPIEŢ (s.f.)
lopeț
crăpători, crăpătuare
luopată, luopeț
luopată ge pită
luopari
luopiere
luopieț
luopiecie
lopari, loparie
fund, funduri
lopătâc, lopătâșie
luopătari, luopătare, luopatari, luopatare
curpătuori
crâăpătuori
luopare

LOPATĂ
(PENTRU
PÂINE)

luopari dă pită, luoparuri
luoparie
lopare
lopăriță, lopăriț
lopată dă pita, lopieț dă pita
lopată dă pită
lopată dă liemn
lopată dă băgat pita
furcă
lopată ge pită
lopata dă pită
luopariuri
luopata
CĂLCÂNI, CĂLCÂNIE (s.n.)
miedz
drum
bișâcă
beșâși
crăpătură, crăpături
beșâcă
țurțuri
bieșâcă
bieșâși
crapatură, crapaturi
gușă
crepătură, crepături
ruonț
bulbuc
bulbușie
călcânuri
călcâi
călcânie dă pită
bulbucuri
bolcâni, bolcânie
vumut
vumuț
scorsură, scorsuri
zdronț, zdronțuri
scorsură dă pită
călcânieș, călcânieșă
scuorsură, scuorsuri
corsură, corsuri
țurțur
mândz
spărtură, spărturi
rusuruoi, rusuruaie

SCURSURĂ (LA
PÂINE)

scursură, scursuri
buldz dă pânie
blucă, bluși
pleznitură, pleznituri
plesnitură, plesnituri
șiuluoni
crepatură, crepaturi
stur, stururi
călchinie, călchini
CUGLUF, CUGLUFURI (s.m.)
merșpais
cozonac
meșpais, meșpaisuri
mișpais
cuolac, cuolași
mieșpais, mieșpaisuri, mișpaisuri
gugluf, guglufuri
cozonași
cuozonac, cuozonași
meșpaiț, meșpaițuri
cuozonașie
cosonac, cosonașie
colac
cornută, cornuț, cornucie
merșpaisă
turcie
cucă, cușie
păturată, păturăț
cozonacie
turtă
turtă d-a acră
turț
turtă acră
suviacă
cuolaci
colas
gulguf, gulgufuri
guglufe
cuglufie
cuozonacuri
gluf, glufui, cozonacuri
cozonașie
guglufie
cuolașie
cuozuonâac, cuozuonâași
cozănac, cozănași

COZONAC

cuglufă
cuozuonac, cuozuonași
cuglufe
cuglu
cozonaşie
cugluri
SCOVARDZĂ, SCOVIERDZ (s.f.)
scoverdz
scoverz
scuoverdz
scuovardă
scuoverz
scuovierdz
scuovierz
scuovardză
scovârdză
scovardză
scoviarge
scovierge
clăcicie, clăcită
scuvierdz, scuvardză
clătite, clătită
scovierz, scovarză
săveicuță
scuovarză
colășiei, colășiel
turcie, turtă
scuovardă dulșie
scoveardă
scoviardă
săveacă
scoverț
scovierdz dulși
scoverdz dulși
scovardă dulșie
scuoveardă
scoverz dulși
COTORUAJIE (s.f., pl.)
pifciei, rașituri, rășituri, pifcii
pefciei
pefcii
pifciel
pipcii
piefciei
pieptui, piptui, piptuie
pipciei

CLĂTITE

PIFTII

pipcie
cuotoruajie
rășituri
pefcie
pifcie
cuotuoruajie
cuotuoruajii
cotoroajie
piftie
cotoruoji
rișituri
reșituri
aicie
cotorojie
cotuoroajie
cotoruoajie
cotuorojie
piftii
cătăriji
cotoruajii
cotoruojie
PRÂNDZ (s.n.)
frușciuc, frușciucuri
fruștuc, fruștucuri
frușciuși, flușciuc
frușciușie
fâșciuc, fâșciucie
frâșciucuri
frășciuc, frășciucuri
prândz, prândzuri
frâșciușie
furușciuc, furușciucuri
fluștuc, fluștușie
frâștuc, frâștucuri
fruștușie
fluștucuri
prânz
prânzuri
fuștuc, fuștucuri
PRÂNDZĂSC (vb., ind. prez., I)
prând
prânzăsc
mănânc
manânc
mânc prândzu
prândzâm

PRÂNZ

PRÂNZESC

am prândzât
mâncăm la amniadzâț
fac prândzu
fac amniadzâțu
ai prândzât
mâncăm ge-amniaz
mânc ge prândz, mânc ge prânz
prânzâăsc
mânc ge-amiaz
prândzâăsc
mânc amiadzăzu
fac amiadzădzu
mânc amiazăzu
mânc dă prânz
fac amiadzățu
fac fruștucu
mâncăm fruștucu
fac prânzu
fac ge prânz
AMNIAZ, AMNIAZURI (s.m.)
prânz
prândz, prândzuri
amniadzădzu
amniadz
amiaz
prânzuri
amniadzădz
amniadzuri
amiadz
ujână
nămniadzădz, nămniadzădză
nămniadzuri, mâncarie ge prândz
mâncaria dâ la amniadzădz
prindz
amniadzâdz
amiazăz
amniazădz
gustarie, gustări
amiadzădz, amiedzuri
amiadzuri
mâncarea dă la amniadzădz
lamniazâț
namniadzâdz, namniadzâdză
amniadzădză
amniadzâț
amiadzâț

AMIAZĂ

amniadzâță
amniadzăț
amniadzădzuri
amniadzăzuri
amiadzăț
amiadzâțuri
amniadzaț
amiazăț
amniazăț
amniadzățuri
amniadzâțu
amnidzăţu
amniadzăță
amiazățu
amiazuri
amniazu
amniazâț
prânzu ăl mare
amiadzădzuri
amniadzădz
amiazu
amiadzădzu
amniadzu
amniadză
amiadză
prânzu
amniaz
amnieză
PRÂNDZĂSC (vb., ind. prez., I)
prând
prânzăsc
amniedzădzăsc
mănânc ge prândz
ujâniedz
mănânc
amniedzâdzăsc
mănânc dă nămniadzădz
mănânc ge nămniadzădz
mănânc ge-amniadzădz, mananc ge-amniadzădz
fac amniadzădzu
mânc d-amiadzădz
fac lamniazâțu
fașiem namniadzâțu
mânc d-amniadzâdz
mânc d-amniadzădz
am făcut amnadzădzu

MĂNÂNC LA
AMIAZĂ

mânc d-amiadzâț, mânc d-amiazâț, fac amiadzățu
mânc dă amiazăț
fac amniadzățu
fașiem amniadzâțu
mâncăm l-amniaz
mânc l-amniadzâț
fac amniadzâțu
fașiem prândzu
mâncăm d-amiadzâț
mânc d-amniadzăț
mânc d-amniadzâț
mânc dă amniadzâț
mânc d-amniazăț
mâncăm d-amniadz
fașiem amniadzu
mâncăm d-amniadzâț
mâncăm d-amiadzăț
mânc d-amniadz
mânc dă amiaz
mânc de amiaz
mânc d-amiaz
mânc d-amniaz
mâncăm d-amniaz
mâncăm ge-amniaz
fac amniazu
fac amniazâțu
mâncăm dă amniaz
mânc d-amiazăz, mânânc d-amiadz
mânc ge-amiadzădz, mânc amiadzu
mânc ge-amiadzădz, mânc amiadzu
mânc ge-amiaz
mânc ge-amniaz
mânc prândzu, mâncăm amiadzu
mânc amiadzădzu
fac amiadzădzu
fașiem amniadzădzu, prândzâm
prândzâăsc
mânc l-amiadz
mânc amiazăzu
amiedzuim
mânc ge-amiadz
mânc amniadzu
fac amiadzățu
fac amniadzu
mâncăm
gustăriesc

mânc d-amiadz
fac prânzu
mânc amiazu
prânzăsc ge-amniaz
mânc d-amniadz, gustăresc
fac amniazu
amniezâăsc
prânzâăsc
UJÂNĂ, UJÂNI (s.f.)
iauzăn, iauzun, iauzunie
iauznu, fași un iauzăn
iauzân, iauodzun
iauz, iauzuri
ojină
chingie
ujină
gustarie
mâncarea dă chingie
auzu dă patru
auzie, auzâi
gustare
gustări
câta gustarie
fași auzu pî la patru
chingii
minajă
uojână
ozină
cingie
patru șiasuri
ujână la patru șiasuri
mâncăm
cinjia
cingia
cingii
mâncăm dă patru șiasuri
fașiem patru șiasuri
faşiem la patru șiasuri
mâncare dă patru șiasuri
urjână
la patru şiasuri
ujâna
de patru ceasuri
dă patru șiasuri
mâncăm ge patru șiasuri
veșiernă, veșierni

OJINĂ

iauzân, iauzânie
amiaz, amiadzăz, amiadzădză
amiază, amiadz, amiadzuri
amiadzădz
ujânie
amiedz, amiedzuri
mâncăm ge patru
amniadz
amiazu
gustâări
amniadzuri
CUINĂ, CUINI (s.f.)
bucatarie, bucătarie
cindă, cindz
cuină
cuinie
bucătărie
cuiniă
cuini
bucătării
casă
căș
cună, cuni
cinț
cuine
tindă, tinz
cinz
sobiță
cinduță
sobă
la fuoc
ciândă
bucatărie, bucatării
CĂIGANĂ (s.f., sg.)
ouă fripcie
găigană
gaigană
uauă fripcie
oauă fripcie
uouă fripcie
căiganie
uauă fripcie-n ciganie
uauă fripcie-n cigaie
uauă în grăsâmie, uauă-n cigaie
jumără
uauă în ciganie

BUCĂTĂRIE

JUMĂRI

jumâără
jumieră
uauă-n ciganie
plășintă dă căigană
jumără ge uouă
turtă dă căigană
uochiuri
uauo fripcie
ochiuri
păpăradă
paparadă
uoichiuri dă uauă
tocană dă uauă
păpăragă
uou în ciganie
ouă-n ciganie
ratotă
uouă
uouă batucie, uouă bătucie
uauă sparcie
uou fript
friptură dă uauă
turtă ge uouă
uauă fripcii
uauă batucie
uauă bătucie
tuocană
jumieră cu uauă
jumâăre fripcie
OLOI (s.n., sg.)
ulei
zăicn
uloi
undielemn
zaicin
uliei
uoloi
uolei
oliei
olei
uluoi
oluoi
uoluoi
zăichin

ULEI

MURARI (s.m., sg.)
muorari
morar
morari
murar
CLĂBĂȚ, CLĂBIEȚĂ (s.n.)
cașiulă, cașiuli
cașiulie
clâăbâăț, clâțbieță
cășiulă, cășiuli
călbăț
călbieță
clăbăță
clâăbăț
clăbățuri
clăbeță
clăbâăț
căciulă, căciuli
caiță, caiț, câăiț
clăbâășuri
clăbiețâă
cășiulie
clăbieț
OBADĂ, OBIEDZ (s.f.)
obedz
obege
uobadă
uobedz
obez
marjinî, aripă, aripi, ăripi
îăripi
marjina la pălărie
mărjini
haripă, hăripi
marjină dă pălărie
aripilie pălării
uoboruoc, uoboruase
aripă dî la pălărie
marjină
aripa pălării, aripa palarii
usnă, usnie
dunga pălării
cliepană, cliepăni
uosnă, uosnie
uobada pălării

MORAR

CĂCIULĂ

BOR (LA
PĂLĂRIE)

uobage, dunji ge pălărie
marjini
uobiedz
uobiez
aripilie dă la pălărie
obiez
căptălan, căptălanie
părețî la pălărie
obiege
păreţî gi la pălărie
uobez
hobadă, hobiedz
garginie, gargini
vașcă, vășci, viașcă, vieșci
vargă, vâărji
ăripilie
îaripă
brusture
brusturi
vechelie, vechelii
veacă, veși
viacă, vieși
brusturie
uobeț
vearga la pălărie
verjie
vliașcă, vlieșci
MAȘLĂ (s.f.)
plancică, planciși, plăncică, plănciși
cordiță
cuardă
plăntică, plăntiși
pănclică, păncliși
plăncica ge pe pălărie
taută, tăuț
fontiță
păclică, păcliși
pănglică
păngliși
păclic, păclișie
funtă
fuontă
pliencică, plienciși
sârmă la pălării
sârmi
sârmă, sârme

PANGLICĂ (LA
PĂLĂRIE)
PANGLICĂ (ÎN
PĂRUL
ELEVELOR)

mașlie
cordeluță
plăncică ge pe pălărie, plănciși
șipcă
șipț, șiptă
sârma pălării
sârmă dă pră pălărie
sârme
fuontiță
fuoncie
sârma dă pră pălărie
mașlu, mașluri
sârmă dă la pălărie
fuonț
fontă, foncie
panglică
sârma dă la...
sârmă dă pălărie
pătlincă, pătlinşi
șipchie
fuontie
plăntici
șipche
șipca dă la pălărie
pangliși
pup, pupuri
mașli
șipșie, șipși
șipta pălării
șipcie
plencică, plenciși
primbură, primburi
blăngică ge pălărie, blăngică ge palărie
beciță, beciț
bentiță
obadă, obez, civală
brașuoni, brașuanie
brășuoni, brășuanie
șiptie
brășoni, brășonie
pupi
plantică
plăntișie
CHIMIEŞĂ, CHIMIEŞ (s.f.)
camașă, camăș
cămașă

CĂMAȘĂ

cămăș, chimel
chimeș
chimeşă
chimiașă
cămeș
cămieșă
chimeașă
cămâăș
cămeșie, cămeși
cămiașă, cămieș
chemiașă
cămeașă
chimieși
cămeșă
camieșă
camieș
chimieșâă
camiașă
cameaşă
cameș
ŞICMĂ, ŞICME (s.f.)
șipși
cipcă
cipchi
șipcuri
șipcă
șicmi
șipchi
cipși
dantielă
cipci
cicmă, cicmi
șicmie
șipchie
șiurat, șiuracie
șiplă, șiplie
șiorat, șioracie
șicme
șlar, șlari
cigmă, cigme
cicmie
șiurătură, șiurături
șling, șlinjie
cicme
șigmă
nățărai, nățăraie

DANTELĂ

ștricărai, ștricăraie
inglărai, inglăraie
dantielie
eclărai, eclăraie
dantelă, danteluri
dăntelă, dănteluri
ștricăraiuri
fuodori
șioplică
șlinguit, șlinguituri
viroș, viroșă
fodori
cuolț
șiptă, șipcie
șipț
jiură, jiuri, nieț, niețuri
șigmie
șiptche
șipci
șipșie
fuoduri
PECIEICĂ, PECIEIŞI (s.f.)
butunier, butuniere
piciaică
gaură
găuri
cheptuore
cheptori
cheptoare
bicieică, bicieiși
picieică, picieiși
peciaică
chieptuare
chieptuori
chituare, chituori
cheptuare
cheptuori
chiptuarie
chiptuori
chiptuare
gauoră ge la bumb
chieptuarie
butonieră, butonierie
pieciaică, piecieiși
găuri dă bumb
chiptuari

BUTONIERĂ
(LA CĂMAȘĂ)

gaura bumbilor
cheutuare
cheutuori
chieutuarie
chieutuori
gaură la chimieșă, butoară
butori
cheptore
gauoră
gauorie, găuori
butoară dă la bumb
butori dă la bumb
peciaucă
pecieucă, pecieuși
cheutoare
chieptoarie, chieptori
cheutoarie, cheutori
peșieică, peșieiși
butuară
butuori
cheuotoare, cheuotori
chiptoare, chiptori
butuară dă la chimieșă
chieutuare
bumbăriță
cheuotuare
butoară dă la chimiașă
butoară dă la bumb
găuri la pumnaș
chiuotoare, chiuotori
copșie, copși
cheutuarie
chieutori
cășâță
butoară dă bumbi
pecieușie
croșnă, croșne
crojnă, crojnie
MĂ-MBUMB (vb., ind. prez., I)
mă-nchieptur
mă-nchieptor
mă-ncheptor
mă-ncheptur
mă-nchiaptuor
mă-nchiatur, ma-nchiatur
ma-nchieptur

MĂ ÎNCHEI (LA
HAINĂ)

ma-mbumb
mă-nchieptuor
mă-nchiauor
mă-nchietor
mă încheptur
mă-nchiaptor
mă închiaptuor
mă închiaptur
mă-nchiaptur
mă închiauor
mă-nchiaptor la bumbi
mă-nchiautor
mă îmbumb
închiaptor
mă-nchiautăr
mă închiautor
mă-nchiautur
mă-nchiautuor
o închiaptor
mă-ncopcii
mă îmbumbăr
mă-mbumbăr
mă-nchiauotor
mă-nchiator
mă-nchiaptăr
mă-mbump
ma-nchiatuor
ma-nchiatur
mă-nchiatur
mă-nciotor
mă închiaptor
mă-nchei
CURIE (s.f.)
cură
curăuă
curâălie
curalie
curălii
cura
curăli
cureauă, curele
curiauă
curiele, curielie
curia, curelie
curialie
curauă

CUREA

curăle
brășinari, brășinarie
curâă
cure, cureuă
breșinari, breșinariuri
curâalie, prășchie, prășchi
curâăuă
cureuă
curieuă

PRAŞCHIE, PRĂŞCHII (s.f.)
chimir, chimire
prășchi
prașche
prășci
prașcie
prașcii
prâășci, chimirâă
chimirie
chimiruri
chimieră
prâășchi
prașchi
curauă, curălie
prășcii
chimiră
curauă lată ge pelie
prașcie
prașchii
curauă lată
curălie lacie
curiauă lată
curie lată
șierpar
prașcă
brâu, brâuri
șărpari, șărpare
curâă lată, curâă, curâăle
prâășchii
cură lată
curauă g-ele lacie
cureuă lată
curelie lacie
curieuă lată

ŞERPAR

curielie lacie
cure
curele
cureauă lată
curăli lacie
cure aliasă
cura lată
curalie
curăle lacie
CĂTĂRMĂ, CĂTĂRĂMI (s.f.)
cataramă
catarăme, catăramă, catărame
cătaramă
cătarame
catarămi
cătărâămi
cătărămie
cătărâămie
cătarămi
catarâămie
ceteramă, ceterămi
cătăramie
cătărame
cătărambă, cătărămbi
cătărăme
catărămi
paftauă
catărâămi
catarâămi
cătaramie
POZONARI, POZONARIE (s.f.)
pozonare
buzunari, buzunare
pozănari
pozănare
buzunări
pozunari, pozonăruri
puzunari
puzunare
puozânari
puozânarie
puodzănari, puodzănare
pozări
puozănari, puozănarie
pozonări
bozonari, bozonări

CATARAMĂ (LA
ȘERPAR)

BUZUNAR

pozănări
pozânari, pozânare
bozonare
puozonari, puozonarie
puozonări
pozonariuri
puozânare
puozonare
chies, chiesă
chiasă
buozonari, buozonare
budzunari
puzunarie
chiesuri
pozănarie
puozânare
ches, chesuri
jieb
jiep, jiepuri
jăp, jăpuri
puoznari, puoznare
poznari
poznâări
poznări
poznare
poznarie
pozânâări
buznari, buznarie
pozdonari, pozdonarie
pojnari, pojnare
poșnari, poșnarie
puoznarie
pojnarie
poșnare
pozânarie
puojnari, puojnarie
BURDIC, BURDIȘIE (s.n.)
peptari, peptare
pieptari, pieptare
cuojoc
cuojoașie
peptariuri
pieptarie
cuojuașie
cuojoșiel, cuojoșielie
cojoc

PIEPTAR

cojuașie
piptari, piptarie
piptare
burduș, burdușă
folari, folare
burdiși
fuolari
fuolarie, tărtăbuc, tărtăbucuri, buc
tărtăbușie
burdișii
lăibăric, lăibărișie
folariuri
fuolare
buștari, buștare
buocoș, buocuoșă
buoc, buașie
boc, boașie
buocuri
burdicuri
chieptuși, chieptușie
pieptar
biachieș, biachieșă
biecheș, biecheșă
grunieț
grunișie
becheș, becheșă
burgic, burgicuri
pieptuș, pieptușă
peptuș, peptușă
pieptariuri
pieptar
bundac, bundace, pieptară
fundac, fundacuri
fundașie
biechieș, biechieșă
cuojuoc
bundic, bundișie
peptar, peptaruri
cojuoc, cojuoșie
cuojoșie
briu
brinie
bocuri
bundă, bundz
cojoșie
cieptari, cieptare

cuojoșiă
DURUȚ, DURUȚĂ (s.f.)
caput, capucie
căput
căpucie
șubă, șubi
căputuri
șubie
burcă, burși
căbaniță, căbâăniț
șupi
dolamă, dolămi
căbaniț
șube
buhai, buhae
căbăniță

ȘUBĂ, ȘUBE (s.f.)
gimie
gimii
vig
șioariși
șiuaric
șiuarec, șiuareși
șiuariși
șubie
șubi
șioreși
șioreși gi nădraji
șioriși, șiorec
șioric
șupi
ȘIUAREC, ȘIUARIȘI (s.m.)
pantaloni
pantalon
nădraji, nădrag
nadraji, nadrag
nădraji ge...
pantaluori, pantaluor
pâslari
șiuariși
nădraji ge gimie
șioariși, șioaric
păntăluoni

SARICĂ

PĂNURĂ

PANTALONI;
CIOARECI

șiuaric
nădraji dă șiuarec
păntăluon
nădraji dă șiuaric
nădraji ge șiuarec
suariși
pană
nădraji strâmț, nădrag strâmt
pienie
bricieș
suaric
păntăloni
păntălon
șioareși, șioarec
briciș
șiuariși dă șubă
șiuaric
șiuariji dă șubă
șiuareși dă șubă
șiuariși dă șube
pantaluoni
ciuareci
ciuareci de șiubă
șioariji dă șubă
șioariși dă șubă
pantaluon
păntaloni
pricieș, pricieși
huază
nadraji ge iarnă
șiuoariși
păntaluoni, păntaluon
șioriși, șioric
șioreși, șiorec
șioriși îmfundaț
șiariși, șiaric
pantăluoni, pantăluon
CÂRPĂ, CÂRPE (s.f.)
cârpie
maramă
batic
cârpă mare
cârpă groasă
cârpă g-elie miși
cârpă gruasă
băsmauă

BASMA
BROBOADĂ

cârpă g-ălie gruasă, cârpă ge lână
culă, culi
cârpă mică
cârpi g-elie miși
cârpă g-elie mari, cârpi mari
cârpă marie
cârpă supțârie
cârpă dă lână
cârpă d-ălie gruasă
cârpă cu șiucuri
cârpă d-alie mari
cârpi
baticuri
băcic
cârpe mică
cârpie miși
cârpe marie
cârpie mari
cârpă d-ălii gruasă, cârpe d-ălii gruasă
cârpă ge cap
cârpă subțârie
cârpă dă pândză
cârpă dă cap
cârpe miși
cârpă dă legat în cap
măramă, mărămi
măramă dă lână
măramă mare
măramă groasă
cârpe mari
cârpă cu găitani
măramă supțâre
măramă supțârie
cârpă supțâre
șală, șăluri
cârpă dân cap
cârpă dă vară
cârpă ge vară, cârpă gi bircă
cârpie supțâri
bătic
băticuri, cârpă gruosă
cârpă ge lână, cârpă ge bircă
cârpe supțâri
cârpă grosă
cârpă gruoasă
peșcir, peșcirie

cârpi supțâri
cârpă subțâre
cârpe mari
cârpie subțâri
cârpie grosă
cârpă grosă
cârpă supțâre
bătișie
mărâămi
ȚOĂ, ȚOLURI (s.f.)
sucnă, sucnie
roche
țoală
țoalie
sucnă-ntragă
sucnă întreagă
sucnă-ntriagă
sucnie-ntrieji
sucmă
sucni
țualii
rochii
țuol
țuoluri
rochie
sucnă lungă, sucnie lunji
țuală, țuoluri
țoluri
ruochie
țuale
sucmie
vigan, vigane
țolă
bienă, bienie
rocie, rocii
sugnă, sugnie
sumnă, sumnie
haină
sugmă, sugmie
sucme
haină lungă, hainie lunji
rochiță
furnal, furnali
țolie
COTRÂNȚĂ, COTRÂNȚ (s.f.)
cotrență

ROCHIE

ȘORȚ

șuorț, șuorțuri
cotriență
șorț
șorțuri
șoarță
șuarță
suorț
cuotrență
cuotriență, cuotrienț
cotrenț
cuotrenț
sucnă, sucnie
cuotrianță
sucni
catrință
cotrință, cotrinț
cuotrință, cuotrinț
șulț, șulță
cotrință lată
cotrânță
cotrânț
țol dânăincie
cotrânță dânăincie
țoluoni, țoluanie
cuotrânță
cotrânță lungă
țoloni, țoloanie
cutrânță
șurț, șurță
lat, laturi
cătrință, cătrinț
cuotrânț
șurțuri
șurțu
sugmă, sugmie, sucmă, sucmie, șulțuri
cotrânțuoni, cotrânțuoanie
cătrânță-n piept
cătrânță-m pept
catrânță, catrânț
OPRIEG, OPRIEJIE (s.n.)
cotrență, targă, tărji, cătrență
cuotrență
opreg
uopreg, uoprejie
cotriență
oprejie

CATRINȚĂ

șorț
șorțuri, opriegu dă dânăincie, opriegu dă dânăpuoi, chițâălie, chițâăli
chițălie
șuorț
șuarță
fuaia gin față, fuaia gin șălie, uoprieg
cuotriență, cuotrienț
cotrență ginaincie, cotrență ginapoi
uoprieguri
șuorțu dânăincie, șuorțu dânăpuoi
cotrânță
cotrânț
scucic, scucișie
targă ginăincie, targă ginăpuoi
sucnă
cuotrință
sucnie
uoprieg
catrință
cotrință
cotrinț
cuotrință dânăincie, cuotrinț dânăincie, cuotrință dânăpuoi
cotrință dân față, cotrință dânăincie, cotrință dân spacie, cotrință dânăpoi
chițăli
cotrință dânaincie
cotrânță dânăincie
cotrânță dânăpuoi
cotrânță dânapoi
cotrânță dânăpoi
cotrânță dănăincie
cotrânță dănapoi
cotrânță dânaincie
cotrânță dânapuoi
opreguri
opriajie
cotrânță dănaincie
cutrânță dânaincie
cutrânță dânapoi
cătrânță
oprieguri
cotrință dă dânapuoi, cotrință dă dânăincie
cătrință, cătrinț
cătrânț, cuotrânță, cuotrânț
cătrânță năincie, cătrânță năpuoi, catrânță
sucmă, sugmă
cătrânța dânăincie

cătrânța dânăpoi
zăvelcă, zăvelși
lat
laturi cosucie
catrânță
zavelcă
laț
laturi
PIUĂ (s.f.)
văială, văielie, vaială, vaielie
pivă, pivie
voială, voielie, văiale, văieli
vaieli
văiele
văiege
vaiagă
vaiege
stupă, stupe
stupie
îmvăiegătuarie, îmvăiegătuori
îmvăiegătoare
văiejie
voiagă, voieji
mai, mae
bătătuare, bătătuori
văiagă
pii
vaieji
văiegătuare
văiăji
SĂ VEGERADZĂ (vb., ind. prez., III)
sa lumină ge dzî, să crapă ge zî
să fașie zâua
să crapă die zî, să varsă zuorilie
să crapă gi dzî
să vegeriază
să crapă ge zâuă
să varsă zorilie
să crapă dă zdâvă
să-nșiepe acrăpa ge dzâuă, să-nșiepe a crapa ge dzâuă
să zuorieșcie
s-albieșcie dă dzî
să vigirieșcie
înșiepie a zuori dă dzâuă
să vegeră
să crapă ge zî, să gurieșcie, sa gurieșcie

PIUĂ

SE CRAPĂ DE
ZIUĂ

să varsă zuorili
să vigiriadză dă dzâuă
să vigeriadză
să varsă dzuorili
să vigiară
înșiepe să vigere, să gureșcie ge dzî, să crapă ge dzî
să crapă dă cătră zâuă
să-nșiep-a vigera
să gurieșcie dă dzî, să vigeară
să crapă dă dzâuă
să vigiriadză
să vegeară
să crapă dă dzî
să fașie dzâuă
să vegeriadză
să ivesc zorilie
să văd zuorile
să luminiază
să fașie zâuă
înșiepe să să...
să ivesc zuorili
să ivesc zuorilie
s-o vegerat
să mânjășcie dă dzăuă, să viegiră
să viegeră dă dzâuă
să fașie dzăuă
să vigeradză
să lumină dă dzâuă
să vigeradză înspră dzăuă
să albieșcie dă dzăuă
să mujeșcie dă dzâuă
să fac zorili
să ivieșcie zuorili
să varsă zorili
să luminiadză dă dzâuă
să vegerază dă zâuă
să iviesc zorili
să văd zuorile
să fașie dă dzâuă
să vigeriază
să luminadză
să mirjieșcie dă dzăuă
să lasă zuorili
să pringe-a vegera
să fașie dă dzăuă
să face zâuă

să vederează
să vigeriază dă zâuă
să varsă dă zâuă
să fașie ge zâuă
să vegerează
sa fașie zuor dă zâuă
să varsă zuorili dă cătră zâuă
să vegereadză
înșiepi-a să crăpa dă zâuă
să răvarsă dă zâuă
să vigerază
să răvarsă zuorilie
să vigereadză
să vigerează
înșiepe să să vadă dă dzâuă, să varsă dzuorilie
să crapă ge dzâuă
să zăreșcie ge zâuă, să creapă...
să vegeriază
să fașie giminiață, să vegereadză dă...
vin zuorilie, vinie giminiața
să viegiră
să rupi a vegera
să vegereadză dă dzâuă
să varsă zori
să creapă dă zâuă
să mijâășcie dă dzâuă
să luminiadză dă dzăuă
să zăreșcie, să fașie dzâuă, să fașie zăuă
înșiepe să să facă dă cătră zâuă
s-o crepat dă zâu-afară
s-o prins a vegera, s-o mijât dă dzâuă
mijâășcie dă dzâuă
să gureșcie dă cătră dzâuă
să zâuieșcie
să...
să gureșcie gi dzâuă
să mijășcie ge dzăuă
să luminiază ge zâuă
să creapă ge zâuă
să guriază ge zâua
s-o gurat
să zoresc zorilie
să varsă zorilie
mijașcie dă dzâuă
trajie varga
RIEȘIE (adj.)

RECE

răşie
răşielosă
răşieliosă
rece
raşie
răşii
frig
friguruasă
răşiuasă
reşie
riaşie
răşi
râăşie, friguruosă
răşieluasă
rieşi
recie
reşiă
ZĂPUȘALĂ (s.f.)
căldură mare
zăpug
zăpuc
năduşală
focărie
fuocărie, năbuşală
căldură marie
friptuare, zapuc
mare fuocărie
zăcup
caldură mare
naduşală
zapuşală
fuocării
zăduf
căldură
foc
fuoc, pripă marie
dzăpuşală
foc mare
văpaie mare
fuoc mare
zăduh
arşâţă dă soarie
năbuş

ZĂPUȘEALĂ

năbușială
năbușală
foc ge căldură
văpaie
vopaie
zăpug dă pluaie
caldură
pripală
zapuc
zăpuh, îi friptoare mare
pripeală
focarie
zădug
zăduşală
fuocărie dă căldură
fierbânţală
zăbunială dă căldură
duvnială
pripeală mare
zăduf dă pluaie
jăpuşală dă căldură
zaduh
arşâţă
frebinţală
ASTĂDZ (adv.)
astăz
az
astâdz
adz
astâţ
ăstădz
astăţ
TÂRDZÂU (adv.)
târzâu
amânat
măi târzâu
amănat
mai amânat
măi amânat
măi târdzâu

ASTĂZI

TÂRZIU

STA, STĂLIE (s.f.)
stâălie, stâăuă
stălie
stauă
stă
stelie
stăuă
stalie
sta
stălii
stăli
stea
stia
stelii
stiele
stialie
stâa
stiăuă
steauă
stieuă
stâăle,stâă
stie
ste
steuă
stele

Calia lapcielui (s.n., sg.)
Drumu lu nănașu
drumu ruobilor
drumu ţâganilor
drumu şieriului
drumu ge paie
calea lapcielui
drumu robilor
drumu dă paie
drumu ge cuoşie
drumu cu paie
drumu lu Dumniedzău, drumu lu Dumniezău
șâriţa
drumu dă pai
drumu dă paii
toiag
puociaca dă paie

STELE

CALEA LACTEE

paie
caru cu fân
drumu finului
drumu nănaşului
drumu hoţâlor
paili lu nănaşu
drum dă paie
brâu ţâganilor
calea lapcielui
drumu lu naşu
cărarea lu finu
călaria dă la nănașu
drum
drumu lapcielui, dâra dă paie
paili ţâganului
cala finului
calia lu Trăian, calia lu Traian, aria
drumu lu nănaş
pată pă şieri
drumu ţâganului
car
drumu ţării
calia ruobilor
scara şieriului
drumu carului
LUȘIAFĂR, LUȘIEFERI (s.m.)
luşiafâr, luşiafâri
luşiafări
luşiafăru ge sara, luşiefuri
luşiaferi
luşiefere
luşiafără dă sara
luşiefiri
stăluoni, stăluanie
luşiafieri
luşiafierie
luşiefieri
luşiafăru dă sară
luşiafărie
luşiefierie
luşiafăru ăl dă sara
luşiafăru

LUCEAFĂR

luşiafăre
luşieferie
luşiaferie
luceafăr, luceafăre, luceafări
luşiafere
luşiefere
lușieferi
stălălău, stălălăie
luşiafăr dă sara
luceferi
luşiefăre, lăşiafor, lăşiafori
luşiafăru dă sâară
luşiafăru ge sară
luşiafăr ge sară
Sfințășcie (vb., ind. prez., III)
sfincie
apune
sfințășcie
zăvârnie
sfâncie
sfânțășcie
asfințășcie
sfințășcii
să sfânțășcie
să sfințășcie
să sfâncie
să sfânțășcii
să lasă
să culcă
asfânțășcie
scapătă
să dușie
apune
sfințăște
sfințașcie
o asfințât
asfințeșcie
o sfințât
sfințâășcie
să sfincie
s-apunie
sfincii
NORI (s.m.)
nouri, nour

(SOARELE)
APUNE

NORI

nuveri, nuvăr
nori, nor
nuvieri, nuvâăr
nouori, nourie
nuvări
nuouri, nuour
nuourie
nuouori
nuări, nuăr
nuouor
nouor
nuouorie
noruri
CURE STREȘÂNA (vb., ind. prez., III)
picuie
picăie
pică câci-un strop
pică
struopeșcie
picură
stropieșcie
pică strieșâna
merjie streșâna
pică strășână
pică streșna
struopieșcie
pică rar
pică streșânie
pică struopi
pică câta pluaie
struopieșcie strieșâna
picuie dă pră streșână
curie
pică dân strieșână
stropeșcie
picură dân streșână
pică dân streșână
picuie dân streașână
pică stropi dân streșână
pică dă la streșână
picură streașna
pică striașna
păcură dân strieșână
pică dă pă strieșână
picură strieșâna

(APA) PICURĂ

pică stropuri pe streșână
cure streșina
picură dân striașână
pică dă pă strieșână
picură strieșâna
pică stropuri pe streșână
cure streșina
picură dân striașână
picură streșâna
uo stropit
picură streașâna
picură dân strieșână
picură după acuperiș
picuie streșâna
pică strieșâna mieruțâăl
pică stropi
picurie
curjie
picăturieșcie
să storșie dă pră...
picocie
picocieșcie
picuocieșcie
curie apă
pică gi la streșână
pică strășna
SĂ RĂZBUNĂ (vb., ind. prez., III)
să-nsăniniadză
să-nsănină
să săniniadză
să săniniază
să fașie sănin
să limpezășcie
răzbună
să limpedzașcie
să însăniniadză
să însăniniază
să spală șieriu
să sănină
săniniadză
o-nsăninat
să saniniadză
saniniadză
însăniniadză
să limpedzășce
însăninadză

(CERUL) SE
ÎNSENINEAZĂ

să limpidzășcie
înșiepe să să săniniedză
s-o-nsăninat
să-nsăninadză
să limpiedzășcie
săninadză
săninază
rămânie limpige
să fac guri
să-nsăninază
să luminadză
să săninază
să fașie lmpige
să limpiezășcie
să-nseniniază
să săninadză
să-nsăniniază
să săninează
să limpiezașcie
să săninieză
să limpezașcie
s-o săninat
să seniniază
să limpezâășcie
să limpezășcii
să limpiedzâășcie
să limpedzâășcie
să curiază dă nuori
să fașie curat
să-nsăniniedză
să luminiadză
să limpiedășcie
să fașie sănin
să-nsaniniază
să saniniază
CURCUBĂU, CURCUBĂI (s.m.)
curcubăie
curcubiei
curcubeie
curcubou, curcubuoău
curcubăuri
curcubâău
curcubieie
curcubei
curcubeu
curcubee

CURCUBEU

curcubiaie
curcubieu
curcubâăle
curcubâăie
curcubăe
curcubieă
curcubie
curcubâăe
curcubea
STRĂLUȘIE (vb., ind. prez., III)
fuljieră
străluşieşcie
străluşieşcie pi şieri, straluşieşcie, fulgeră
sfuljieră
fuljiră
sfulgiră
fulijieră
fuljeră
străluce, străluceşte
fulgieră
fuljierâă
flacără
straluşie
BURAGĂ (s.f.)
şiaţă
niegură
buraică
buracă
ciaţă
ceaţă
bură
buruaică
NIAUĂ (s.f.)
nieuă
zapadă
zăpadă
niaue
nie
nia
niăuă
nieuă
neăuă
neeuă
niă
nieă,niea

FULGERĂ

CEAȚĂ

ZĂPADĂ

nieauă
NĂMIECIE, NĂMIEȚ (s.m.)
namiecie, nameţ, nămeţ, nămecie, nămeţ
zăpadă nămiţâtă
năimiecie, năimieţ
năimeţ
namieţ
uomiecie
uomieţ
omăt
omăţ
omiecie, omieţ
naimiecie, naimieţ
niauă grămăgită ge vânt
uomecie
niauă spulbărată
uomeţ
niămeţ, niemeţ
truoian, truoienie
uomiecie dă niauă
grămadă dă niauă uomeţâtă
mormuon dă niauă
niauă volburită
niauă vuolborită
niauă viscolită
muncie volburit dă vânt
niauă vuolburită
muncie volburit
muncie dă niauă
niauă nămeţâtă
niauă vâltorită
omeţ
grămdă dă niauă
gomilă dă niauă
morman
niauă multă adunată
val dă nie
valuri
municie dă niauă
municie dă nieuă
troian, troianie
o gomilă dă nieuă
val dă niauă
mormoduol, mormoduale
omecie
îmvălitură

TROIAN

omiecie dă niauă
niauă vulturită
uomăt
nieuă omeţâtă, grămadă ge nie
niauă nămieţâtă
niauă uomieţâtă, uomieţ dă nia
niea vânzolită dă vânt
nieă vânzolită dă vânt
niă viscuolită, guomuoi dă niă, guomuaie
muşuroi, muşuruaie
nie ameţâtă
omâăt
omieţă
niauă ameţâtă ge vânt, omiet
grămadă dă nauă
grămadă
năimecie, năimeţ
dâlmă, dâlmi
mormodoalie
dâmpuri
muşuruoni dă niauă
mormani
mormodol, mormodolie
omet
gramadă, gramedz
nie îmvălmăşâtă
uomiet
poşor gi niauă
grămadă gi niauă, gramadă gi niauă
nauă batută dă vânt, nauă bătută dă vânt
niauă strânsă grămadă
val de niauă
umieţ
umiăţ
PLOAIE CU NIAUĂ (s.f.)
lăpăviţă
lapaviţă
sfic
şlapiţă
sluotă
babură
lapuoviţă
şliap
pluaie cu niauă apătuasă
lăpuoviţă
băburină

LAPOVIȚĂ

jlapiţă, bămburică
bură
ţurţurică
lapoviţă
ţârţărică, nie udă
fâşcală
puoliejniţă
sluată
mizg
lăpoviţă
lăscăviţă
pluaie cu niauă
lipoviţă
puolevniţă
ţâgăniei
lapaviţî
ştrei
pluoie mănuntă, ploie cu nia
lupoviţă
mierluşâăi, mierluşâi, slotă
burniţă, pluoie amestăcată cu nie
pluaie cu nie
pluoaie cu niauă
pluaie cu niă
frâşcăială
ploie cu nie
ploie cu niauă
MĂDZĂRICHE (s.f.)
țarţarică
piatră
ţărţăric
gringină
ţânţărică
băburină
ţărţărică
babură
ţârţârică
piatră d-a măruntă
bămburică
mazarică, măzărică
piatră măi mică
piatră mai mică
barbură

MĂZĂRICHE

piatră măruntă
ţurţurică
piatră mănuntă
bobură
băbură
băburi
lipoviţă
ţâgani
ţâgăniei mişi
piatrî
mană
ţâgăniei
bumburi
bumburiei
lapoviţă
mieluşiei
burburei
ţârţărei
ţurţuriei
mieluşăi
ţurţureii mieilor
bumburei
pluaie-ngeţată
ţurţuri
ţârţăriei
boborânţă dă peatră
borboroş
grindină, mieluşâăi
niauă grisuasă
prapură
lăpoviţă
ţunţurei
peatră
zdrumţuriei
ţunţuriei
grunzuri
CHIDĂ, CHIGE (s.f.)
chigie
chijie
puoliei
stries
streş
giaţă

CHICIURĂ

chişiură
polei
inie
chide
giaţă pră crienji
ştrei
chigă
cige
cijie
bură
SLOIECIE, SLOIEȚ (s.m.)
sloi
țurţuri
geţuoi
sluoieţ, sluoiecie
geţuoni
țurţur
ţuţur, ţuţuri
ţuţură
giţuoi
gieţuş
ţâţâni la strieşână
ţâţână
sluoi
sloiuri
sluoiereţ, sluoierecie
giţoni
geţuanie
sluoiecii
sluoiuri
sloi dă giaţă
sloiacie
sluaie
sloieţă
suloanie dă giaţă
suloni
sloiete
sluoiuri dă giaţă
ţâţâni
gieţuoi
sloiăţ
ţâşchie, ţâşcă
ţâcluş, ţâcloni
BRUȘ, BRUȘURI (s.n.)

ȚURȚURI

BULGĂRI (DE

buş
buşuri
cocoluaşă,
cocoluoş
cocoloaşă dă nauă, cocoloş
cuocoluaşă ge zăpadă, cuocoloş
cuocuoluaşă, cuocuoluoş
cocoluaşă dă
niauă
cuocoloş dă niauă
buş dă niauă
cocuoluaşă, cocuoloş
bluşuri, bluş
buj dă niauă
buş ge niauă
buj
buşă
buşuri dă niauă
bulgări, bulgăre
bruş dă niauă
buordz dă niauă
buşuri dă niăuă
buşuri dă nieuă
buj dă nie
bruj dă nieuă
bruj dă niauă
cocoloşi
bulgăr, gruş
bruş ge nie
bruş dă nie
buș dă nie
bruş ge niauă
bordz gi niauă, bordz
DRUMAR, DRUMARI (s.m.)
cantonieri
drumaș
dolmari
duolmari
pichieri
picheri
CĂLARE (s.f.)
cărare, cărări
puociacă, puocieşi
cărarie

ZĂPADĂ)

CANTONIER

CĂRARE

cărâări
puociecă
calie
căli
calii
puocieşie
căi
Pociacă, pocieși
călări
călare
pocies
poteacă, poteci
călâări
câăli
carare, carări
potecă, poteşi, pociecă
pociec, pociecuri
câăi
cale
cală
PUNCIE PRĂSTĂ GARD (s.f.)
prilaz, prilazuri, prilază
stobuor
pârlaz, pârlazuri
scamn, scamn ge treşiere
priluog, prileaz, prileazuri
scamnie
pârliaz, pârliazuri
pârlieză
spirlaz, spirlază
priladzuri, unie, unii
prelaz, prelază
perlaz perlazuri
călcătuarie, călcătuori
pârlază
puncie
punţ
urduacă, urduoşi
triepcie
scamn dă trecut
triapcie
pârliază
pârleaz, pârleazuri, pârlează

PÂRLEAZ

spârliaz, spârliazuri
pirlaz, pirlază
pirlazuri
pirliaz, pirliazuri
priladz
pârlază
trecătuori
pârladz, pârladză
VÂNĂ (s.f.)
părâu, părâuri
pârâu
pârâuri, uogăşăl, uogăşălie
şanţ
părâie
pârâie
uogaş, uogaşă
ogaş, ogaşă
părău, părăie
uogaşuri
parâu, părălie
burugiţă, burugiţ
şanţă
pârai
ierugă, ieruji
tău, tăuri
borugă mică
borugiţă
rău mic
şanţuri
pârăie
părăie
părăiaş
pâraie
gozopari, gozopare
pogonişi, pogonişiuri, pogonişie
vâne
părăuţ
şănţuţ
bistră, bistre
părăuaş
păraie
cănal
cănale

PÂRÂU

părâău
părăe
baltă
părâăie
valie
vâăli
valie mică
vâăi
văi, rât, râturi
ierugiţă, ierugiţ
pârâiaş
pârăe
pârâieşă
pâărâău, pâărâăie
vălişică, vălişişi
părâaie
valie măi mică
pârăuţă
ȚĂRMURE (s.n.)
maluri, mal
mărjini
marjină
marjina api
ţâărmor
marjina râului
ţărmurie
marjini
malie
dunji, dunga api
ţărmure
dâlmi
dâlmă
dâlmie
dâlme
duolme
duolmie
țâărmuri
ţâărmur
marjina îăpi
țâărmurie
ţâărm, ţârm
ţâărmure
ţărmur
TĂU (s.f.)

MALURI

BALTĂ

baltă, bălţ
belţ
bâălţ
tuaie, tuoi
iaz, iazuri
bâltuoc, bâltuaşie
bielţ
crou, crouri
lac, lacuri
gruop, gruopuri
mlaşcină,mlăşcini
caldău, căldăie
baltă mică
bălţ mişi
buorugă, buoruji
bâăltuacă, bâăltuoşi, bâăltuaşie
tău, tăuri
buldacă, buldoşi
bară, bări
grop, gropuri
rât, râturi
gruapă
groapă dă apă
rit
balte
gruopi
topilă, topili, dulbină, dulbini
groapă
bîltuoacă, bâltuoşi
dâlbuacă, dâlboşi
băltuţă
balta
IMALĂ (s.f.)
nămuol
nămol
nămaş
cinală, namuol
şmont, muorşilă
năruoi
nuoroi
năroi
naruoi
şmunt

NĂMOL

năruaie
noroi
pământ moalie
mâl
lut
imală clieoasă
nălap
bobală
mulec
ţorţală
muliac
gârlă
măzgă
nâămol
noruoi
GOMILĂ (s.n.)
dâlmă, dâlmie
dâmp
mohilă, dâlm, dâlmuri
gurgumeie, gurgumei, dam
movilă, movili
mormoduol, mormoduoluri
dâmpuri
damuri
moilă, moili
muoilă, muoili
jdrială mică, jdrielie, mocşandră
duolină, duolini
dâlmi
mocşandă, mocşăndz
mocşandră, mocşăndri
muocşandă
dâlme
muşuroni mare, muşuruanie
muocşăndz
muoşandă, muoşăndz
muogilă
muogili, muoşandră, muoşăndrie
cucui, cucuie
dâmb, dâmburi
mogilă, mogilie
muşuruoni
muovilă
grămadă

MOVILĂ

geal mic
gomuoi, gomuaie
geal
moşandră, moşandre
gomili
muşuroni
guomilă, guomili
muşuruanie
geluţ, geluţă
gumilă, gumili
movilie
huncă, hunci
hunşi
geluţuri
gomile
guomile
dâmpi
muşuruonie
mormodol, mormoduolie
muovili
guomilie
mormodualie
muovilă, muovilie
ŞĂS, ŞĂSURI (s.n)
şăst, şăsturi
câmpie
câmpi
pustă
loc încins
câmp
câmpuri
şâăst, şâăsturi
câmpie-ncinsă
luncă, lunşi
şes, şesuri
loc giriept
câmpii
puste
şâăs, şâăsuri
puşci
luoc driept
puscie
şăsă

ȘES

loc girept
loc asăminia
pământ şăs
loc şăs
loc asemina
poiană, poieni
luoc încins, luoc asemina
luoc drept, luoc aşăst, luoc asămina, luoc şâăst
loc asâămina
şâăsă
loc şes
loc asămina
loc niecied
șăz
şez
loc şăz
luoc
şâă
PIESĂC (s.m)
nasâp
năsip
ţărână
năsâp
pesăc
piesâc
piersăc
piesăc mănunt
țărigă
nisip
nisâp
piesac
piersâc
pesâăc
PRAU (s.n.)
șciup
praf
şiciup
pulbăr
tanăt
buşniac
pulburie
pulvăr
prău

NISIP

PRAF

pulbure
pulber
șienuşă
prau gi şienuşă
DUCHIAN, DUCHIANURI (s.n.)
dugian, dugianuri, cumpărativă
cumparativă
prăvălie
prăvălii, prăvalie, prăvalii
dugenie, cupărătivă, complecs, complecsuri
coperătivă, coperătivi
măgăzân, măgăzânie
coperativă, coperative
magazân, magazânie
coperativie
ducian, ducianuri
coperativi
magazână, magazâni
duchean, ducheanuri
cumpărătivă, cumpărătivi
copărativă, copărativi
ducienie
cumperativi
alimentară
copărătivă
copărătivi
cuoperacivă
comparativă
compărativă
comperative
cupărativă, cupărativi
cuparativă, cuparativi
măgăzână, măgăzâni
ducianie
coperatifi
duchianie
copărativie
duchienie
alimentare, alimentări
prăvăie
magazin, magazinie
ducheană
copărâtivă, copărâtivi
cupărătivă, cupărătivie

COOPERATIVĂ

copărătivie
cumpărătive, copărătive
coperacivă
compărative
coperătivie
ducheanie
ducienuri
DASCĂL, DASCĂLI (s.m.)
învățători
îmvățători
învăţâtori
îmvăţătuori
dascâli
îmvaţatuori
îmvăţatori
dascăr, dascări
văţătuori
dăscătuori
îmvăţâtori
dascheli
dascălu
îmvâăţătuori, îmvaţătuori
îmvaţatori
dascâl
îmvăţătuor
îmvăţător
îmvaţatori
CRIEDĂ (s.f.)
cretă
crece
creț
credă
credz
crez
crege
crietă
crieț
criedz
criete
criege
criede
cries
crede

ÎNVĂȚĂTOR

CRETĂ

crietie
crecie
crete
cretie
clietă, cliecie

