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INTRODUCERE
LEXICOGRAFIA GRECO-ROMÂNĂ
ÎNTRE SECOLELE XVII ŞI XIX
1. Adaptând un principiu din sociolingvistica istorică, şi anume acela
că forţele lingvistice care operează în prezent şi pe care le observă1n în jurul
nostru au operat şi în trecut 1, şi cu avantajul datelor scoase la iveală de
cercetările din ultima jumătate de secol, ne propunem să nuanţăm
prejudecata pusă în circulaţie, în 1935, de De1nostene Russo. El era de
părere că „în pofida publicării în ţară în secol ii trecuţi [a] sute şi mii de cărţi
greceşti din toate ramurile de ştiinţă şi de literatură, dicţionarele greco2
române aproape că lipseau" • Vede1n aici o incongruenţă logică, căci una
era activitatea tipografică legată de statutul autonom al principatelor şi de
prosperitatea lor, şi cu totul altceva activitatea de traducere, care, dacă
aplicăm principiul amintit la început, trebuia să se facă aproximativ în
aceleaşi condiţii în care se face şi acu1n, aşadar cu ajutorul unor dicţionare.
Astfel încât o altă remarcă a lui Russo cum că dictionarele
din secolul
'
XVIII „n-au fost de folos sau au fost de un folos foarte mic", nu are cum să
se susţină. Probabil că nu am fi insistat atât de mult pe citatele de mai sus
dacă spiritul „prejudecăţii", nu ar fi fost preluat în principala lucrare
monografică consacrată până acum istoriei lexicografiei române: „Epoca
fanariotă nu a dat nici o lucrare lexicografică în care limba română să
3
figureze, ca li1nbă co1nponentă, alături de cea greacă" .
Să procedăm 1nai întâi la o încadrare a producţiei la care ne referim
în lexicografia română şi în cea neogreacă. Vom face apoi o scurtă trecere
-

1

Susan Romaine, Historical Linguistics: Problems and Methodology, în Amman
N. Dittmar, K. Mattheir, Sociolinguistics An lnternational Handbook of the Science of
Languaf{_e, Berlin, New York, 1987/1988.
Demostene Russo, Un cuvânt despre lexicografia greco-română, în Hector
Sarafidi, Dicţionar grec-român, Constanţa, 1935, p. I-VIII.
3
M. Seche, Schiţă de istorie a lexicografiei române, Bucureşti, 1966, p. 58.
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în revistă a reperelor de analiză, pentru ca apoi să prezentăm într-o logică
categorială, care să defavorizeze criteriul strict cronologic piesele găsite
în cursul investigaţiilor noastre de arhivă şi fonduri 1nanuscrise sau pur şi
simplu reanalizate.
Dicţionarele în care sunt implicate greaca şi româna şi care, după
toate semnele lingvistice şi datele istorice pe care am ,putut să le adunăm
în legătură cu ele, au fost redactate pe pământ românesc, se înscriu într-o
dublă tradiţie: românească şi grecească.

2. Practica lexicografică românească a avut spre sfârşitul secolului
al XVII-lea realizări consemnabile: glosarele slavo-române, cu punct de
pornire dicţionarul lui Pamvo Berânda (1627). Erau şapte la număr, iar
4
primul, glosarul lui Mardarie Cozianul, datează din 1649 •
Către sfârşitul sec. al XVII-iea şi în primii ani ai- sec. al XVIII-iea,
această practică cunoştea o cotitură fundamentală, prin dicţionare bilingve
sau poliglote în care locul slavonei era luat fie de latină, de o limbă
romanică, fie, aşa cum va reieşi în continuare, de greacă. E vorba în
special de dicţionarele alcătuite în Transilvania şi Banat, Anonymus
Caransebensiensis şi de Lexiconul Marsilian, precum şi Dicţionarul latinromân, redactat înjur de 1700 de Teodor Corbea5•
În Ţara Românească, la sfârşitul sec. al XVII-lea se alcătuia un
vocabular italian-ro1nân, autorul lui fiind stolnicul Constantin Cantacuzino.
În Moldova e de remarcat Scara numerelor şi cuvintelor străine
tâlcuitoare 6 , ce se înscrie în registrul explicativ, anexată de Cantemir la
Istoria hieroglifică (1705), precum şi vocabularul italian-ro1nân alcătuit în
1719 de călugărul franciscan Silvestra Amelio. Pentru a doua jumătate a
secolului al XVIII-lea să cităm Lexiconun1 compendiarium latinovalahicum, a1cătuit prin 1762-1776 de un român din regiunea Bihorului,
precu1n şi vocabularele sârbo-român, şvabo-român, româno-şvab şi sârbo7
şvab redactate, de un preot bănăţean în jurul anului 1767 .
4

M. Seche, op. cit.
Ibidem.
~În ediţia Ion Verdeş, P. P. Panaitescu, Bucureşti, 1978, vol. II, p. 206-226.
Vezi ILR, p.17.
5
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3. Un prin1 dicţionar cu caracter explicativ care cuprinde şi
ele1nente de neogreacă pe lângă greaca veche datează din 1523 8 . Întâia
lucrare lexicografică autentică de neogreacă aparţine unui olandez9 , este
un dicţionar explicativ ce foloseşte ca intermediar latina şi recurge masiv
la sinonime.
Din secolul al XVII-iea datează câteva importante dicţionare de
neogreacă. Dicţionarul în patru limbi a lui Gherasimos Vlahos, explicativ
10
şi el , a avut de departe cea 1nai 1nare circulaţie (confirmată şi de faptul
că a servit ca nlodel dicţionarului din prezenta ediţie). Un dicţionar
trilingv neogrec-elin-latin 11 aparţinea unui autor care, la o distanţă de
câţiva ani, a alcătuit una dintre primele grainatici de neogreacă. Îşi făcea
12
apariţia un dicţionar greco-italian , precum şi monumentalul dicţionar al
lui du Cange 13 .
Dintre dicţionarele secolului al XVIII-lea se distinge unul
14
aparţinând unui preot călugăr catolic • Este vorba despre un dicţionar
bilingv grec-italian şi italian-grec, a cărui densitate din punctul de vedere
al limbii greceşti l-a transformat în sursă pentru lucrări lexicografice
"
ulterioare. In
interiorul părţii greceşti a lemelor, Somavera recurgea masiv
la sinonitne, aşa cum făcuse şi Vlahos şi cu1n fac şi autorii dicţionarului
editat de noi.
Un alt lexicon cunoscut15 şi folosit ca 1nodel pentru dicţionarul din
prezenta ediţie era tetraglot (elin-grec-latin-italian).
Apariţia francezei în dicţionare 1nultilingve în care să fie implicată
greaca se leagă de Principate. E cazul unei lucrări pe care o vom aminti
puţin mai jos şi care cuprinde şi româna, datând din 1769-1780. Franceza
Guarino Favorino, Mtya Kai m:lvv dxpt).,iµov ÂE~t1L6v.
loannis Meursi, Glossarium Greco-barbarum, Lyon, 1610.
10
Vezi discuţia din Studiul filologic.
11
Simon Portius, AeţiKov AanvzKov, PmµaiA.-ov Kai .&U.17vz1Lov, Paris, 1635.
12
Girolamo Germano, Vocabulario italiano et greco, 1622.
13
Charles du Fresne, Domini du Cange Glossarium ad scriptores mediae et
infimae Graecitatis, Lyon, 1688.
14
Alessio da Somavera, 8voa'~ Tfi' Pmµai~ Kai di' tlJptfylarqq ~.
1frovv Ae~iKov P(J)µaîKov Kai dpa]'KlKOV. Paris, 1709.
15
rECOp'Yl.ou Kova'tcxvti.vO'U, 8vmr~ ~ BÂ.Â.TJYlrfiq yÂ.l6o"o-qq,1]yovv ~l1LOV
iE'lpâyÂ.WcTcrov,~tizov 011ÂtX01) iUq ~q -ra~ 6zaUK-rovq, m.i11vzn>v, ~(T)v,
anÂ.T)v Proµaitjv, Aanvztjv Kai fra'1.itjv, Veneţia, 1757.
8

9

VII
https://biblioteca-digitala.ro / https://www.acadsudest.ro

şi italiana s-au introdus la acade1niile dotnf!eşti din 1776, prin reforma
initiată de domnitorul Alexandru Ipsilanti. In 1784 se adăuga franceza

didţionarului tetraglot al lui Vlahos. Limbă de la care se porneşte a
devenit franceza într-un dicţionar în trei volume: franco-italiano-grec. El
s-a publicat la Viena, prin dorinţa şi cu cheltuiala domnului Alexandru
Ioan Mavrocordat, în 1790 16 • Dicţionarul era lăudat în mod special de
Neofit Duca, unul dintre trei cei mai importanţi profesori ai Academiei
Domneşti din Bucureşti, devenit şi directorul ei.
4. În aceeaşi logică a extrapolării, de data aceasta a unor criterii şi
evaluări contemporane asupra unor date mai vechi şi în absenţa unei
taxonomii asupra căreia să se fi pus de acord toată lumea, am considerat
utile analizei lucrărilor lexicografice câteva categorii de referinţă preluate
atât din 1nanuale de lexicografie, cât şi din teoria translatologică, pornind
de la premisa că unele dintre lucrări au modele de la care pornesc, sunt în
esenţă opere de traducere. Ne întăreşte în demersul nostru o formulare ca
cea întâlnită în titlul Dicţionaru eleno-românesc tradus după al lui
Skarlatu D. Bizantie 17 •
Vom invoca, aşadar, perspectiva, adică abordarea fie diacronică, fie
sincronică a materialului, organizarea în ordine alfabetică sau pe alte
criterii, modul de abordare (detaşat, didactic sau normativ), adică ceea ce
din altă perspectivă s-ar numi tipul de dicţionar 18 •
Ne referi1n la densitate înţelegând cantitatea de material cuprinsă
într-un dicţionar precu111 şi despre modul de prezentare, în esenţă despre
cât de complete sunt echivalările sau definiţiile.
Există cazuri destul de frecvente, şi în dicţionarul editat în cartea de
faţă, de absenţă a echivalenţelor. Această absenţă este, în termeni
19
translatologici , o omisiune imorală, căci există obligaţia găsirii unui
echivalent, fie el şi perifrastic. Amintim dintre cauzele posibile ale
16

r&opyi.oo BEvc&rrt, ~lKOY iE'Zp&yÂ.t»O'oov, ~ I'alludjq 'rijq lmludjq Kai

Pmµai~ 6iaUrrov,

Viena, 1790.
G. Ioanid, Dictionar elino-românesc Bucureşti 1864.
18
' . .
.
'
'
C. Landau, Dzctzonnarzes, New Jersey, 1969, dar şi L. Zgusta, Manual of
Lexicography, The Hague, 1971, precum şi R. R. K. Hartmann (ed.) Lexicography:
Principles and Practice, Londra, 1983.
19
Vezi T. R. Bell, Translation Studies, Londra, 1991.
17
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fenomenului amintit mai sus lexicalizarea diferită a conceptelor, lipsa de
echivalente datorată diferenţei dintre culturi (în cazul termenilor culinari,
ai celor politici, sociali şi religioşi), precum şi diferenţele induse de
realităţi geografice sau climaterice diferite, cu repercusiuni în termenii
legaţi de faună şi floră. Desigur, din perspectivă translatologică şi dat
fiind stadiul manuscris propriu-zis al multora dintre materialele noastre,
lipsa echivalenţelor se datorează unei scăpări de moment sau pur şi
simplu ignoranţei. Rezultă abandonul sau strategiile de compensare.
Acestea din urmă constau fie în adopţia şi adaptarea termenului din
limba-sursă (mergând de la schimbări de cod care nu ajung să se impună
şi să devină împrumuturi, trecând prin variate forme de calcuri şi
ajungând până la stadiul de împrumut), fie în indicarea unui hipernim
(termen ce denumeşte o categorie generică), fie, în sfârşit, indicarea unui
termen înrudit.

5. Primele realizări lexicografice ce implică româna şi greaca datează
din secolul al XVII-iea. Să amintim glosarul ce însoţeşte ediţia veneţiană
din 1638 a poemului Vitejiile prea evlaviosului şi prea viteazului MihailVodă20 a lui Stavrinos, vistierul lui Mihai .Scris la Bistriţa, poemul cuprinde
aproximativ treizeci de cuvinte româneşti, redate cu alfabet grecesc. Sunt
termeni legaţi de dregătorii: voievod, doamnă, ban, serdar (explicat ca
„general peste sate"), stolnic („dregătoria de ·prim ospătar") sluger
(„dregătorie ") şi câteva cuvinte uzuale.
Cam din aceeaşi perioadă pare să dateze un vocabular dintr-un
miscelaneu, foarte probabil un mathematarion, adică manual, în cuprinsul
căruia găsim, după reţeta clasică a acestor instrumente pedagogice,
maximele lui Cato, poezii ale lui Phocilides, fragmente din Lucrări şi zile
ale lui Hesiod, Exerciţii ale sofistului Athonicos şi o versiune integrală
(150 de file) a Lexiconului lui Chirii, patriarh al Alexandriei, practic un
21
dicţionar elino-grecesc . Modul de redactare e alfabetic, dar cuvinteletitlu nu sunt date la singular nominativ, ci foarte adeseori le găsim sub
diverse forme ale paradigmei, după cum devine cazul, nominale sau
În greacă A ...ey,ar~~ ro1J eVoE/lEcrr&rov Kai thtţ:Euomrov Mizat),î BoFjJ{J&x.
Din catalogul bibliotecii domneşti, alcătuit de Calinic al 111-lea, mitropolit al
Proilavului, rezultă că în acea bibliotecă, spre pildă, se păstrau patru exemplare citată din
lucrarea (Biblioteca de la Zagora, ms. 96, f. 246-254, poziţiile 23, 67, 153, 157).
20
21
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verbale. În acest manuscris, datat 1625, o altă mână, dar nu prea depărtată
în timp, a inserat un vocabular grec-român, în care partea greacă e scrisă
în alfabet grecesc, iar cea românească cu slove chirilice. Vocabularul
preia articole din glosarul lui Chirii, cu aceleaşi defecte de prezentare a
lemelor. I. Rizescu 22 a întreprins o analiză filologică a părţii româneşti, la
care, desigur, subscriem, ajungând la concluzia că dicţionarul a fost
redactat în Oltenia, iar descrierea locului redactării i s-a părut a se potrivi
cu biserica Ostrov, de lângă Călimăneşti. Nouă ne-a atras atenţia, ca
eventual reflex al unui vorbitor nativ de aromână, I epentetic în etiopliani
„etiopieni" (f. 1v), e- iniţial şip fiind redate cu litere greceşti. Din punctul
de vedere al calităţii traducerii, este de remarcat excepţionala redare în
sensul detaşării de semnificaţia terminaţiei greceşti a adverbelor în -co<;:
vOOproc; - cu gândul (f. 220r), vcxÂ.µt.x:&c; - precum psalmistul grăieşte
(f. 220r).Tot aşa prefixul cruv- este redat prin împreună: împreună
petrecătorii (f. 222v), dar şi contextual: cruvo&oovtcx, cu 1nine călătorind
(f. 221 r). Vocabularul este un ghid de traducere, emanat de un bilingv
coordonat. Trăsăturile de li1nbă, precum şi grafia lasă loc, în opinia
noastră, ipotezei conform căreia redactarea lui s-a făcut curând după
copierea textelor greceşti. Ar mai fi de aprofundat cercetarea în legătură
cu mănăstirea „dedusă" de I. Rizescu.
Ar fi de amintit, în treacăt, dicţionarul heptaglot manuscris de la
Oxford, databil între 1605 şi 1668, creaţie a unor cercuri reformatoare şi
marcat atât în partea română, cât şi în cea greacă de o pronunţată oralitate23 .
Tot secolului al XVII-iea îi aparţine şi dicţionarul de la Biblioteca
Metocului Sfântului Mormânt de la Constantinopol 24 . El datează, după
toate probabilităţile, din 1678. A fost redactat la Târgovişte, avându-l
drept autor sau copist pe Mihail logofăt sin Oprea Diac. Partea grecească
e scrisă cu slove chirilice şi, în general, întreaga redactare e marcată de
oralitate. Nu pare a fi avut un model. Lemele greceşti dau uneori forme
corecte de N sg, alteori forme adaptate deja la română în mod corect:
22

I. Rizescu, Lexiconul greco-român dintr-un codice miscelaneu de la I 625, în
SLLF. II, 1972, p. 393-407.
23
Vezi A. Avram, Lexiconul heptaglot de la Oxford ca sursă de informaţii aspra
graiurilor daco-române din sec. al XVII-iea, în Anuar de lingvistică şi istorie literară,
XXX, A. Lingvistică, p. 283-288.
24
Sub cota ms. 998.
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antihrist, antipatru, ten1iana teopist „numit de Dumnezeu", sau incorect:
anepsii în loc de anipsios „nepot de frate". "In afară de articolele grecoromâne există şi o serie de altfel de leme, scrise tot cu slove chirilice,
probabil segmentele unui dicţionar bilingv paralel interferent evreo-român.
Să re1narcăm cu tristeţe că o piesă esenţială, ce se plasează fie în a
doua jumătate a secolului al XVII-iea, fie la graniţa dintre secolele
al XVII-iea şi al XVIII-iea, de o mare densitate (ajungând la aproape
100 OOO de cuvinte româneşti), foarte posibil dicţionarul grec-român al lui
Nicolae Milescu, stă încă izolată într-o colecţie particulară, departe de
curiozitatea ştiinţifică. Să amintim că începând cu 1661, Milescu tălmăcea
pentru prima dată în română o versiune integrală a SeptuaginteP 5•
Dicţionarul, al cărui absenţă din circuitul ştiinţific o deplângem, putea fi
foarte bine anterior acelei date!
Ajungând la secolul al XVIII-iea, putem, în sfârşit, să ne ţinem
făgăduiala de a nu trata materia după criterii exclusiv cronologice.
Din punctul de vedere al pieselor pe care le avem, nu e nevoie să
preluăm formularea „epocă fanariotă", căci una singură dintre acestea e
de emanatie aulică.
E ~orba de un dicţionar decaglot26 , păstrat la Iaşi şi redactat între
1769 şi 1780 de Lukas Iannouleos de la Roca27 • Deşi conceput cu o
densitate ieşită din comun, având drept model Dictionarium-ul lui
Arnbrogio Calepino (pornit iniţial de la un dicţionar de latină şi ajuns
ulterior endecaglot), dicţionarul e neterminat. Autorul său a funcţionat
mult timp ca interpret al Porţii Otomane în Peloponez şi apoi ca interpret
şi secretar al lui Carol de Bourbon, regele celor două Sicilii. Spre sfârşitul
carierei a fost funcţionar delegat al Porţii pe lângă domnii Munteniei şi
Moldovei. Dicţionarul reprezintă o noutate pentru lexicografia greacă, ce
cunoştea mai degrabă dicţionare bilingve, cu precădere greco-italiene
(dicţionarele Vlahos şi Konstantinou punând faţă în faţă două limbi
Vezi Virgil Cândea, Raţiunea dominantă. Contribuţii la istoria umanismului
românesc, Cluj-Napoca, 1979, p. 119-121.
26
Păstrat la laşi, la biblioteca „M.Eminescu", sub cota VI 31 (154)
27
Vezi studiul Alexandrei Sfini, I"Â.macroµălJeia Kal ~lKO'ffXXIPl~ atr&re~
an~ Hreµo~ (Învăţarea limbilor şi încercări nereuşite de scriere a dicţionarelor în
Principatele Române), în Eranistis, Atena 1999, p. 90-107.
25
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vorbite greaca şi italiana şi două limbi clasice elina şi latina. Dicţionarul a
fost alcătuit la Braşov, unde autorul a petrecut şase ani, începând din
1769, şi era dedicat domnitorului Ţării Româneşti, probabil lui Alexandru
lpsilanti. Are nouă volume şi 2 350 de file. Limbile implicate sunt greaca
veche, neogreaca, cele trei limbi otomane, turca, persana şi araba, ebraica
şi româna. E monofuncţional, neputând fi folosit decât cu începere de la
cuvântul-titlu. Cuvintele româneşti nu apar regulat, astfel încât rarele
adjective (bun) sau substantive (ocna), ţinând de lexicul de bază, nu fac
altceva decât să semnaleze lipsa cunoştinţelor.
Cu oarecare legătură aulică e şi dicţionarul alcătuit de Calinic
al Iii-lea, mitropolit al Proilavului, atunci când s-a aflat pe pământ
românesc, între 1743 şi 1757, şi când a alcătuit şi o preţioasă listă, încă
inedită, a cărţilor rămase în biblioteca domnească, precum şi o copie a
Memoriilor istorice28 ale mareşalului Bauer. Dicţionarul său se păstrează
în biblioteca sătească de la Zagora, în Grecia29 • Are o densitate medie,
respectiv 2 520 de cuvinte-titlu, şi e redactat exclusiv în alfabet grecesc.
Pentru sunetele inexistente în greacă autorul recurge la adaptări, [ă] e
notat [e] pE't~aÂ.a (răceală) (f. 192) sau [a] mcapµava-c (scărmănat), [î] e
. notat [t] yt.voecnc (gândesc) (199r). Există tendinţa de sincopă: micşrez
(f. 198v).Observăm unele influenţe din graiul moldovenesc: asimilarea lui
(a) matas (f.198v), şa/ar (f. l 97v). În mod semnificativ, lipsesc termenii
legaţi de biserică sau termenii liturgici (Calinic slujea cu siguranţă în
greacă), ca şi termenii abstracţi.
O lungă serie de piese din secolul al XVIII-iea sunt ghiduri de
traducere.
E cazul unui vocabular greco-român30 evidentiind fidelităti
'
'
exagerate în traducere, <ptÂ6<ppovo<; redat prin iubită socotinţă, sau o serie
sinonimică nominală anulată prin recurgerea la adjective. Astfel x:aM>c;
„frumuseţe" este echivalat cu frumseţe (remarcăm sincopa), luminos, lin,
blând, veasel.
l ,(,
.
h.
memo1res zstoriques et geographiques sur la Valachie ... , Frankfurt
Leipzig, 1778.
29
Sub cota ms. nr. 101.
30
BAR, ms. rom. nr. 3451.

28
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Un alt manuscris 31 dă un text grecesc, alături traducerea românească,
şi apoi un glosar grec-ro1nân-german (gennana scrisă cu slove chirilice).
Câteva manuscrise sunt ghiduri de conversaţie.
E în primul rând cazul unui miscelaneu 32 datat 1796. Partea
grecească e scrisă cu slove chirilice, mergând până la adaptare. După o
logică a graiului 1noldovenesc, [i], din greacă e perceput ca [e]: vevleon
pentru ~$Â.tov „carte", to ambele pentru 'tO &µ1tEÂ.t „via", vali to trapeze
pentru 13ftÂ.E W'tp<Xxtl;t „pune masa", ramă pentru paµµa „cusătură",
podarie 1U>&lpt „picior".
Alte două manuscrise 33 care au aparţinut unui anume Jean
Capitaine de St(?) (dintre care primul e datat 1792), cuprind fragmente de
vocabulare care combină în diverse fel uri greaca, româna, franceza,
latina, italiana şi rusa.
Remarcăm trăsături moldoveneşti: e închis la i (dişteptat, legumi 150 f.).
Ajungem, în sfârşit, la lucrări lexicografice de mare densitate.
Al doilea în ordinea itnportanţei pentru limba română este un dicţionar
trilingv greco-româno-rus, cuprinzând primul dicţionar româno-grec
(30 de file). Manuscrisul 34 provine din colecţia Gaster. După filigran e
databil 1799-1807 sau, în cel mai rău caz, câteva decenii mai târziu. Din
CMR rezultă sec. al XVIII-iea. Provine, după toate probabilităţile, din
Ţara Românească, conţinând cuvintele rumân şi Rumânia, dar analiza
fonetică şi cea morfologică relevă şi câteva trăsături moldoveneşti: [ă] trecut
la [a], corabier, maciuca, n1adular (f. 86r), padurea (f. 89v); [o] etimologic,
pozderii (f. 40r), coprindere, chiotori (f. 63v); pluralul în -i: cizmi.
Dicţionarul conţine o serie întreagă de neolatinisme (şi anume:
admirai, ambele, amor, austrul, bancher, bălcon, capitala, coloniia,
comitet, contract, copie, director, lues (cuvânt rară corespondent în lema
româno-greacă), "1ateria, medeteran, ministru, minută, moral, neutrul,
poziţie, prezident, privileg, probe, propunere, regulă, respect, rebelist,
31

BAR,
BAR,
33
BAR,
34
BAR,
32

ms.
ms.
ms.
ms.

rom. nr. 1437.
rom. nr. 3137.
1104.
rom. nr. 1169.
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sentiment, sunet, simplitate, spital „orfelinat", temperament, triumf,
umezeală) ce aveau să se impună.
În sfârşit, dar de departe cea mai importantă lucrare lexicografică a
sec. al XVIII-iea, este un dicţionar a cărui primă variantă pare să fi fost
instrumentul de lucru al lui Antim Ivireanu. Cartea de faţă reprezintă
editia unei versiuni a acestei lucrări (vezi mai jos Studiul filologic).
' În total, în partea românească a dicţionarului sunt cuprinse circa
60 OOO de cuvinte. Ele ne indică o abordare sincronică a limbii de la
sfârşitul sec. al XVIII-iea, dar păstrează, fie din dorinţa de a concura
seriile sinonimice foarte generoase din greacă, fie dintr-o legătură cu
dialectul aromân, probabil dialectul matern al unuia dintre copişti,
eventual ultimul, multe arhaisme chiar faţă de sfârşitul sec. al XVIII-iea.
Din acest punct de vedere dicţionarul este şi diacronic.
Am confruntat unele dintre traducerile din greacă ale Obştii Paisiene
cu lexiconul în discuţie, respectiv Exaimeronul Sfântului Vasile, tradus
de dascălul Ilarion în a doua jumătate a secolului al XVIII-iea şi
ChyriacodromonuI, publicat la Bucureşti, în 1816, de Gherondie şi
Grigore. Concluzia este că lexiconul a fost folosit, soluţiile sale, atâtea
câte erau, regăsindu-se în traduceri.
Să mai amintim că numărul traducătorilor obştii a fost de 22, iar
opera lor de traducere, în afara textelor tipărite, se păstrează numai la
Biblioteca Academiei, în 500 de manuscrise.
Circulaţia acestui manuscris se confirmă prin cel puţin două semne:
existenţa lui în colecţia BAR de la Academia „Sf. Sava", şi continuitatea
evidenţiată de dicţionarul elino-românesc apărut în 1864, al cărui autor,
G. Ioanid, a fost elev al Academiei Domneşti din Bucureşti.
Din producţia de după 1800 se disting dicţionarele lui Nicolae
Ianovici, pe care am reuşit să le punem în secvenţa lor logică. E vorba
despre un dicţionar în două volume, pentaglot (elin-grec-român-germanmaghiar), păstrat în colecţia de manuscrise româneşti şi de o schiţă a
acestuia, păstrată în colecţia de manuscrise greceşti de la BAR35 .
Dicţionarele au fost alcătuite la Pesta şi provin dintr-o donaţie a
cavalerului de Puşcariu.
35

BAR, ms. rom. nr. 5450 şi 5451 şi ms. gr. nr. 1345.
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Dicţionarul

trebuie datat corect 1821 (după însemnarea aflată la
sfârşitul vol. al II-lea) şi este o lucrare alcătuită riguros, având şi o
densitate remarcabilă, în dorinţa de a ilustra practic posibilitatea unităţii
dintre română şi aromână. Astfel, constructul propus de Ianovici
păstrează, spre pildă, dentalele (S) şi (0) în cuvintele greceşti şi ebraice
theatrul, thronlu, Thoma, Sith, ceea ce ar putea să fie o descriere a unei
vechi realităţi din limba română, de vreme ce (0) apare notat în foarte
multe manuscrise de secol XVIII în cuvintele de origine grecească.
Să mai semnalăm o serie de latinisme care, desigur, independent de
lucrarea sa, au sfârşit prin a se impune în română sub chiar aceeaşi formă
sau una apropiată: adoru, aptu, banchiru, castele, celebatu, citadele,
comunitatea, discordia, imaginacia, plebe, prudenţia, publicuescu,
respublica, statua, veneracia.
Activitatea lexicografică a lui Iordache Golescu este cunoscută mai
ales în legătură cu Condica limbii române, terminată în 183236 . Dintr-o
perspectivă foarte atentă, contrazicând opiniile anterioare conform cărora
ar fi un „dicţionar unilingv" sau parţial unilingv, acest dicţionar, de
remarcabilă densitate (7 volume, 2 500 file) şi de concepţie normativă,
este totuşi un dicţionar român-grec. Este o demonstraţie a capacităţii
românei de a figura pe primul loc. Se procedează pe criteriul echivalării
familiei de cuvinte din greacă, ceea ce duce la un mod extrem de greoi de
expunere. Alături de Condică există şi un manuscris presupus a fi un
dicţionar român-grec, fiind în fapt o schiţă pentru o variantă definitivă
a Condicii.
În sfârşit, databil 1848 (prin data unei invitaţii păstrate între filele
sale), este dicţionarul grec-român 37 în opt volume al aceluiaşi I. Golescu.
El are o pronunţată perspectivă explicativă, mergând până la enciclopedism. Sunt extrem de multe lucruri despre care se poate vorbi. Să
amintim doar seriile sinonimice ce conţin dublete etimologice (unul
format după logica limbii italiene, celălalt după cea a limbii latine) din
care ulterior unul singur s-a impus: µe-cacppcll;ro „a traduce" schimb graiul,
zicerea într-alt fel, într-alt chip, tâlmăcesc, traduc, întraduc, tâlcuiesc,
dăsluşesc, explic, esplic, exprim, e~prim.
36
37

Aflată la BAR, ms. rom. 844-850.
Păstrat la BAR, ms. rom. 852-860.
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Moartea, probabil, l-a împiedicat pe Golescu să-şi publice
dicţionarele, pentru că s-a sfârşit din viaţă în 1848. Nu avem cunoştinţă
de circulatia lucrărilor sale.
Dicţionarul lui Ioanid38 era, într-adevăr, aşa cu1n se arată în prefaţă,
„o carte întâia în felul ei", pentru că era în sfârşit un dicţionar tipărit.
Modelul său 39 avea la rândul său drept model dicţionarul lui Henri
Etienne, ce se publica într-o a treia ediţie începând cu 183 1. Mai preţios
era însă dicţionarul de neogreacă al lui Vizantios, primul scris în Grecia
liberă şi propunând-şi să îndrepte şi să îmbogăţească lexiconul lui Vlahos.
Dicţionarul lui Ioanid fusese alcătuit în 1848 (adică anul morţii lui
Iordache Golescu) şi conţinea 40 OOO de cuvinte-titlu. Româna era redată
în alfabet de tranziţie, adică prin „litere latino-chirilene", deşi în 1863,
când lucrarea a fost tipărită, alfabetul latin era, după cum aflăm în prefaţă,
adoptat. Dicţionarul era dedicat memoriei lui Neofit Duca, „[ ... ] spre
dovadă de recunoştinţă din partea prea preţioasei sale patrii pentru
multele şi feluritele binefaceri... Contribuind mare parte la luminarea şi
liberarea ei" şi în prea iubita lui Românie, a doua sa patrie". Autorul face
în continuare o subtilă încercare de reconciliere între memoria lui Duca,
fost director al Academiei de la Sfântul Sava, şi şcoala lui Gheorghe
Lazăr, din pricina căreia academia îşi pierduse majoritatea elevilor dornici
de a învăţa ştiinţe pozitive.
Dens şi alcătuit judicios, consultând în mod evident40 o lucrare
anterioară, cum de altfel era şi firesc, acest dicţionar elin-român, rămas
până acum unic, în sensul cel mai literal, în cultura română era în sfârşit
„lucratu şi tipăritu cu cheltuiala statului".

CONCLUZII
Ca realizări lexicografice pe teren românesc, fie că e vorba de
lucrări de o mare densitate, fie cel al lui de una foarte redusă de
'
emanaţiile unor minţi instruite sau ale unora mai modeste, dicţionarele
G. Ioanid, Di~ţionar elino-românesc, Bucureşti 1864.
'
AT)µ11tpl.ou l:KapMtou 'Wfi Bul;avdou, Emroµov A~irov ifk illqvirfk
rMfJm:Tq~, Atena, 1839.
40
Aşa cum încercăm să demonstrăm în ediţia de faţă, unde pentru litera A facem o
comparaţie între lexiconul Obştii Paisiene şi cel al lui Ioanid.
38

39

XVI
https://biblioteca-digitala.ro / https://www.acadsudest.ro

arată

o sincronizare cu cele cunoscute până acum. Lexiconul grecoromân, din care cunoaştem varianta obştii paisiene, s-a scris cam odată cu
Anonimus Caransebensiensis şi Lexiconul Marsilian, fiind în fond mai
dens. Vocabularele sârbo şi şvabo-româneşti sunt contemporane cu
dicţionarul de la Zagora. Propunem, aşadar, implicit includerea lor la
locul ce li se cuvine în producţia lexicografică românească.
Reluând ideea iniţială a acestei introduceri, aceea a concordanţei
dintre alcătuirea dicţionarelor şi utilizarea lor, ni se pare că din datele
expuse mai sus reiese legătura dintre cele trei dicţionare greco-române
importante (dintre care unul totuşi nestudiat ) aparţinând sec.al XVII-iea
şi al XVIII-iea şi o însemnată activitate de traducere din greacă.
E vorba mai intâi de traducerile lui Nicolae Milescu şi de
presupusul său dicţionar, apoi de opera antimiană, aflată atât de aproape
de sursele patristice41 , şi, în sfârşit, de prodigioasele tălmăciri ale obştii lui
Paisie Velicicovski.

' „

41

Dan Horia Mazilu, Introducere in opera lui Antim lvireanu, Bucureşti, 1999.
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STUDIU FILOLOGIC
DESCRIEREA MANUSCRISULUI
Manuscrisul miscelaneu de la Biblioteca Academiei Române,
păstrat sub cota nr. 1577, din care cea n1ai n1are parte face obiectul
prezentei ediţii, provine din biblioteca Mânăstirii Neamţ. A fost donat
Acaden1iei Române de Ministerul Instrucţiunii la data de 2 septembrie
1900 şi are dimensiunile 10,5 x 28,5 cm. Este legat, având coperte de
carton. Numerotarea filelor s-a făcut mecanic şi numărul total de file este
de 98 (ultima filă nu este numerotată).
La f. 1, datată 1798, se află o scrisoare către egumenul Mânăstirii
Agapia, unde se face referire la o proprietate a Mânăstirii Secu (Poiana lui
Urechi), în legătură cu care exista o dispută ce urma a fi lămurită între
cele două mânăstiri pentru a nu se ajunge la mitropolia Iaşului.
Între f. 2 şi 76 se află un dicţionar grec-român, intitulat Atţiwv
pmµaiicov Kai f3lazucov Kai-a âMpâpqi-ov (Lexicon grec şi valah după
alfabet), datat 4 iulie 1796. Textul este aranjat în pagină pe trei coloane,
care se întrerup la subtitlurile dintre litere. Acestea marchează trecerea la
o nouă,... grupare iniţială de două litere. Există file cu pauze foarte tnari.
In josul filelor 2\ 3r, 4r) citim următoarea însemnare: „Acest
lexicon iaste obştii soborului stareţului Paisie. L-a1n afierosit eu,
Ierodiacon Teodosie, pentru vecinică pomenirea mea".
Fila 75v se încheie cu o formulă consacrată de final, Kal 0eOO AOC,a
(„şi slavă Domnului"), şi cu următoarea însemnare: „delicat lucru sau
taină mare, om delicat, lucru delicat".
Adeseori, sub anumite articole de dicţionar găsim sublinieri sau
asteriscuri care semnalează interpolările.
Textul dicţionarului este scris în marea sa majoritate (care implică
atât partea românească, cât şi pe cea grecească) de o singură mână, cu
câteva intervenţii (f. 5r, l 5r, 61\ 70v şi 72r) care aparţin unei a doua mâini
cu un scris tnai mare şi mai puţin regulat, uzând de o peniţă mai subţire.
XVIII
https://biblioteca-digitala.ro / https://www.acadsudest.ro

În ambele limbi scrierea este cursivă.
Hârtia de la f. 1 la 95 este de un singur fel, de grosime medie,
îngălbenită şi bine conservată (doar f. 1 are urme de carii). Ea are mai
multe filigrane, şi anume:
1. Un filigran reprezentând două iniţiale, VC, care apar la mijlocul
filelor 2, 4, 5, 6, 12, 14, 16, 19, 21, 23, 25, 27, 31, 33, 35, 36, 38, 40,
42-46, 50, 61, 63, 65-67, 69, 70, 72, 77, 90, 91-96. Conform catalogului
lui Georg Eineder aceste iniţiale ar trebui citite VG şi identifică fabrica de
hârtie Cordenons şi numele fabricantului Valentin Galvani.
2. Un filigran care vine pe locul al doilea în ordinea apariţiei, şi
anume o pasăre într-un contur oval, înconjurată de o stemă a cărei
contramarcă o reprezintă cele două iniţiale (f. 7, în continuare cu f. 17).
Un filigran (aproape) identic am întâlnit în Eineder la planşa 143,
fig. 5 07, datat 1792, şi provenit dintr-o arhivă din Triest. Identificarea
fabricii şi a fabricantului sunt cele de mai sus.
3. Un filigran în formă de floare, ce apare la f. 47, 56-57, 59-60,
62, 64, 68, 71, 73, 74-76, 81, 83-85, 89, inexistent în vreunul dintre
cataloagele pe care am avut posibilitatea să le consultăm.
4. Un filigran reprezentând un leu, ce apare la f. 197, la mijloc.
Considerăm că acesta coincide planşei 259 nr. 187 din catalogul lui
Eineder, unde este identificat ca provenind de la fabrica Cordenons a lui
Valentin Galvani, şi este datat 1794. Provine dintr-o arhivă din Triest.
În concluzie, foarte probabil, hârtia ms. ro1n. nr. 1577 este de
provenienţă veneţiană, iar datarea este în consens cu cea a manuscrisului.
Hârtia a fost aşadar achiziţionată cu puţin înainte de copierea
acestuia.
La filele 35\ 3 7\ 39r, 40r, 53v, 56v, 5 7v, 64r, 64 v, 69\ 71 r, 71 v şi 75v
apar mici viniete.
"
Intre
f. 77 şi 78 există un text rotnânesc cu titlu bilingv, şi anume:
Pentru povăţuirea copiilor. llÂOmtfpzov 'KEpi trai&JJv ayaryij,. Incipit
f. 77r : „Veniţi să socotim ce cinevaş ar fi putut a zice"; desinit f. 78v:
„nici un folos mâhnindu-se de nedreptăţile acelora". Caligrafia este total
diferită de cea a dicţionarului. F. 79-95 sunt libere. La f. 96r găsim
următoarea însemnare: „O, amar mie păcătosului că am venit la această
sfântă mănăstire ca să mă pocăiesc şi eu zacu întru nebăgare de seamă,
oh, atnar mie ce voi face ducându-mă la judecată, ce voiu răspunde pentru
XIX
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lenevirile şi nebăgările inele de seamă". Caligrafia este complet diferită
de cea a lexiconului.
La f. 97 găsim un început al unei noi copii a aceluiaşi lexicon. Ea
încearcă să reproducă acelaşi titlu şi poartă aceeaşi dată: AeţzKov
Pmµ&iicov 1e(aiJPMzu~ov 1eai-a aMp&/311-rov 1796 1ovltov 4. Sesizăm încă
de la titlu o scăpare: litera iota de după alfa, care schimbă sensul
cuvântului pcoµcxtucov „grec" din titlul iniţial în pcoµcxl:x:ov „roman".
Aşezarea în pagină este tot pe trei coloane. Se impun două observaţii.
Prima este provenienţa moldovenească a noului copist. El copiază veselie
din manuscrisul de bază vesălie (97r). A doua are legătură cu greşeala din
titlu. Astfel, la cuvântul ăycxÂ.µcx „statuie", în care manuscrisul de bază
trimite la avtptCtv'tCX „bust", acest text trimite Într-un mod CU totul
nejustificat la verbul µcxvll;co „a mânia", probabil din pricina unei dislexii.
Ultima filă (din care se păstrează doar partea de sus) este
numerotată şi lipită peste o altă foaie cuprinzând reţeta unui remediu
„pentru giunghiu". Hârtia are, faţă de restul manuscrisului, o pronunţată
nuantă maro.
'

DATAREA
Manuscrisul este datat 4 iulie 1796 la f. 2r. Acelaşi manuscris mai
cuprinde două date, respectiv, la f. 75 data de 20 martie 1798, ca şi data
scrisorii de la început (f. 1r), 1798.

MODELUL STRĂIN
Primii exegeţi ai lexiconului, respectiv Şt. Berechet, I. Ştefănescu
şi D. Russo, au considerat pe bună dreptate că modelul acestuia
este dicţionarul tetraglot al lui Gherasimos Vlahos, 9qaa~ rfj'
tproclonaioudj~ fJâuaoq -rei-payÂmo"aoq (Tezaur în patru limbi cu temei
enciclopedic), cu o primă ediţie în 1659, urmată de altele, apărute în
1723, 1784 (aici s-a adăugat şi franceza) şi 1801.
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Acest dicţionar este, după expresia lui Konstantinos Th. Dimaras,
„prima încercare serioasă în materie de lexicografie neogreacă şi care a
servit de model publicaţiilor ulterioare de acest fel".
Dicţionarul are interpolări semnalate chiar de copistul său. Acestea
au fost identificate de I. Ştefănescu. (v. mai jos).

PROTOTIPUL
Presupunem că prototipul manuscrisului care face obiectul ediţiei
noastre este cel care se păstra la Iaşi şi pe care nu l-am reperat, dar în
legătură cu care avem câteva informaţii ( v. Sten1a şi Exegeze asupra
textului).

STEMA
Dictionarul care face obiectul editiei noastre are trei variante
'
'
(v. Exegeze asupra textului).
În ordinea datării vor apărea de acum încolo în text: A = dicţionarul
descris la Şt. Berechet şi care e cel 1nai vechi, B = dicţionarul reprodus în
ediţia noastră, C = dicţionarul de la Caransebeş.
Din descrierea făcută de Şt. Berechet în 1936, A avea 238 f,
lexiconul fiind cuprins între f. 1 şi 225. Deducem următoarele deosebiri
fată de B:
'
1) Completări pentru varianta ro1nânească:
I1Ep$Â.t1tC.O. Caut împrejur" (A f. 152) apare în B (f. 59v) IIep$Â.t1tCO
„cautu împrejur, caut în toate părţile".
Ku~vft'tTlc; (A 106v) „cârmuitoru, cârmă" (sic!) apare în B (47v)
Ku~vft'tTlc; cârmuitor, „îndreptător, chivernisitor şi cârmaci".
Articolele Ileptyp<lcpco cuprinzu cu scrisoarea" B (59v) şi K'tT)vof3<l't11c;
„chivernisitor" (B 4 7v) nu există în A.
2) Simplificări logice ale variantei româneşti:
Astfel, Ilept.ypaqrli („descriere"), cuprinderea vre unor lucruri sau
ale unor locuri cu scrisoarea" (A l 52v) apare în (B 59v) Ileptypaq>Îl
„cuprinderea vreunui lucru cu scrisoarea".
XXI
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Varianta A f. 106v
K~Xf-PtcoV
Plesnitul mâinilor
Kn>lt&
Lovescu
K n>lt& 'ta xtpia Plesnescu din mâini
Ku(3Epvft't11<;
Chivernisitor
Kuf3tpVll~

KuJ3Epvro

Varianta B f. 47v
Plesnitul mâinilor
Lovescu

Cârmuitor, îndreptător,
chivernisitor şi cârmaci
Cânnuire, îndreptare
Cârmuire, îndreptare
'îndreptez, cârmesc. Acest Cârmuiescu, îndreptezu.
cuvânt să zice mai osebit Acestu cuvântu să zice
la cârmuitorii corăbiilor, mai osebitu la
şi după aceea s-au
ocârmuitorii corăbiei,
obicnuit de să zice
după aceia s-au obicinuit
asemenea toată
a să zice la toată
căpeteniea, ori la domni,
căpeteniia, domni,
ori la înpăraţi care-şi
împăraţi şi casnici.
Încărmuiesc ţările şi

supuşii,

ori la casnic, cari-ş
încărmuiesc trebile casii,
care cuvânt îl grăim de-a
v[u] r[u] rea şi rumâneaşte,
zicând că cutarele
chiverniseaşte bine, cutare
iaste chivernisitor, bun, şi
la aceastea-i om
chivernisitoriu, muiare
chivernisitoare.
3) Completări cu articole greceşti:
În B (54v), apare ITEptypcXcpro „cuprinzu cu scrisoarea", inexistent în A.
4) Schimbarea ordinii articolelor (nejustificată, denotând la copistul
lui Bun grad mai scăzut de cunoştinţe de greacă):
În A (l 52v) 1tEp${>Â.t apare în ordinea alfabetică firească. În B locul
acestui articol este după 1tf-P$oMX1Ct şi înainte de 1tEp$oÂ.cXprtc;, adică după
o logică aberantă, pe care o regăsim pe tot parcursul variantei B.
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Din punctul de vedere al modelului grecesc, A pare să fi urn1at
ediţia din 1659, cu forme mai arhaice. Astfel, găsi111 în A ( 106'') K't'lmoc;
xeptcov, reprodus întocmai în B ( 4 7v), dar care apare în ediţiile Vlahos de
după 1659, K't'lmoc; XEpîtiOV.
B pare să mai fi consultat totuşi şi un original din dicţionarul
Vlahos, de vreme ce formei arhaice din A lCUOOlv („gutuie") îi corespunde
în B lCUOOlvt, ca în ediţiile ulterioare din Vlahos.
C se păstra la Episcopia Ortodoxă Română a Caransebeşului, sub
cota nr. 7233•. Are dimensiunile 21 x 5,50 cm şi conţine 286 f. Este datat
26 iunie 1799. Actualmente i s-a pierdut unna.
Caligrafia era foarte asemănătoare cu cea a lui B.
Diferă:

1) aşezarea în pagină. C este structurat pe două coloane paralele,
prima cu lemele greceşti, cea de-a doua cu echivalentele ro1nâneşti.
2) ordinea cuvintelor. Astfel, în B, ~ este al nouălea termen,
ca şi în Vlahos, în timp ce în C este al cincilea.
3) conţinutul lemelor. În B, clÂ.E~ (6r) are echivalentul „plugariu",
în C „plugar şi arător".
4) probabil şi dicţionarul-model Vlahos. Până la litera K, C dă şi
echivalentele franceze şi italieneşti ale cuvintelor greceşti, care apar în
Vlahos începând cu ediţia din 1784.
5) probabil şi graiul copistului. În B avem ă.µµoc; „nisi", C notează
- . ".
„nas1p

COPISTUL
B prezintă în afară de caracteristici regionale dacoromâne, pe care
le pune în evidenţă studiul filologic, o trăsătură cu totul aparte, şi anume
unităţi lexicale din dialectul aromân: 'AppaJXO~. Căpară. subst. pt.
„logodnă" ( l 4r); ( cf. însă ocurenţa în subdialectul bănăţean); UÂ.tvo.
Sealină ( 65v) subst. „ţelină"; trî prep. (cf. DA, în care prepoziţia aceasta
este citată într-un exemplu cules din Poiana Sibiului); subst. pi. gingiaie
* Aşa

reiese dintr-un articol manuscris al lui Al. Elian, pus la dispoziţia noastră de
regretata Cornelia Papacostea-Danielopolu.
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pt. gingii, pi. lui gingie trimiţând la fonnaţiuni aromâneşti de tipul
dubăraie, elmaie, hăvaie.
Apoi, este vorba de tratamentul şi notarea unor sunete. Astfel, .e de
presupus că păstrarea lui e accentuat trecut la ea din cuvintele moştenite
se face şi în virtutea reflexelor din dialect.
/j/ este notat !zi. Aceste elemente ne conduc la concluzia că unul
dintre copişti, probabil ultimul, care, după analiza caligrafiei celui care
„afieroseşte" manuscrisul, nu este acelaşi, era de origine aromână.
Pentru ·limba română asistăm la o tentativă de îmbogăţire a
vocabularului cu elemente lexicale din aromână. O încercare notabilă în
acelaşi sens, şi ulterioară obiectului acestei ediţii, era dicţionarul lui
Nicolae Ianovici, unde demersul era intenţionat şi justificat în introducere,
dar nereuşit în redactarea propriu-zisă.
Un examen al locului pe care îl ocupă cuvintele aromâneşti în
cadrul seriilor sinonimice în care sunt implicate: logodnă şi arvună,
căpară, sialină, ţeler, nu ne ajută la stabilirea locului exact al intervenţiei
aromâneşti.

EXEGEZE ASUPRA TEXTULUI
B reprodus de ediţia noastră a fost semnalat de D. Russo în prefaţa
sa la dicţionarul grec-român al dr. Hector Sarafidi, apărut la Constanţa în
193 5 (Russo, Un cuvânt). Russo îl data greşit 1797.
Un an mai târziu, în 1936, Ştefan Berechet semnalează o variantă
(A, posibilul model al dicţionarului) aflată la Iaşi, la Institutul de Istorie a
Vechiului Drept al Facultăţii de Drept. Dicţionarul fusese adus acolo de
preotul student Petre Pralea de la familia sa din comuna Păuşani, judeţul
Iaşi, şi provenea de la Mănăstirea Hurezi. Dintr-o însemnare (1725) şi
după caracteristici (în care Berechet recunoaşte ductul caligrafic al lui
Antim Ivireanu, bine cunoscut lui dintr-un manuscris ilustrat, văzut la
Kiev), dicţionarul părea a fi fost scris la începutul secolului al XVIII-iea,
probabil de Antim Ivireanu. El mai avea două însemnări, datate 1805 şi
1814, în care nişte cititori neidentificaţi se felicitau pentru a-l fi citit.
Berechet conchide că „bogatul material al acestui dictionar ar face ' în altă
ţară, obiectul preocupărilor filologice şi paleografice" (Berechet: 140).

.
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De la articolul lui Berechet ni1neni nu pare să mai fi văzut
manuscrisul semnalat de el şi nici încercările noastre de a-l repera la Iaşi
nu au fost fructuoase.
În 193 7 Alexandru Elian făcea o recenzie la articolul lui Ştefan
Berechet (Elian, Bizanţul). El arăta că simpla datare 1725 sau ductul
caligrafic nu semnalează decât un terminus ante quem şi că lexiconul
putea foarte bine să fie scris în secolele anterioare.
Elian identifica corect sursa dicţionarului, şi anume dicţionarul
tetraglot, apărut în 1784, al lui Gherasimos Vlahos ( 1607-1668).
Identificarea era făcută pe baza titlului variantei A, AEţtKov Pm;ufiiLov
K(ai) PMziKoVKa-ra &Mpa/3TJ-rov 9qaavpCx; Tijq i-yKVKÂ..o1ralbudjq pa~
re-rp&y.Â.liJO"aoq. Necunoscând amănunte în legătură cu semnificaţiile
lexiconului lui Vlahos pentru cultura greacă, Elian(: 182) consideră că era
natural ca acest lexicon să fi circulat în Principate, de vreme ce foarte
multe dintre operele aceluiaşi autor erau cunoscute aici. În fapt, lexiconul
lui Vlahos era una dintre cele mai importante şi răspândite lucrări din
domeniu.
Elian mai observă că A „este o variantă prescurtată" a lexiconului
lui Vlahos, un fapt parţial real. Vlahos îşi structurează lucrarea în felul
următor: cuvânt-titlu, echivalentul latin, italian, francez, apoi o serie
sinonimică grecească mergând până la 15-20 de elemente. A, B şi C
reproduc cuvântul-titlu şi selectează sporadic cel mult trei sinonime
greceşti. Aşadar, lexiconul greco-român reproduce toate cuvintele-titlu
din dicţionarul model, dar nu reproduce toate cuvintele greceşti din
interiorul articolelor.
Consultând catalogul bibliotecii Mânăstirii Hurezi, publicat de
I. Ionaşcu, Elian ajunge la concluzia că dicţionarul aparţinuse fostului
egumen Rafail.
În 1940, Iulian Ştefănescu făcea o descriere amănunţită a variantei B.
Discutându-i sursele, găseşte că, pe lângă Vlahos, urmat şi epuizat din
punctul de vedere al cuvintelor-titlu, B foloseşte şi dicţionarul elin-neogreclatin al lui Gheorghios Konstantinou.
După Ştefănescu, scopul urmărit de B era să pună la îndemâna
călugărilor români un mijloc care să le permită cunoaşterea cuvintelor
greceşti uzuale. El este foarte categoric în privinţa evaluării şi califică
dicţionarul ca fiind „o lucrare slabă", care însă dovedeşte „că pe la finele
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secolului al XVIII-iea se simţea nevoie pnn mănăstiri de cunoaşterea
limbii greceşti".
Aceeaşi variantă este amintită în treacăt, greşit datată 1785, în ILR
(:33), în ideea unei realizări inuit mai slabe decât erau lucrările
lexicografice contemporane acesteia, elaborate de învăţaţii ardeleni.
Varianta B este amintită şi de M. Seche (Seche, Schiţă 20). Autorul
estimează numărul cuvintelor-titlu la numai 9 OOO, consideră lucrarea
neterminată şi începutul noii copii de la f. 97 ca pe o încercare de a o
completa. După părerea sa „se indică de obicei un singur corespondent
românesc (â9(xva'toc; „nemuritor" â0avacna „nemurire"), mai rar lanţuri
. . . ..
"
s1non1m1ce„
Reluând chestiunea dicţionarului grec-român manuscris, Al. Elian
face o analiză atentă a variantelor B şi C pe care le-a avut la dispoziţie
(C în microfilm). Elian presupunea că B este o copie făcută de doi călugări
trimişi de Paisie Velicicovski la Şcoala Greacă (Academia Domnească) din
Bucureşti, şi anume românul Gherontie şi sloveanul Dorotei.
Altă supoziţie e1nisă de Elian este aceea că dicţionarul (A, B şi C)
porneşte de la un lexicon elin-grec, făcut iniţial pentru nevoile şcolii
greceşti şi ale lumii greceşti din Ţara Ro1nânească. După el, partea
românească ar fi fost adăugată în 1791-1 793.
În opinia noastră, această din urmă supoziţie emisă de Al. Elian nu
se susţine, cuvintele-titlu, ca şi dicţionarul model al lui Vlahos fiind cu
preponderenţă neogreceşti. Arhaismele (v. mai jos, Studiul lingvistic) ne
indică o simultaneitate între folosirea modelului grecesc şi echivalenţele
româneşti.
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STUDIU LINGVISTIC
GRAFIILE
Textul grecesc al dicţionarului păstrat între f. 2 şi 76 ale ms. rom.
nr. 1577 de la BAR întrebuinţează următorul inventar de semne: A a, B ~,
r î' A li, E E, z ~' H 11, e 0, I t, K K, A Â., M µ, N V' 8 ~' o O, n 1t, p p, I. a <;,
T t, Y u, <I> cp, x x;, qi v, n ro.
a medial are şi varianta c.
Cuvântul prescurtat de o 1nanieră tradiţională este Civ0pomcx; (56v).
Semnele diacritice folosite sunt: oxia (accentul ascuţit), perisponeni
(accentul circu1nflex), spiritul lin, spiritul aspru, accentul subscris.
Textul r01nânesc al dictionarului
întrebuintează următorul inventar
'
'
de semne:
A, 6, R, r, A,€, iK, 3, H, K, "' M, N, t, ~, n, p, c, T, ~\(',"(/şi u, ~' x, w, tţ, lf,
w, w;, 'h, .o, m, 'lf, e, I) şi ..ţ...
p este notat b: umblut de iznoavă (8r);
b este notat p: pozănar (70r);
Slova 'V este adeseori scrisă ca un q> grecesc (Sr);
" final este cel mai adesea suprascris;
N este adeseori suprascris;
p final este cel mai adesea suprascris;
c final este cel mai adeseori suprascris;
0 notează dentala [0];
I nu [t] terminaţiile -€cK'U , - TU, sunt cel mai adeseori suprascrise.
Locul accentului este marcat, dar nu regulat, pe [i].
Slovele care prezintă probleme sunt următoarele:
1) 'h, care se poate interpreta ca [î] sau [ă]. În două cazuri se1nnul 11,
inexistent în restul textului, este notat ca 'h: jâlţ(64r), unchieş;
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2) O'(~ 't5 şi 'U notează, în egală măsură, sunetul [u]; în general, O'f
apare la iniţială: O'(CK'hlltoHE (2r), dar există şi excepţii: 'tfcKaT'UI\ (6r);
3) când nu notează sunetul [u ], ci [i], 'U apare scris 'U; între 'U şi
paieric există o evidentă confuzie. Astfel, paiericul este notat sistematic
ca un 'U. Există cuvinte în care e clar că de fapt avem de-a face cu -u
(Dumnezeu f. 57\ sau f. 49r).
4) e corespunde sunetului [e] din limba contemporană, provenit din
[e] latin în poziţie [e].
După consoane el notează diftongul [ea].
Alte probleme:
[11a] este notat oa zioa (36v);
[l}ă] este notat oă sau o: de amândoă părţile (7v), pio (53v);
[s]
intervocalic din prefixul des- este notat fie s, fie z: desarmez
(31 v), dezarmat (31 v).
În dicţionar se întâlnesc omisiuni de silabe: ascultoriu (72r) în loc
de ascultătoriu, calog (44r) în loc de catalog, cunătoriu (67r) în loc de
cununătoriu, dator(_74 v) în loc de datorii şi mază (14r) în loc de mazăre.

PUNCTUATIA
'

Principalele semne de punctuaţie folosite în text sunt punctul(.),
virgula (,) şi ghilimelele.
Punctul are trei variante, conform tradiţiei bizantine (una joasă, una
medială şi una înaltă). Varianta joasă tinde să fie folosită la finalul părţii
greceşti a lemelor, iar celelalte două în interiorul acesteia.
Virgula se regăseşte cu precădere în segmentul românesc: umărul,

buca obrazului (50r).
Ghilimelele însoţesc, în stânga jos, fiecare nouă lemă, fiind un
semn de introducere. Ele nu se închid niciodată.
Asteriscul, ca şi liniile oblice, sunt semnul intercalărilor.
Uneori asteriscul este aşezat în faţa lemei, semnalând un neologism
în greacă: B<XxavaÂ.ta. Kap~ta. Ta ~tov6ata. câşlegi, cârnelegi
„carnaval" (f. 18'').
Unele cuvinte omise sunt notate marginal, iar în text locul unde
urmează a fi introduse este semnalat prin câteva puncte orientate ascendent.
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FONETICA

Vocalismul
Distinge1n unnătoarele feno1nene din
1) Moldova, după 1600:
[ă] proton trecut Ia [a]: maslina (29r) stradanie (2r) zalog (30v);
[e] trecut la (ă]: bălăgar (46r), comişăl (6v), hărăstrăul (62v),
păscărie

(74v),

sălbătăcesc

(2v);

[o] închis la [u] în cuvinte de origine latină: ruşăsc, ruşală (4 sr),
ruşit ( 4r);
[ă] trecut la [i]: ridicat (7lr).
2) Graiurile munteneşti, după 1600:
[î] > [îi) câine (66v), pâine ( 14 v);
[i] sincopat : dreptate (25r).
Trăsături mai vechi decât cele curente, în perioada de redactare a
variantelor A şi B:
(ă] păstrat: mulţămesc

(34r);

[ea] nemonoftongat: bleastem ( l 9v), bureate (2 v), înţeleager
(6v), obiceaiu (58v);
hiatul [e-i) conservat: strein (55r);
[ii) necontras: priiminţă (8v), priimiaşte (8v);
[î] etimologic: busîocul (20v);
[î) iniţial păstrat: îmblătură, îmblet (60v).
Trăsături datorate contactului continuu cu slavona:
[e) menţinut: premenit, (r), trecerea lui [e] la [i] fiind generală
şi în continuă expansiune;
[i] neelidat: ispovedanie (31 r).
Consonantismul
Distingem următoarele fenomene din
1) Graiurile munteneşti:
[ş, j) duri: grijă, (28v). şăzut, slujăsc (71 r);
[r] dur: răpede (13r), răsipesc (66r);
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[s,z,ţ] moi: înţercat (12v), nesebuire (3v), neseţios (15');

[s] trecut la [ş/ deşchidere (lOv).
2) Moldova:
[d] moale: de ( l 2r);
(r] moale: scrinteală (55v), streduitoriu (67r), strimt (67r),
scrintitu ( 67r).
Fenomene comune Tării Româneşti şi Moldovei:
'
(e] medial trecut la [i]: galbin (45r) (Gheţie, Introducere: 76),
atestat la Horezu 1726, gălbinare (4r);
[f] palatalizat : herăstrău (62r), hieru (46r).

MORFOLOGIA
Substantivul
Semnalăm următoarele

forme:

N sg: dughean (33r), formă etimologică şi indicând provenienţa
moldovenească; osârd (32v), formă etimologică (inexistent în DLR);
Ac sg: de steală (34v), deci forma etimologică;
G sg. art.: înmulţirii ( 1Or); credinţii (8r);
N pi.: brăţări şi brăţare (20v); degeţi (2r), care indică genul
masculin, etimologic;
G pi. art.: tabiilor (35r).

Articolul posesiv prezintă forme variabile, dar folosite incorect:
„firi de simţire al dumnezeilor cele păgâneşti", indicând o provenienţă din
Ţara Românească (Gheţie, Introducere: 118).
Pronumele posesiv are forma de persoana I singular masculin: al
mieu (28v).
Pronumele interogativ-relativ prezintă fonna articulată: carele (3v).
Pronumele negativ

prezintă

forma: nimenea (42r).

XXX
https://biblioteca-digitala.ro / https://www.acadsudest.ro

Numeralele ordinale scrise cu litere au terminaţia -/ea, trăsătură
preponderent specifică Tării Româneşti (Gheţie, Introducere: 120): al
doaosprezeacelea (27v).
Numeralul colectiv se

fonnează

cu câte (40r).

Pronumele reflexiv prezintă în covariaţie atât forma
pare (71 v), cât şi pe cea moale: poate să se zică (46v).
Pronumele
oarecine (42v).

nehotărât

durificată să

are formele: cinevaş (83r), fiştecarele (40v),

Verbul
La indicativ prezent cele mai frecvente fenomene sunt:
1) covariaţia unor forme: săr (55r) şi saiu (55r);
2) apartenenţa la o altă conjugare decât cea din limba literară
actuală: mă nervesc (11 r), ofticescu (4 7v), ruginezu (66r);
3) forme iotacizate în [z], [ţ] la verbele cu teme în [d], [t], care
indică o provenienţă din Ţara Românească: mă ascunzu ( 4 7r), auzu (28v),
rozu (45v), scoţu(33v). Tot pentru un verb cu tema în [d] găsim o formă
analogică în [g]: ucigu (2v);
4) formele: asemenezu (31 r), îndreptezu (39r).
La participiu întâlnim:
1) forme în [t] în loc de [s]: neînvintu (2r), nesmultu (7r);
2) formă în [d] în loc de [t]: nefrându(16r);
3) o formă neînvânjit, care presupune un verb: a vânji „a invinge" (2r);
4) o formă cu [u] epentetic:jărtufuitu (38r);
5) o formă care ne indică apartenenţa la o altă conjugare decât cea
din limba literară actuală: neajutoritu (2r).
~

Adverbul
Găsim

pentru negaţie atât ba (56v), cât şi nu (56v).
Foarte este în variaţie liberă cu prea şi cu multu: foarte mic (52v),
foarte multu muncitor (62r), prea slăvit (71 r), multu mâncăciosu (21 r),
limbutu multu (22v).
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Prepoziţii

de cu sensul „din": de care face baleanul ( 18r);
pe are atât forma pre: slăbescu pre altul, cât şi pe (3 8r) şi pă (3 8r);
pre are uneori sensul „despre": pre de ani (73v);
tră (cu sensul „pe"): trî unde strângu apa (64v);
întru are uneori sensul „de": nebun întru amor (33v).
Conjuncţiile i „şi" este curentă.

SINTAXA
Se1nnalăm

câteva construcţii întâlnite în rarele articole explicative:
1) absenţa prepoziţiei de lângă pronun1ele relativ: patul de lemnu ce
duce pe morţi la groapă (f. 40v);
2) absenţa pronumelui reflexiv: fierul corăbii cu care opreaşte (2v);
3) succesiune de două genitive, dintre care pri1nul este o apoziţie
acordată: fata dumnezeului idolului Dia (4r).

FORMAREA CUVINTELOR
Sufixele
-alnic
-ar(iu)
-are
-areţ

grijalnicu (28v)
arcariu (26}, brutariu (20r), cătârariu (53r), drumar (56v)
deocheare (20r), vindicare (27), zburare (58v)
gustareţu (adj), meşteşugareţu (61 v)

-aş

boltaşu (21 r), borcănaşu (60r), drumaşu (67}, ostaşu (61 v),
noriaşu

(30v)

csr)

-ău

codău

-(e)ală

jărtfeală

-el
-en1e
-esc

pândărescu (adj) (42), stăpânescu (adj) (31 }, puternicescu (adj) (31)

-e(a)şte

(38v)
micşorel ( 52r)
slobozenie (29r)
filosofeaşte (72r), mojiceaşte (2v), oroşăneaşte (61 v)
pieşte

„pieire" (subst., 12v)
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cinsteş

-eş

(70r),

muierareş

prăştier „trăgător

-er
-et•

cu

(23v)

praştia"(69r), chiminţer

„violonist" (50)

măslineţ

(29r)
nezăticnicu (8v)
dogmaticescu (26v)
bătrânie (22r), chiminţie (50), curăţie (58}, norie (30}
fiime (71 r), obştime (45r), rărime (14r)
pocăinţă (52r)
gărgăire (21 ), împuire (27r), părtinire (12v)
goruniş(27r) răriş (14v), trestiiş (4lr)
furtişagu (45r)
năsipişte (7v)
mustiţe (60r)
cafaltâcu (45v), veselâcu (73v)
bălauroaică (57r) zmeoaică (27r)
grădinioară (59v, 88}, săbioară (66r), văcşoară (2v)
închisoare (58}
dătătoriu (26r), săgetătoriu (26), slobozitoriu (30r)
1
bălegos (46 ), grindinos (73r), ierbos (18), verdos (49r), trestios
(41 r), vintros (45r)

-IC

-1cesc
-1e
-1me
-intă
,

-ire
-IŞ
-1şag

-işte

-ită
,

-îc
-oaică
-oară

-oare
-or(iu)
-os

-ură

scoţător afară (38 ) , izgonitor (32r), puitor (57 )
1
presărătură (58v), arsură (44 ), junghetură (55r)

-uş

surpuş

-tor(iu)

1

1

(28v)
săbiuţă (60r)

-ută
,

Prefixele
dedezînne- + subst.
ne- + adj.

destrângu (55v)
desfacere (43 r), desruşăscu (55)
înurzica (55 1) , înhrănescu (35v)
necioplire (l 8r), neploare (2), nerâdare J2v)
necioplitu (l 8r). neimpărăcheatu (4r), neînţelegătoriu (18},
nenjugatu (4r), neprietenu (2r), nerîzătoriu (2v)
Se constată şi formaţii neprefixate: cerc (verb 44r), cruntezu ( 4v),
făţişare (71 v), ghioldescu (2v), norează (68v), obrăzare „neruşinare" ( 11 v),
osebescu (38v), potrivă (adv.; 40r), spăimântezu (29v), spăimântare (29v).
Acelaşi

radical produce, prin sufixe diferite, sinonime concurente:
chicăitură, chicotu (73 v)
chicotescu, chicăiescu (73v)
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gâdilitură, gâdileală, gâdilire (21 r)
gălbează, gălbijune (74r)

împotrivnicu, împotrivitoriu (30v)
învârtescu, învârtejescu (24v)
învăţătură, învăţare (50v)
mărie, mărime ( 51 r)
pătare, pătătură (49r)
surpătură, surpuş, surpare (28v).

LEXICUL
Pe baza datelor din Gheţie (Introducere: 132-138) am efectuat o
analiză a ocurenţelor lexicale din B, constatând că apar:
cearşafu (65v), trăsătură specifică Ţării Româneşti
dughean (33r), ocurenţă specific moldovenească
ladă, lacră ( 66r) „sicriu"
os (45v), trăsătură specifică Ţării Româneşti
paplomă (58r), propriu graiurilor din Ţara Românească, întâlnit şi
în zona Braşovului şi Sibiului.
pâine (7 sr), dar nu şi pită
pisică (21 r), propriu graiurilor din Ţara Românească
prune (24r), atestat în toate provinciile româneşti (în Moldova din
1436), care precede, în ordine cronologică, perje (24r), atestat într-un
document moldovenesc din 1792
tină, noroi (48v); primul termen e întâlnit în Moldova, în a doua
jumătate a sec. al XVII-lea, al doilea este atestat pentru prima oară într-un
document muntenesc în 1724
rănichiu (54r) - propriu Moldovei dar şi graiurilor din Ţara
Românească

zăpadă

(71 r),

Consemnăm,

şi

nu omăt.
conform DA,

în

afară

de

lista din

Gheţie

(Introducere), şi ocurenţa specifică Ţării Româneşti ibâncă („ţol") ( 65r),
precum şi expresia atribuită de DA, Moldovei, cu gaidele („picioarele")
în SUS (6v).
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Dacă încercăm să
1noldoveneşti şi

cele din

vedetn care e raportul între

ocurenţele

Ţara Românescă, constatăm că

specific
cele din urmă

predomină.

Încercări de normare

La f. 2v

găsim

recomandarea ca adj.

drăguleţ să

fie preferat lui

drăgăstos.

La f. 45v ni se spune
La f. 20r există o
~'YEvftlO..

că tigvă

nu e potrivit şi trebuie preferat tivgă.
explicaţie pentru greacă: să zice şi JXxytvi

Cuvinte latine

moştenite

berbeace ( 4 7v)

areate
a vecea re
avegheare
aveghiu
celar
cerbice
ciucur
crier
costul

sub st.
sub st.
subst.
verb
subst.
sub st.
sub st.
sub st.
sub st.

gingiaie

subst.
subst.
subst.
subst.
sub st.
subst.

rândul cel mai de jos şi scurt
care arată începutul altei feaţe de foaie (12v)
„gingie"' pl. gingiai (23 r)
(63r) buruiană, legumă de mâncare
(54r) „nervi"
(12v)
(61 r)
(21 r)

subst.
sub st.
subst.
subst.
subst.
vb.

(45r) „soartă"
muiare măritată (21 r), om însurat (21 v)
bold"
"
v. arom. striga
muscă de cal ( 6v)
„a fierbe" (20'')

legumă

neavre
perire şi peire
piu mânii
săninu

sor
sortu
,
sotie
,
strămurare

strigele
tăune

undezu

„ P ândă"

"vicleşug" (3 or)
pândesc, văz (30r)

jâtniţă

(12v)
grumaz (15v)
„ciorchine" ( 69 v)
rămăşiţă şi ...
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Cuvinte neolatine
amor
colun el
desputaţie
iştrumentu
humădu

notar
oratie
'

satesfacţie

referendariu

subst.
subst.
subst.
subst.
adj.
sub st.
sub st.
sub st.
sub st.

(23v)
căpetenie

peste ostaşi (45v)
„expunere, conferinţă" (25r)
„unealtă" (20v)
(59)
scriitoriu (40v)
„cuvânt introductiv" (28v)
(39r)
„procuror" (28r)

Cuvinte slave
basne
bogoslavu
bogoslavie
bortă
capişte

cogor
colunu
croznie
dulâcuş

1cnescu
odaniia
otpust
plaştaiţă

pogonici
pol ecră
postavă

postri
rast
sprăjesc
sprăjire
strişte

şiştariu
tragă

tripianeţ

sub st.
subst.
subst.
subst.
subst.
sub st.
subst.
sub st.
sub st.
verb
subst.
subst.
subst.
sub st.
sub st.
subst.
sub st.
sub st.
verb
sub st.
subst.
sub st.
subst.
sub st.

„poveste" (58v)
„teolog" (3 7v)
„teologie (57v)
„vas" (47r)
„templu" (29r)
„foarfece de vie" (45r), inexistent în DA
„măgar sălbatic"
„sarcină"

(72v)
„snop" (73v)
„îm vine greaţă" (8v), „plângu" (40v),
„răsp lătire" ( 12r)
„slobozenie", „lăsare" (12r)
„epitaf' (32r)
„plugar" (35)
„poreclă" (33v)
„loc de taină" (6v)
„smerenie" (32r)
„splină"(66v)

„gonesc" 12r
„gonire" ( 12)
„noroc" (7v)
(34)
(70v)
„triod" (70v)
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Cuvinte de origine

greacă

„cocoşat"

horă

adj.
subst.
adj.
subst.

(3 5v)
„plantă" (5r)
(4 v)
" vorbăret"
,
tindă (31 V)

metoh

subst.

„schit" (în DLR, sub metoc)

cam bur
cardama
fliar

Cuvinte de origine
cafaltâcu
caluvri
chimintie
,

sub st.
subst.
subst.

turcă

fruştuc,

gustare (45r)
cioboate (30r)

cioboţ,
lăută (50r)

Cuvinte de origine germană
fruştucu

spaţir

subst.
sub st.

gustare (45r)
„plimbare"(4 l)

Cuvinte de origine
bişugu

(33v)
meşter (51)

subst.

„belşug"

necunoscută

Cuvinte de origine
ciocoi (11)
râfil
zgripţor

Formaţii

verb
sub st.
sub st.

maghiară

„a linguşi" (45v) „a răsfăţa"

„ vîrtelniţă"

„ vultur" (4 V)

pe teren românesc din elemente de diverse origini

LATINE
a miazăzi
cruntezu
curmăratu

sub st.
verb
adj.

(51 V)

„a sângera" (4v)
„supăratu"

(2v)
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făţuiescu
gustareţu

împărăcheare

însânuiescu
legiuitor
limburuş
mănuşă

meardere
păscos

pi este
poporaş

purcăreaţă

trufăşescu

secătâvu
'

uncheoaie

verb
adj.
sub st.
verb
sub st
sub st.
sub st.
subst.
adj.
sub st.
adj.
subst.
verb
subst.
sub st.

„a colora" (7 4 v)
„gustatu, cel ce poate să guste" (22r)
1
„răscoală" (32 )
„a-şi însuşi" (39r)
,jurist" 54v
„epiglotă" (32r)
„toartă" (73r)
„ştergere" (32r)
„cu peşte" (7 4r)
„prăpăd" (12v)
„din popor" (28v)
„cocină" (23 v)
„a se mândri" (71 r)
„uscat"(55v)
„mătuşă" (37v)

verb
verb
sub st.
verb
subst.
subst.
verb
adj.
verb
adj.
adj.
sub st.
verb
adj.
subst.
adj.
subst. pi.
adj.
verb
subst.

„stau de vreun !ucru să se umple" (58}
„prorocie" (74v)
„a căsni, a chinui" (45v)
„amăgitor" (3 7r)
„amăgire de norodu" (3r)
„a hrăni" (3 5v)
„umflat" (66}
„a inspira" (30r)
„uimit" (20r) (3 8r)
„neîmblânzită" 3 8r
„pardoseală" (59v)
„a coborî" (73}
„amăgitor" (66v)
„amăgire ' (66v)
„cu mânie sălbatică" (3 r)
„întreceri sportive" ( 66v)
„slobod" (30r)
„a invidia" (72r)
„a acoperi" (46v)

SLAVE
boltescu
dvorescu
gâceală

iadovescu
împrelăstitor

împrelastire
înhrănescu

mosorâtu
năstăvescu

nai mitu
nedumesnică
pomesteală

povărnescu

prilestitor
prilăsteală

sporavu
stânjâniri
volnicu
zavistuiescu
zăbrădesc
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DE AL TE ORIGINI
subst.
verb

comităl

'

conăcescu

„vizitiu" (6v)
„găzdui" (46)

Posibile schimbări de cod (preluarea unor cuvinte
anafora
analoghion
astronomie
cămpănire

,

\

cxvcxcpopa
avcx'A6yiov
<M-rpovoµtcx
x:cxµooVLGµa

O'"tclblOV

purtare de cuvânt să zice anafora (9r)
„suport pentru cărţi bisericeşti" (8v)
(15v)
„bătaie de clopot" (42r)
„canava, pânză tare" (42r)
„cocoş îngrăşat pentru tăiere" (42v)
„şarlatan" (43v)
lănţuş de aur (45v)
„ortografie, dreaptă scriere, scrisoare tocmită" (57}
(6Qr)
„boală de durerea picioarilor" (61 v)
„cu condiţia să" (63 r)
„şef al unei comunităţi în Imperiul Otoman" (63r)
„scrumbie" (66r)
locu de stânjăniri „stadion" (4v)

'tpEµEvtt va

„răşină"

caponu

x:avaJJ<X-r~o
x:cxx6vt~

cătărgar

KCX"tEp'YclpT}C;

colaină

KOÂ.atva.

ortografie
patrahil
pod a grie
prochimenon
pro ies tos
scumbrie
stadiu
trementine

Op0crypcxcptcx

canavăţ

străine)

1t<X'tf>CXX1Ât

1t0Mypcx
1q>0KEtµtvov
1tpOCO'"t~

O"KOt>µpPl

(70v)

Calcuri

'Ava.pxia „anarhie",

nestăpânire, neîncepătorie, îtnpărăcheare (8v)

Katvo'toµta „inovaţie", noao tăiare, noirea legii ( 40v)
K6µµa tăiare „ virgulă" (46r)
Aiµoppa"(ia curgere de sânge, „hemoragie"( 4v)
Noţiuni lexicalizate perifrastic
,.
„recapitulare" 'AvaKEcpa.Â.<X~ ( 1Or) „lnchiiare, adecă închiiarea a
multor cuvinte sau pricini întru un cuvânt sau într-o pricină, cuvânt scurt
cuprinzând").
„colonie" (13v) 'A1t0tx:ia. „Mutarea lăcuinţei la altu loc".
„epilog" 'EmÂ.Oye><;. (32v) „Sfârşitul vorbei şi a scrisorii, coneţul
cuvântului în care să cuprind şi să aleg şi să hotărăsc toate cele mai
sus zise".
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„etimologie" 'E't'UµoÂ.oyl.a (33v) „Tâlcuirea cea adevărată a
cuvintelor".
„labirint" A~{)ptv0oc;"' ( 48v) „Grădină cu multe împletituri şi fealuri
de loaze, în care nu ştii să te întorci pă unde ai întratu.
„meterez" Ilapaa'tf}Bt il'tot erux~~ (58v) „Tabiile cetăţilor sau
stangurile unde stau ostaşii de bat războiu sau coşurile cele umplute cu
pământ pe zidul cetăţii, stând ostaşii după iale şi sprijinesc pe vrăjmaş să
nu să apropie".
Termeni anatomici echivalaţi cu unităţi lexicale deja existente
'AfYtilpta „ arteră" vână (14v)
A6.puryw; „laringe" gâtlej (48v)
Probleme de traducere
Bilingvismul coordonat al primului redactor reiese din varietatea
adecvată prin care echivalează elementul lexical de compunere ei>
Ei>yvroµom)VTl
„recunoştinţă"
mulţămită cunoştinţă (34r)
Ei>apto't'Tlcru;
„mulţumire"
bună plăceare (34r)
EU&uµcx;
„bine dispus"
veasel cu inima (34r)
Serii sinonimice

1) Serii sinonimice de doi termeni
ajutor, ajutare (18r)
arătare, arătătură (24 r)
cetăţeanu, orăşanu ( 61 v)
curvă, talaiţă ( 61 v)
desime, desiş (24)
doftor, lecuitor (39r)
feluire, feliurime ( 61 v)
înţelegere, priceapere (12r)
jir şi ghindă ( 18r)
metoh, schitu (52r)
movilă, măgură ( 18r)
purcăreaţă, cocină (74r)
purgător, mergător (52v)
silitoriu, silnicu (8r)
săgetător, arcariu (26v)
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sitivire, sitireală (21 r)
stâlpare, ramură (50r)
tina, noroiu (48v)
ţol, ibâncă ( 65r)
vargă, nuia ( l 9r)

2) Serii sinonimice de trei termeni
Substantive:
basma, maramă, nlânăştergură ( 51 r)
ci orală, ştirală, oţezeală ( 67r)
diată, aşăzământu, teinuire (25r)
felinar, luminător, candelă (50r)
huietu, strigare, chiotu ( 67v)
născător, tată, părinte (22r)
născătoriu, făcător, roditor (23r)
neplecare, nesupunere, neascultare ( l 5r)
osârdu, sârguială, nevoinţă (32r)
pâră, sicofantia, năpastă (34r)
poiezeală, potopu, vărsarea apei ( 61 r)
stăpân, puternic, biruitor (31 r)
trufie, semeţie, mândrie (3 2r)
vinaru, vinăriceru, cârciumaru (46r)
Adjective:
Curatu, lămuritu,

născutu

curatu ( 59r)

Verbe:
asudezu, mă năduşescu, facu sudori (39r)
întorcu, învârtescu, învârtejescu (24 v)
mă limbuţescu, răspunzu, nu-m astup gura (22r)

3) Serii sinonimice de patru termeni
Substantive:
certare, dojană

şi gâlceavă, sfadă (26r)
rânduială, aşăzământ, stare, aşăzare (6r)

Verbe:
căznescu,

chemare, muncescu, iadovescu (26v)
rustruiescu, tocmescu, punu la rânduială, aşăzu (3 7v)
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Adjective:
osebitu, într-alt chipu, altu fealu, cu deosebire (25r)
viteazu, slobodu, de bunu neamu şi curatu al neamului (59}

4) Serii sinonimice de cinci termeni
Substantive:
diiavol, dracu, pârâş, pâriş sau luminatu (24r)
îndestulare, bişug, norocire, berechet, ieftinătate ( 17r)
neamul, fealiul, limba, naţia, seminţia (22r)
răzvrătire, prăpădire, tăierie, prodare, stricare (25r)
Adjective:
alunecos, vâscos, unsuros, cleios, lipicios (22r)
Observatie
,
Nu toate seriile respectă riguros categoria morfologică a primului
termen:
ciocoiu, şiretu, mâlcomiş (39r) (cuvântul-titlu grecesc e un substantiv)
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NOTĂ ASUPRA EDIŢIEI
Din motive obiective, adică imposibilitatea de a consulta celelalte
două manuscrise, ediţia de faţă reproduce din stema dicţionarului grecoromân (cu trei variante manuscris), varianta de mijloc, datată 1796.
Manuscrisul se păstrează în colecţia BAR sub cota ms. rom. 1577.
Ediţia propriu-zisă cuprinde transcrierea şi o comparaţie cu sensurile
contemporane din greacă pentru literele A---0 (indicate după bară).
Pentru litera A se face o comparaţie suplimentară cu dicţionarul
G. Ioan id din 1863. Ceea ce s-a preluat din acest dicţionar este trecut
între paranteze drepte şi reprodus anastatic. Din raţiuni de economie,
primul sens al cuvintelor trecute între aceste paranteze drepte nu e
precedat de cifra 1.
Transcrierea textului dicţionarului s-a făcut rară modificări pentru
partea grecească, care cuprinde atât greşeli, cât şi nlulte variante originale.
Corecturile s-au făcut implicit după bară, atunci când termenii au
corespondent în limba greacă contemporană (considerată într-un cadru
foarte larg, respectiv consultând dicţionare cu aproximativ 150 OOO de
cuvinte (Babiniotis)). În felul acesta s-a evidenţiat şi caracterul preponderent
neogrecesc al dicţionarului.
Sensurile din dicţionarele de greacă modernă sunt date după bară.
Sensurile din dicţionarul Ioanid sunt date între croşete.
Ediţia noastră are ca scop, pentru segmentul românesc, transpunerea
în alfabet latin a unui dictionar românesc scris în alfabet chirilic. Am
menţinut toate oscilaţiile grafice care decurg din uzul lingvistic.
m a fost transliterat ca ia la iniţiale de cuvânt şi de silabă şi ca ea
în restul ocurentelor
.
•
Succesiunea u" a fost menţinută.
'h a fost transcris cu ~ sau â/î, după situaţia din limba literară de azi.
O'h, 04 care corespund segmentului [uă] [ua] din limba română
contemporană, au fost menţinute ca atare.

.
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Slovele suprascrise au fost coborâte în rând, fără a mai fi marcate
în text. Omisiunile unor litere greceşti sau slove au fost completate între
paranteze. De fapt, a fost vorba la partea greacă de cuvântul ăv9pcamo;
şi la partea românească de cuvintele dragoste, voievod şi de numele
lunilor anului.
't1 final apare atât după consoane simple, cât şi după grupuri
consonantice. Neexcluzând reflexul unei maniere grafice, ne-am ghidai
totuşi şi după logica unui vorbitor nativ al dialectului aromân (v. DIARO:
XVII-XVIII, unde norma e -u general, asilabic după o consoană simplă şi
silabic după un grup consonantic) şi a1n reprodus [u] final acolo unde îl
maxchează copistul.
N aflat în fata
, labialelor a fost transcrisă ca m.
Formele neaccentuate ale pronumelor personale şi reflexive au fos1
transcrise cu cratimă.
Numărul filelor a fost indicat interliniar.
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f. 2r.

'AfXxvtcr'titc;. At~Mx;. Pârâtu. Năpăstuitoriu. [(al doilea termen):
1. calomniator, zavistuitor 2. împotrivitor, de bănuit. .. (bis.): diavolu, Satana] I
(al doilea termen) „diavol, Satana".
'AfXxvta. Aux'3<>ÂÎJ. Pâră. Năpăstuire. [calomnie zavistnică, pâră, bănuială] I
....~„h 1. „ca1omnte
. "2 . „pagu b~"
upu.vu....
a .
'.Aj3avll;ro. A~. Pârăscu. Năpăstuiescu. [petrec ceva printr-altu ceva,
sau de la o margine la alta].
'Af3cxvtmtKa. Cu pâră.
'AJ3Ctpetoc;. vezi 'AKoUpacrtcx;.
'AJXxcrtXvicmx;. vezi 'A~to;.
'~tCXKtoc;."'AtÂ'T}0o<;. Nesuferitu. Nepurtatu şi nebiruitu însemnează.
[neardicatu (de multă greutate); fig.: nesuferitu] I (primul termen)
„insuportabil".
'.AJ3clcrtoocta. 'A0ÂÎ\tm;. Cu nesuferire. Nepurtatu./ (primul termen) „de
nesuportat".
~ A(3acpoc;. 'AXPIDJ.lclttcrtoc;. Nevăpsitu. [(primul termen): nemoiatu; nevăpsitu]
[(al doilea termen): nefăţuitu, necoloratu, nevăpsitu] I „nevopsit" „rară
culoare".
·~. Stareţu. Igumenu. Arhimandritu. Bătrânu I „abate".
·~. BOa.Âa Lipitoare [(al doilea termen): 1. lipitoare 2. (rar) ~1.0v] I
(ambii termeni) idem.
·~ Neîntăritu. Nestatornicu. Neadevăratu. [l. (depre omu)
nestatornicu, schimbăciosu. 2. (despre lucr.) neîncredinţatu, îndoiosu,
neautenticu] I ,,nesigur, neclar".
·~Vil . Neîntărire.

'~iama. '~tftmcoc; .. Fără

de silă. Slobodu. De voie. [rară silă, de bună voe] I
1. „de bună voie, fără a forţa" 2. „în mod spontan".
·~taatoc;. Nesilitu. [I .nesilitu 2. necercatu sau nepriimitor de silă, slobodu
(în explicare de zicere sau înţelesu) nesilitu, firescu.] I 1. ,,neforţat, nesilit,
neconstrâns, de bună voie" 2. „spontan, firescu"•.
~ ~AfxP<x. ·~~- Cu nestricare. Întregu. I „în mod inofensiv" „în chip
întreg, nevătămat".
„

Urmează

asterisc, ce

semnalează

o interpolare.
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~ AJ3Â.E1t'tCX. 'Aqn~. Nevăzutu.

I (al doilea termen) „pe nevăzute".

'Aqxxto;. Nevăzutu [nevăzutu sau nepututu a se vedea 2. (act. şi
cu gen) nevăzătoru.] I (al doilea termen) ,,nevăzut".
'AJ3ofl0Tlta. 'AJ3ot10tltme;. Fără de ajutoriu. I „rară ajutor/sprijin".
'AJ3ofl0Tl-ro;. Neajutoritu. [lipsitu sau nepriimitoru de ajutoru; netămăduitu, de
nevindecat] I „lipsit de ajutor".
v AJ3ÂE1tto;.

'AJX)Â.EtoV •.
~AJ3oÂ.o;. Târziu. [(calu şi alte dobitoce) care nu şi-a schimbatu încă dinţii
tânăr

sau 2. care nu-şi mai schimbă dinţii (adică) a crescut desăvârşit.] I
(d. oameni) „nedaptat"; (d. lucruri) „incomod".
·~. Avraam/ Avram.
~.AJ3pacrto;. Nefiertu. I idem.
~ Ai3pele't0<;. ~ AJ3pexo;. Neudatu şi neploatu. [neudatu, neploatu] I (primul
termen) ,,neudat" (al doilea termen) „neudat, peste care n-a ploat".
~AJ}oocro;. Adâncul cel rară de fund. [adică cel fără de fundu, foarte adâncu
(şi fig.) nemărginitu, nenumăratu I ( subst.) 1. prăpastie, adâncime nemărginită
2. abisu, mulţime nemărginită de ape sau apele în generalu şi 3. iadu, tartaru] I
1. groapă oceanică 2. haos. 3. (fig.) prăpastie, distanţă mare 4. Iad, Infern"
(vezi 'ABuvcxtov.).
~ AJ3Âaato;. Fără de odrasle. [cel ce nu, sau anevoe resare, sau nu poate să dea
vlăstaru, neroditoru (fig.) netrepnicu, nefolositoru].
'AJ31l;cxcr-ro;. Nesuptu.
'A.J36mcrlwc;. Nepăscutu. [locu care n-are (sau este neîndemânatic spre)
păşune, sau nepăscutu încă].
'AfXroÂ.tcx. Nesfătuire. [I.nesocotire, nerozie 2. rea povaţă 3. lipsită de voin~;
nehotărâre.] I I. „nehotărâre" 2. „lipsă de voinţă" 3. (med.) „abulie".
'AJXy6ÂT}'tOV. ăxep 1t<Xpcl tilv yv00µ.T}V ÎJ!&V ylVE'tOO.. roxrp6v. Lucru ce să face
afară de socotinţa noastră, întâmplătoriu. [ceea ce se face fără voea noastră
adică o nenorocire sau îmtâmplare] I (al doilea termen) „întâmplător".
'AJ3poxtcx Neploare. [~ =cxvoµ.13pl.a. Secetă, lipsă de ploaie].
·~ ftpµcx. avf.pyCX<Jtov f>f.pµcx. Piele nelucrată, neargăsită

[~lpcrrotoc; neargăsitu, netăbăcitu].
'AyaBa. 'Aycx06)(;. Bine .
•

Urmează

asterisc, ce semnalează o interpolare.
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'Aya!Xx;. 'Ea0ÂfX;. Bunu.

[(primul termen) I.bunu. 2. viteazu, curajos
3. înţeleptu, cinstitu; virtuosu; (dar rar şi) frmnosu 4. harnicu, îndemânaticu în
ceva. 5. folositoru, bunu la ceva (mai cu seamă în med.) 6. (pentru vite şi
neînsufl.) cel cu bune însuşiri, desăvârşitu în felul său] I 1. „bun" 2. „virtuos"
3. (d. lucruri, situaţii) „folositor, de bun augur".
'Aya0ocn'>VT). Bunătate. [(cya0cocrUVT) = aya96tTtc; cualitatea bunului, bunătate.
2. (biser.) fericire].
'AyaJvw.. 'Hpeµa. Încetu. I „agale, încet, fără grabă".
'AyaJvw. a:yaJvw. J3&.&lv. Încetişor. Cu linişte. Cu cumpătu. În vrâfu degeţilor.
'AyaUtacru;. Veselie. [bucurie mare, veselie; fălire].
'AyW..tx;E'O'WC;. 'AKOÂAXKEU'tcx;. Nerâzgâitu. Nerăsfăţatu. Neciocotiiţitu sau
neşeretlicuitu. I (al doilea termen) „nelinguşit".
'Ay6ÂÂ.oµCn. Mă veselescu. [1. (miji.) mă fălescu, mă mândrescu mă
îngâmfezu 2. mă bucuru, n1ă dezmierdu, aflu mulţumire şi plăcere la
dobândire sau întrebuinţare de ceva.] I a se bucura mult; a se distra".
""Ay<XÂ.Jl<X. vezi ~- [I.or ce, pentru care se făleşte cineva, fală,
podoabă 2. consfiinţire, prinosu, podoabă de templu. 3. idolu (icoană
sculptată, săpată) statuă.] I (primul termen) „statuie", (al doilea termen) bust".
'AyavaK't&. vezi Mcxvtl;ro. [ayavaK'tEor ro 1.mă doare (despre trupu şi mai cu
seamă despre dinţi, când es întâi 2. (despre sufletu) mă necăjescu, mă
mâhnescu, mă plângu]/primul termen „a se nelinişti".
'Ayami. Dragoste. Liubov. [dragostea, amoriu] I „dragoste, iubire".
'Ayaml)Jtva. 'Ayami'tf.P<l. 'Ayamit&c;. Cu dragoste. [(al treilea termen:
I .bucuros cu mulţumire 2. abia şi anevoie].
'AramiuKit. 'Emlpcx. Ibovnică vezi 'AB\>va'tov. • [prietenă, soaţă ... , ţiitoare,
... curvă] I [al doilea termen] „prostituată".
'AyOOtT}uK{x;. Iubitoriu. [aplecat spre dragoste, prietenosu].
'AyamiuK{x;. ~K6c;. Ibovnicu. I (primul termen) „amant".
'AyamiuKC>'\Ya;tKcx;. Drăgăstos. Drăguleţ mai bine a zice.
'Aya~. Iubire. Dragoste. I idem.
'Ayanil;oµat. l:uvti.eEµm. Mă împrietenescu. Mă îndrăgostescu .
• Urmează asterisc, ce introduce o completare la margine:

iubită şi priiatenă să

zice imfpa µâiU.ov(„mai corect") Epatnpia.
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'Aya~ro. E\pr\V01t0ti0. Împăciuiescu. [în pacu, învoiescu] I (primul termen) „a

reconcilia".
'AyaniiJ. 'Ep&. Iubescu. [(primul termen): 1. iubescu cu dragoste prietenească
sau amoroasă pe cineva ... 2. mă mulţumescu, mă îndestulezu, cu plăcere
priimescu.] I (primul termen) „a iubi".
'AyaniiJ 1r.0'J..UJ.. 'imEpqn>Â.&. Prea iubescu. Foarte iubescu. ('67tr.pcpt.Â&: iubescu
prea mult] •.
'Ayarrm KCXÂÎltfPCX· Ilpocxtpoi)µoo.. Iubescu mai bine. Mai bine alegu. [(al
doilea termen): iau (şi fig. hotărăscu) ceva <lupe alegerea mai mult decât alta,
preferu] I (al doilea termen) „a prefera"„.
•••
'Ay~. Dătătoriu de bunătate. [dătătoru-oare de bune] .
'Aya9oet0ilc;. Cu de bunătate. [cel ce seamănă a bunu, cel ce are faţă,
dispoziţie, aplecare de bunu sau spre bine].
f. 2v.
'Aycx0of.pyil<;. Lucrător de bine. [aşa să numia în Sparta, cei cinci ce se alegiau
în fie care anu dintre călăreţii cei mai bătrâni, care se trimiteau pentru trebi de
ale statului unde era trebuinţă] I bine făcător.
'AyamiµEvoc;. 'Ayamrtlx;. I (ambii termeni) „drag, îndrăgostit".
'Aya0cmpEml<;. Cu bună cuviinţă. De bună cuviinţă. (sau) [1. cuviinciosu
bunilor 2. gata şi îndemânaticu spre a face bine].
'Aya0o1toîa. Facere de bine. [idem].
'Aya0o'tEÂ.Eta. Săvârşire de bunătate, de bine. [săvârşire de bine sau
desăvârşită bunătate].

'Aya0o'tEA.1ic;.
desăvârşitu

Săvârşitoriu de bine, de bunătate. [ săvârşitoriu de bine, sau

bunu].

'Aya0cmot6c;. Făcătoriu de bine, de bunătate. [binefăcătoru] I „binefăcător".
'Aya0cmpE1t&c;. Cu bună cuviinţă. Încuviinţatu bine. [precum se cuvine
bunilor].
'Aya0oqn>îic;. Cu bună fire. [cel din natură bunu sau cu natură bună].
•Urmează asterisc, ce semnalează o interpolare .
•• Urmează un asterisc care semnalează o interpolare .
•••
Urmează o cruciuliţă care semnalează încheierea interpolării.
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'Ayavax:'t&. Tânjăscu. Mă scârbescu. Mă mâniu. [ l .mă doare (despre
trupu .. ) 2. (despre sufletu) mă necăjescu, mă mâhnescu, n1ă plângu ... ] I
. " 2 . „a o bos1.„ .
1. „a se "1nfu na
'Aya1tT)'tEOV. Să cuvine a iubi. Trebuie a iubi. Să cade. ['Aya1t'T\'ttcx;
vrednic a fi iubitu]/.
'Ayapuc6v. Bureate albu care să face prin copaci. [un fel de ciupercă
albicioasă ce resare pe copaci şi iasca se face dintr'însa].
'Ayy~ta. 'Ayy<XpElcx. Angara. Lucrare fără de voie. [l. treaba angarilor
2. (la cei noi) slujbă fără de voie şi fără de plată] I 1. „corvoadă"
t" " .
2 . „c laca_„3 . „prest a.ie
'AyyapE:6ro. 1tpOc; cpopnylov. Bul.l;ro. Silescu la lucru făr-de voie, la sarcină.
[ l.îndatorezu pe cineva cu sila a face ceva fără plată, angarezu 2. vezi
..,Ayyapcx; slujescu ca angaru sau 3. slujescu la angara sau podvadă].
..,AyyEÂof;. Înger. [I.dătătoru sau aducătoru de ştiri,vestitoru (de unde)
2. îngerii] I idem.
'Ayyapeîov. Drumul sau sarcina, şi lucrul ce l-au făcutu cineva cu sila,
fără de voie. [ceea ce se atinge de angaru ... alergarea de la o distanţă de
angaru până la alta] .
..,Ayyapcx; o ayyapouµevo;. Cel silitu la lucru fără de voie. [ 1. curieru de
Persia. 2. cel ce slujeşte de angara (mai cu seamă la poştă) muncitoru,
cărătoru de poveri ... 3. ţăranu, bădăranu, nepoliticitu].
'Ayyeîov.Vas. [vasu în care se păstrează ceva. (prin urm.) sacu ,cutii,
lade ... 2. (med.) canale, vase care cuprind umezelele trupului, vinele,
arteriile 3. (bot.) teaca seminţelor plantelor] I 1. „vas" 2. (med) „vas de
sânge".
'AyyeIBtov.Văscior. [dim. al lui 'Ayyeîov]/.
'Ayyeto0ft1C'll· 'Ayyet&t11C11- Tocu de vase şi locu de vase. ['Ayyo9ft1C11
păstrătoru, dulapu de (sau orunde se ţin) vase]/.
'Ayye'Ata. Veaste. Înştiinţare. [ştire, veste 2. propunere sau poruncă făcută
prin trimisu] I „ştire, veste, anunţ" „înştiinţare, comunicare".
'Ayye'Atx:6c;. Îngerescu. [(bis.) încerescu] I „îngeresc, de înger".
'Ayycrupt.oi.1ro0<;. Crastaveate. ['Ayyo{>ptov..,Ayycrupov('t6) 1. crastavete
2. pepene verde] I (primul tennen) „castravete" (al doilea termen) „planta
de pepene".
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'A"f'Yl<J'tpEUco. AE.Î1.RlJl~ro. Undescu. [(al doilea termen) puiu momeală în
undiţă„. (prin urm.) prinzu (fig.) momescu, amăgescu] I <XyKt<J'tpOOVCO 1. „a
pescui cu momeală" 2. „a pune momeală în undiţă" 3. (fig.) a bloca
într-un loc" (al doilea termen) „a momi".
'Ayyta'tpt. "'AY1Cl<J'tpov.t6. Undiţă cu care prindem peşti. [undiţă şi orice
seamănă cu dânsa] I idem.
'AyEÂfd)a.Tt IX>~- Vaca. [(al doilea termen)l. bou; (fem.) vacă 2. piele de
bou„. curea; biciu„. pavăză 3. un felu de monetă 4. un felu de plăcintă.„
5. un felu de peşte 6. bou, adică prostu]/ ayyEÂfd)a „vacă" JX>Bt „bou"'.
'AyEÂ.<XMKt. BotSiov. Văcşoară.
'AyfAn.a'ta. Fără de râs. I „fără a râde".
'AyEÂ.CXata. 'AyEÂ.CXana. Nerâdere. [nerâdere, posomorâciune] I „lipsa
râsului".
'AyEÂ.<X<J'te><;. Nerâzătoriu sau cel ce nu iaste vreadnicu de râs ci de
întristare, de mânie. [ l .nerâzătoriu, greu, posomorâtu 2. nepriimitoru de
râsu, tristu vrednicu de milă] I l. „morocănos posomorât" 2. „care nu
poate fi înşelat".
'AyEÂ.fl.cruva.l;u; ~rorov emotrovSfl1t0'toGv.Turmă şi cireadă. Adunare a orice
fealiu de dobitoace. [ciradă de vite; (fig.) mulţime de oameni adunaţi la
un locu] I 1. „tunnă, cireadă" 2. (fig.) „mulţime dezorientată".
'Aytµtatoc;. 'A1tÂ.îtpco'toc;. Neumplutu. Neplinu. [(al doilea termen)
1. neumplutu sau nepututu a se umplea; 2. nedesăvârşitu, neîmplinitu
3. (fig.) nesăţiosu] I (primul termen) „neumplut" (al doilea termen)
a1 .
I . „neump 1ut " 2 . „nep l_t.t"
'AyEVEta. Prostimea neamului. [ 1. prostie de neamu 2. cualitatea neamului
necinstitu ... 3. josi1ne, prostie de simţământu] I „necuviinţă, grosolănie,
mojicie, bădărănie;faptă necuviincioasă".
'AyEVE<XÂ.b'yfltoc;. Nenumăratu în neamu, după neamu.Cel ce nu i să ştie
înceaperea neamului. [cel rară genealogie, adică necunoscutu despre
origina sau începutul neamului său].
'AyeVEte><;. Fără de barbă. [cel fără barbă].
'AyEVÎ}<;. Fără de neamu. [l. nenobilu 2. negenerosu, neviteazu 3. lipsitu
de copii] I 1. „nerespectuos, nepoliticos, josnic, mitocan, trivial 2. „asexuat".
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'AîEVVT\te><;. Nenăscutu şi cel ce nu are începutu de naştere şi cel fără de
neamu. Streinu. [1. nefăcutu, necreatu 2. nefostu niciodată] I I. „care nu
s-a născut încă" 2. „care n-a născut încă".
'Ayevuca. Mojiceaşte. Prosteaşte.
'AT}000<;.'Ait0roc;. Neobicinuitu. [peste cele obicinuite].
'Ayevvta. Nebărbăţie.
'Ayevvftc;. Nebărbatu. Moale. Fără bărbăţie.
"Ayoootoc;. Negustatu şi flămându. Cel ce n-au mâncatu. I „fără gust,
lipsit de eleganţă".
'AyO'OO'tta. Negustare. Postire.
'Ayeffipr11te><;. Nelucratu. Nearatu. [I .(locu, ţarină) nelucratu, neculivatu
sau neplugăritu 2. (omu) neîndemânaticu, nedestoinicu la plugărie].
'Ayiipcxate><;. 'Ayîpcxte><;. Neîmbătrânitu. Netrecutu în vârstă. I ayepame><;
„neîmbătrânit".

rruxxma. N eîmbătrânire.

'A

"Ayta.ta.ă:yta

trov ayi.rov. Sfintele sfinţilor.
"Ayia.'Aitcoc;. Cu sfinţenie. Sfântu. Cu cuviinţă. [cu sfinţenie, curăţie,
cinstire de Dumnezeu ... ] I „cu sfinţenie, în chip sfânt".
'AytM;,ro. Sfinţescu. [ 1. sfinţescu 2. curăţăscu de păcat. .. 3. consfinţescu,
închinu lui Dumnezeu. 4. jertfescu jertfă de totu 5. respectezu, cinstescu,
serbezu] I 1. „a sfinţi,a sanctifica" 2. „a stropi cu aghiasmă" 3. „a
binecuvânta, a blagoslovi" 4. „a se face sfânt".
'AytaaµEve><; ityicxaµtvo;. Sfinţitu. I idem.
'Aytaaµ6c;. Sfinţire. Sfinţenie. [l.(bis.) sfinţire, consfinţire 2. curăţire de
păcatu 3. prinosire, jertfă 4. cea întru Hristosu sfinţenie, curăţie, bună
rânduială în fapte 5. sfinţire de apă] /1. „sfinţire" „sfinţirea apei" 2. „apă
sfintită".
'

'Aytaa'tÎyltov. Locu de sfinţenie. [locul cel sfântu unde se săvârşescu cele
sfinte]*.
'Ayi.aaµa. 'Aytaaµ6c;. Osfeştania.şi sfinţire. [(primul termen) lucru sfinţitu
şi confinţitu 2. aghiasmă, apă sfinţită] I (primul termen) „aghiasmă, apă
sfintită".
'

"Ayiov ~ilµa. Sfântul jărtveanicu. I „sfântul altar".
• Se repetă după aywatTic;.
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"'Aywc;. 'Ayl.a Aywv. Sfintu (lucru) [sfântu, curatu, respectuosu, cinstitoru
de Dumnezeu„.] I „sfânt, sacru".
'Ayuom)VTt. 'Aytlm'i<;. Sfinţenie. [(ambii termeni) sfinţie sau sfinţenie] i
'Ayt.ocrOVTl şi ayifrtrtta „sfinţie, sfinţenie".
'Ayt.CXCJtTt<;· Sfinţitoriu.
'Ayt.a<J'tÎlPtoV. Locu de sfinţenie.
'AYKa9t..mcmÂ.()<;. Mărăcinu. Spinu. 'tO aleav9t.. [(al doilea termen) mc6Â.o~
paru, ţeapă, ghimpe] I (primul termen) „spin, ghimpe, ţeapă".
'Aî1Ca0r.p6c;. 'Alecxv0tv6<;. Mărăcinos. ['Aleav0tvoc; făcutu de râmpi de spini] 1
(primul tennen) „plin de spini, spinos" (al doilea termen) „de (din) spini~
spinos".
'AYKcxEh\n. 'Aleaelc;. Mărăcinaş. [(al doilea termen) I .un fel de pasere.
stiglete sau piţigoiu 2. unu felu de plantă, cu a căria sămânţă se hrănescu
caparii] I (primul termen) „ghimpe mic".
'AYKaÂ<Xu;. Braţele.
'AYKal.W!,ro. Kal ayW..~ro. Îmbrăţăşăzu. ['AYICCXÂ.~oµat = <iyJctil;oµm
îtnbrăţişezu, iau în braţe] I „a îmbrăţişa, a lua în braţe, a strânge la piept".
'A"(KaU!. leal. ei leat. leai.1tEp. Măcar deşi. Măcar că. [cu toate că, deşi].
(primul termen) „deşi".
'A"fKCXÂ.l.aaµa. 'Acmaaµ.6c;. Îmbrăţişare. Sărutare. Kcxl a"(KW:uxmc;. '[.() cxmo
[(al doilea termen) salutare sau sărutare] I (primul termen) „îmbrăţişare„
strângere în braţe" (al doilea termen) Îlnbrăţişare, sărutare.
'AîKaptl;ro. Kcxl ayy<l{>~Et t6 yal&Y6pt. 'O ovoc; 6ylcatcxt. Zbeară măgariu
[bylccloµat sbieru (ca măgarul)].
'AîK(xptaµcx leat ayy(xptaµcx. Glasul măgarului. Zbierătură*.
'Aynvc.lpcx. Kt.vc.lpcx./(ambii termeni) „anghinarie".
'AyicuÂ.OOvco. Ka't<XV6ttro. Îmboldescu şi împungu. Ghioldescu. [(al doilei
termen) înboldescu, înpungu aducând tare durere; (fig.) atingu prea sim!i·
inima cuiva, îl aduc la compătimire] I (primul termen) 1. „a îndoi" 2. ,1
înţepa, a Îlnpunge".
"'AyicuÂOµaua. Ktvncru;. Îmboldire. Ghioldu şi împunsoare. [: ttvt'J10l;
înpungere, sau înţepare, îmboldire].
'AyicuÂ.OOva. Ktvtpov. Boldu. Strămurare şi ţepligă.
.O/

1

•

Urmează o cruciuliţă care semnalează încheierea intercalării.
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'AyKt>Âbtrnux;. Locu cu bolduri. Colţuros. Bolduros. Înţeposu.
'AyKt>Â.Olt6t:;. Bolduros. Colţuros. [încovoiatu, gheboşat] I „încovoiat, îndoit".
"'AylCUp<X. Anghira. Fieru 1 corăbii cu care opreaşte. [I .an cură (ferul sau racul
corăbii, ce o ţine în locu); (fig.) siguranţă, sprijinu, nădejde. 2. or ce
instrumentu încovoiatu ca undi~ cârligu; cuţitoaie de plivit; încovoiatul la
vârfu ciomagu al ţăranilor] I „ancoră".
'AytdiJVfl.C;,. 'Aytc&v. Cotu mâinii. [I .or ce îndoitură, încheietură a mădularelor
trupului. 2. cotu ... 3. marginea, cotitura, colţul unor lucruri ... ] I 1. „cot"
2. „colţ (al unui lucru etc.)".
'AYKCO~ro. Dau cu cotu mâinii. [înbrăţişezu şi ţin strâns ... ] .
"'Ay~wx;. Cu glasu luminatu. Cel ce are glas prea frumos. [cel ce are
curatu şi frumosu glasu.].
"'AyÂJOOoOC;,. Fără de limbă. [I .cel fără limbă, (şi la flautu) lară limbuliţă; fără
glasu, mutu 2. lipsitu de elocuinţă... 3. de altă limbă, barbaru] I I. „rară
limbă" 2. „mut".
'AyW:vrux. vezi 'AvcXvna.
"'Arvaepo;. 'AÂ.Eux:av0oc;. Neînălbitu. [(primul termen) 1. nenălbitu
2. nedărăcitu, nepieptănatu 3. nedatu la pioă.] I (al doilea termen) „nealbit".
'Ayvcq:noi.a. Necunoştinţă.
'Ayvcooi.a. 'Acppcxr6VT\. Nebunie. [(primul termen) necunoaştere (al doilea
termen) lipsă de minte, neînţelepciune] I (primul termen) „lipsa
cunoştinţelor" „ignoranţă" (al doilea termen) ,,nesăbuinţă, nesocotinţă".
"'A"fV'JXJ"W.. Fără de minte. Nebuneaşte. Cu nesocotinţă. I „pe neştiute".
"'Ayvcoo-m;. Fără de minte. Nebunu. Fără socotinţă. [necunoscutu ...
2. neînsemnatu 3. neînţelesu] I I. ,,necunsocut, neştiut" 2. „neidentificat"
3. „de neînţeles".
f. 3r_
'Ayv{x;-vtl-v6. Curatu-tă. [I .nepângăritu, curatu 2. înfricatu, necoruptu.
3. sfintu, neatinsu] I I. „curat, neprihănit, pur, inocent, cast" 2. ,,neamestecat"
.
1at" .
3. „1macu
'AycroÂt. EV01>Â.Â.OV. Gingiaie.
"'A"(VCOJ.J.O;. Fără de minte. I I. „fără opinie" 2. „prost, nesăbuit".
'Ayv(oµcov. Necunoscătoriu. Nemulţămitoriu. [I .nemintosu, negânditu,
nepriceputu. 2. nemulţumitoru, nerecunoscătoru 3. nedreptu ... 4. cel ce n-are
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aceeaşi părere cu alţii... 5. cel ce ş1-a schitnbat toţi dinţii numiţi] I
„nerecunoscător,

ingrat".
'A~'to;. Necunoscutu. Strein. Necunoscutu şi lucru necunoscutu./
1. „necunoscut" 2. „de nerecunoscut".
'Ayoft'tE'\Yto;. Nefermecatu. [l.nefermecatu, ne descântatu 2. neamăgitu]/
1. „care n-a fost fermecat" 2. „care n-a fost amăgit".
'Ay6va.'to;. X~ y6va.w.. Fără de genunchi. [cel rară genunchi: (la plante)
fără noduri].
.,.,Ayovo;. Neroditoriu. Nenăscătoriu. Sterpu. [nenăscătoru de copii, sterpu,
neroditoru] I I .„sterp, steril, arid, neroditor, nefructuos" 2. „zadarnic, inutil".
'AyCJtiO.. ~- Târg. Locul de cumpărare. [locu publicu, unde se adună
norodul pentru trebi obşteşti, sau pribate, piaţă, târgu (al doilea termen):
târgu, bâlciu] I (primul termen) „piaţă".
'Ayqxll;oµcxt. Mă cumpăr. I „a se cumpăra, a fi cumpărat".
'Ayq>tw. Cumpăr. [petrecu, sau mă aflu des ocupatu de trebi în piaţă„.
2. târguiescu] I „a cumpăra, a târgui".
'Ayopaîo;. De târg. Cel rânduitu la târg şi omu neînvăţatu, prostu, de nimic.
[I.târgoveţu, neguţătoru, precupeţu. 2.omu de rându; meşteru grosu;
grosolanu] I 1. „de piaţă, de târg, al pieţii" 2. „de rând; obişnuit".
'AyqxxvOµoc;. Legiuitorul târgului. Mai marele. [cânnuitoru,epistatu al
târgului, şi celor ce se vând într' ânsul, poliţianu] I „inspector al pieţii".
'Ay~. 'Ayo6paaµa. Cumpărare. ,.,n~. [(primul termen) cumpărare~
târguire(al doilea term). ay6pcxcrµa. târguială. lucru de cumpăratu sau de
vândutu.( al treilea termen)cumpărare târguire].
'Ayqxrowc;. 'A1îpl.a'to;. Necumpăratu. Neluatu. [necumpăratu, luatu în daru].
'Ayopam6c;. 'AyopaaµEvo;. cOVT\'tO;. Cumpăratu. I 1. „cumpărabil" 2. (fig.)
,,rar, scump. " .
.,.,Ayoupov. Necoptu. Crud. Ciumăratu. Ciumaru. I (şi fig.) „necopt".
'Ayp<Xµµa~. Necărturariu. Neînvăţat la carte. [necărturaru, neînvăţatu 2. cel
ce n'are, sau nu se esprimă cu înscrise] I 1. „analfabet, neştiutor de carte''
2. „agramat, incult, ignorant".
'Aypwµm1.ov. Vie sau viţă sălbatecă. Laură. LAyptftµ1tEÂ.Oc; viţă sălbatică
care rodeşte struguri selbatici].
'Aypl.EÂ.al.cx. Maslin sălbatecu. [I .măslinu selbaticu 2. cel din măslim
selbăticu] I ayp\Utft „măslin sălbatic".
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'AypwUc.o. 'Ayptl;co.

Sălbătăcescu. [(al doilea tennen) (med.) pnc1nuiescu

dureri şi iritaţie, obrântescu] I 1. „a irita, a enetva, a speria 2. „a se înfuria"
3. „a (se) îngrozi".
"Aypwc;. Sălbatecu. [1. selbatecu 2. (pentru ţarini) nelucratu, necultivatu
3. (pentru oameni) nedomesticu, aspru, fierosu 4. cu totul datu, stăpânitu de
vieo patimă] I 1. „sălbatic" 2. „nelucrat, necultivat" 3. „barbar, crud,
neînfricat 4. „primitiv, necivilizat".

'Ayptfovoµm. Mă sălbătăcescu.
'Aycrupt&x. Aguridă I „aguridă, strugure necopt".
'Aypwyalfupo;. Măgaru sălbatecu. Colunu.
'Aypioyt&x. AqlKOO;. Căprioară. Capră sălbatecă. [(al doilea termen):
căprioară] I (al doilea termen) căprioară.
'AypwyOOpouvov. Kanpcx;. Porcu sălbatecu. Mistreţu. [(al doilea termen):
I.porcu vieru (sălbaticu) 2. membru genitalu al bărbatului 3. un felu de boală
a albinelor.] I (ambii termeni) „porc sălbatic, mistreţ".
'Aypwt. 0rpwv. Feară sălbatecă. [(al doilea termen): 1.„ .fiară sălbatică, sau
veninoasă; vânatu; şarpe„. 2. viermii pântecelui şi ai legumelor„ .] I (al
doilea termen) 1. (şi fig.) „fiară, animal sălbatic" 2. „balaur" 3. „om robust".
"Aypcx<po;. "Aypa1t'toc;. Nescris. [nescrisu ... ] I „nescris".
'Aypt.6to7toc;. Locu sălbatecu.
'Aypul&x. ~tex. Pustiietate. [(al doilea termen): pustietate, singurătate ...
lipsă de] I (primul termen) 1. „privire dură" 2. „sălbăticie" 3. „duritate"
4. „loc sălbatic" (al doilea termen) 1. „pustiu, pustietate" 2. „singurătate".
'Aypt.6µ11Âa. Meare sălbatece. I „mere pădureţe".
'Aypto0cqXO. Cautu sălbatecu, groaznicu.
"AyptKcx;. Ţăranu. Mojicu.
·
'Aypt60uµoc;. Cu mânie sălbatecă. Sporavu. [sălbaticu la sufletu].
'Aypt6vuxcx;. ~c;. Sălbăticos. Crudu. Mănios.[ (primul termen) trimite
la 'Aypt60uµcx; (al doilea termen) fieros, sălbaticu, dobitocos]/ (al doilea
termen) bestial, fioros, animalic, feroce.
'Aypwx:~v. Cânipă sălbatecă./idem.
'Aypwx:ap&xµov. Cardama. [(plantă selbatică) cardama].
'Aypwx:clpt&>v. Nucă sălbatecă. "Aypwv x:a.pUBt.
'Aypwx:apuOt.a. Nucu sălbatecu.
'Aypto7t'frycxµov. Rută sălbatică. O iarbă.
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'Aypt4Jvt0cx. Găină sălbatică.
'AypU><ltÂtvov. Selină sălbatecă.Ţelină sălbatecă.
'Aypuxruna. Smochinu sălbatecu.
'AyptOOux:ov. Smochină sălbatecă.
'Ayptai.vco. Sălbătăcescu. Întărâtu. Aţâţu.
'AyptCXTI)V11. Sălbătăcire. Kat 'Ay~. 'Ayptbt'll'ta. [ Ay~ selbăticie]/
1. „sălbăticie, cruzime, ferocitate asprime".2. „ mitocănie".
'Ayptqt.Evcx; 'Aypwµtvcx; Sălbătăcitu./l. mânios, enervat 2. ameninţător.
3. îngrozit.
'Aypo1.K11'toc; Nepriceputu.
'Aypoucro Pricepu. Simţu.
'Ayfiy; Holdă. Ţarină şi totu locul de hrană oamenilor şi dobitoacelor. Izlazul.
[ 1. ţarină, holdă 2. ţară, locurile cele afară din oraşu 3. moşie, sau vreo
namestie de ţară 4. ţărănie,mojicie] I „ogor, câmp, lan".
'Aypt{xprovcx;. Cu glasu sălbatecu. [selbaticu, aspru la glas].
'Aypt6x11Vf<;. Gâşte sălbatece.
'Aypuxvta. Privegheare [nesomnie, nedormire, priveghere] I 1. „insomnie"
2. „veghe".
'AypmtV&. Privegheru./ 1. a nu dormi, asta treaz. 2. a avea insomnie. 3. a fi
vigilent.
'Ay{>pE'U'tO<;. Necăutatu. Necercetatu. I 1. „necăutat" 2. „nedorit"
3. „nevandabil" 4 „nefolositor".
'Ay6pt<TtCX;. ~ Acnpcxpoc;. Neîntorsu. [pt. al doilea termen .~ AatpE1tU>e; nesucitu,
neînvârtitu, neîncovoiatu; (fig.) neîntorsu neschimbatu] I 1. „neîntors"
2. ,,nereturnat".
'Ay6p-ni<; f.rx'AD.yOJY{y;. Adunătoriu de norodu. Strângătoriu. Pristavu.
Împrilăstitoriu.
'A~ro. Adunu norodu ca un vrăjitor ['A~co strângu de milă, cerşescu
2. facu pe şarlatanu].
'Ayupttlcx.<l>EvooaaµOe;. Împrilăstire. Amăgire. Adunare de norodu la
împrilăstire [(primul termen) meseria şarlatanului, şarlatanie. (al doilea
termen) amăgire, înşelare] I (primul termen) 1. „şarlatanie" 2. „înşelăciune':
(al doilea termen) „înşelătorie, impostură".
'Arx\vcruc;. 'Arx\.vooc;. Isteţ. Dibaciu [ageru la minte , cel ce îndată înţelege:
bine nemeritoru în aflări ; răspunsuri] I „perspicace".
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'Arxto''tpO<POC;· Sprintenu. Iute. [cel ce foarte iute şi lesne şi desu se schimbă,
nestatornicu].
'Ay(gywv. Dusoare. Chirie.[ I .neguţătorească povară 2. chirie ce se plăteşte
pentru transportarea de povară] I a:y(Jyyt I . „marfă care se transportă contra
cost" 2. „plată pentru mijlocul de transport".
'Aycaytft't'I')(;. Ducătoriu. Chirigiu. I „cărăuş,căruţaş".
'AycaytftuKov. Plata dusorii. Chiria.
'Ay01'({y;,. iltot i>Bpaycay(y;,. Urloiul care scoate apa. [I .conductoru ....
2. călăuză„. 3. apăducu, sau olanu prin care se aduce apa] I (primul termen)
1. „canal, tub, conductă, ţeavă" 2. „cablu electric" (al doilea termen)
„conductă de apă".
'Ayro~. 'Ayrovw;. Podvigu. Luptă. Stredanie. Nevoinţă [ Ayrov 1. adunare,
strângere 2. luptă în carieră, concurinţă pentru premiu. 3. locul unde se
săvârşiau luptele 4. sârguinţă spre biruinţă, resboiu, dispută, emulaţie,
judicate 5. primejdie, nevoie, strâmtoare. 6. luptătoru stilu de cuvântu] I
m ecere" .
I . „1uptă"2 . „concurs, "tr
'Aycovtl;oµat. Mă nevoiescu. Mă streduiescu. Mă sârguiescu. Mă osârduiescu.
[I .mă luptu pentru premiu 2. mă luptu în judicătorie spre a supune pe
potrivnicul meu. 3. tnă disputu, mă cumulezu, mă sârguescu a săvârşi ceva
4. muncescu, sintu coprinsu de griji şi nelinişte, mă aflu în primejdie] I
I. alupta 2. a concura a lua parte la întreceri sportive 3. a se trudi, a se strădui.
'AycowmJnov. Locl:l de stradanie. [locul luptei].
'Aycovtemlc;. Nevoitoriu. Streduitoriu. [luptătoru (în lupte publice, înresboiu,
în teatru„.) cei deprinşi în lupte] I 1. „luptător combatant, militant" 2. „atlet,
sportiv".
'AycovoeE't'll'; Puitoriu de nevoinţă. Stăpânul podvigului. Puitoriu de strădanie.
Începătoriul. [întocmitoru, judecătoru şi resplătitoru de lupte 2. judicătoru,
respletitoru] /„organizator de concursuri sportive".
f. 3v_

t0 'A µem 'tO'O S.
'AOOµ. Adam omul cel dintâiu ziditu care jidoveaşte să tâlcuiaşte focu.
'AMlcpmoc;. Fără de lacrămi. [nelăcrămătoru 2. neplânsu] I „Iară lacrimi rară
supărări".

'A&xµavnvoc;. Suxµcxvurlvwc;. De diamantu [(primul termen) de diamantu] (al
doilea termen ortografiat Staµ.<XVttvi.o;. „de diamant".
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'A&l.J_uu;. w ouxµcXvnov. Diiamantul. Piiatră scumpă. [I .feru foarte tare, oţelu
sau aramă 2. diamantu] I ouxµavn „diamant".
"'A&tcx.Voie. Volnicie. Deşărtare. [nefrică, siguranţă 2. (la cei noi)voie,
iertare îngăduire] I l. „autorizaţie, pennis" 2. „învoire, încuviinţare,
permisiune"3. „licenţă, concediu, permisie".
'A~co. Am vreame. Am îndeletnicire şi şăzu fără de lucru şi deşărtezu.
Golescu. 'A~ Deşărtare. Golire. I I. „a se goli, a se deşerta, a se evacua"
2. „a dispune de timp liber".
"'A&t.oc;. Deşărtu. Golu./ 1. „gol, pustiu" 2. „liber, vacant" 3. „uşuratic".
"'A&tcx eivm. Iaste vreame şi slobozenie. Voie.Volnicie. Slobodu iaste.
~v [&v ~co.froxo'A.tco Nu am vreame [(al doilea termen acuzu pe
cineva cu treabă, [I fac a se îndeletnici la ceva„ .mă îndeletnicesc la ceva]
/cxaxoÂ.06µ.at„ a se ocupa, a se îndeletnici".
'AMµcxcnoc;. Nepotolitu. Nebiruitu. Neînvintu. Neînvânjitu. [dat fără sensuri] I
1. „de neîmblânzit, sălbatic" 2. „nesupus, neascultător, răzvrătit".
'A&.NpOOa..A&Mpll)wv. Frăţior I (primul termen) iden1.
'A&l..cpa'tov. Frăţie. Înfrăţirea. I A&l..cpaw „comitet de conducere al unei
instituţii filantropice".
'A&l..<pil. Sor [soră] I idem.
'A&A.qnKa. Frăţeaşte. De fraţi. I frăţeşte.
'A~VT). 'A&Afp6tric;. Frăţie [(al doilea termen) 1. frăţie 2. semănare
3. (bis.) frăţime, adunare de oameni ... ] I (primul termen) „frăţie" ~
„uniune, corporaţie".
'.A&.Â<p6c;. Frate. [născutu dintr' acelaşi pântece, frate, soră 2. asemenea,
deopotrivă]

I idem.

"'A&wc;. Nelegatu. [idem, slobodu] I idem.
"'A&Kwc;. Nepriimitu [idem 1. (bis.) aforisitu, lepădatu 2. nepriimitoru].
"'A&xpto;. 'AKacrtlyOYtcx;. Nebătutu [(primul termen) nejupuit].
"'A&txvcx;.'A&btVT)W<;. Necinatu [necinatu, nemâncatu, flămându] I (ambele)
nemâncat.
'A.OtKaa'to;. 'A~K'll't<:x;- Nemitamicu. I „cel ce nu ia mită".
'A&.Â.q>C>Kmvoc;. Ucigătoriu de fraţi. [fratricidu,omorâtoru de frate, sau de
soră] I (adj.) fratricid.
'A&.Â.q>OK'tOWx. Ucidere de frate. [crima fratricidului, omorâre de frate, sau de
soră] I „fratricid".
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'Afutµovta. Necazu. Mâhnire. [sufletească turburare, adâncă mâhnire, necazu] I
„aşteptare".

'AM)µovro. Mă necăjescu. Mă întristezu. Mă mâhnescu. [sântu în necazu, în
mare sufletească turburare] I „aştept cu nerăbdare".
~ A&,wv. Nearătatu. Neacoperitu. [~ AfutAo;· neînvederatu, întunecosu;
ascunsu, nevăzutu; neadevăratu, îndoiosu; necunoscutu, neînsemnatu] I
. ".
1. „ascuns"2 . ,,nesigur
'Afutcpayl.a. Nesaţiul mâncării. [multă, nesăţioasă mâncare] I „voracitate,
lăcomie".

~A&rt<;.

Iadu. Tartor. Gheena. [iadu, imperiul lui Plutonu... moarte,
monnântu] I (şi fig.) „iad, infern".
'Aouxxptcrl.a. N·esocoteală. Nesebuire. Nesocotinţă. I l. „indiscreţie"
2. „neruşinare, obrăznicie".
'Aotfdio;o;. Neschimbatu. Nestrămutatu. [nesuccedatu, ... neprecurmatu,
neofărşitu, vecinicu].
'Aot.clKptto;. Fără de socoteală. Nesebuitu. Neînţeleptu. Neiscusitu la
socotinţă. [nedespărţitu, nedeosebitu, nedescurcatu, ... îndoiosu, nehotărâtu.] I
1. „indiscret" 2. „greu de distins".
'Aouxl.pEto;. Nedespărţitu. Neîmpărţitu. [nedespărţitu, neînpărţitu] I
„indivizibil, nedivizibil, de neîmpărţit, de nedespărţit".
'Aotax:6ncoc;. Neprestenu. Neîncetatu. [fără precurmare. neîncetat] I
<XOuXK:on:a, ,,neîncetat, necontenit".
'AOUXÂ.El1ttroc;. Nelipsitu. Neîncetatu. De-a pururea. [trimite la supra].
'AotclÂ.alC-ro;. 'A<plÂl.roto;. Neîmpăcatu. Neîmprietenitu. [(al doilea termen):
neînprietenitu, de neînprietenit. (al treilea termen) neprimitoru sau călcătoru
de lileaţii... de învoiri, de înpăciuiri, neînpăcatu] I cx8wÂ.Â<Xx:to; „de
neînduplecat" (al doilea termen) „ireconciliabil". (al treilea termen) „de
neîmpăcat, ireconciliabil".
'AotcUmo;. Neslobodu. Netopitu. şi nedezlegatu. [nedesfăcutu, nedesfiinţatu,
nerisipitu] I l. „nedizolvat" 2. „insolubil" 3. „foarte întunecat".
'A8~. Fără ruşine. Obraznicu. x:cx't. &aWvtpom-i.
'A8UXVtp07tla. Neruşinare.
'Aot<X<p6proc;. oot.Wpqxx. Fără deosebire. Fără de amestecu.
'A8uxcpq>la. Nedeosebire. Neamestecare. [nediferinţă, nepăsare, neintereseţă] I
„indiferenţă, nepăsare, apatie".
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'ASw.<papCO. N-am amestecu. Nu-mi pasă. Sântu neînpărtăşitu. [sântu
nediferentu, nu-mi pasă; privescu toate de o potrivă, fără a mă interesa de
ceva mai mult.] I „a fi indiferent, a nu-i păsa, a fi impasibil".
'ASUX<mltm;. ~~ Sulcraxmv. Fără despărţire, osebire sau măsură.
'AStTtrrtm. Nepovestitu. nespusu.
'AStTtrrtmc;. Nepovestitu. Negrăitu. [nepovestitu. ne descrisu, neesprimatu].
'AOl.&xx:mc;. Neînvăţatu. [neînvăţat de cineva; neştiutoru 2. cel ce nu se înva~
de la învăţătoru, ci de la sine 3. nerepresintată în teatru] .
...Aliuco:. Fără dreptate. I 1. „în zadar" 2. „pe nedrept".
'Alibc~. Nejudecatu. şi neosânditu de judecată. [nejudicatu] I
1. „nejudecat" 2. „necondamnat la tribunal".
'Alit.lcr\'tÎ}C;. Făcător de nedreptate. I „persoană care-i nedreptăţeşte pe alţii".
'Aliucro. Pacu nedreptate. [nedreptăţescu, sânt nedreptu 2. tradezu pe cineva
cu nedreptate ... ] I (şi fig.) „a nedreptăţi".
'A8uc01cpt.~. Judecătoriu nedreptu, strâmbo .
..,A&.x:o;. Nedreptu. [nedreptu] I I .„nedrept, neechitabil, îngust" 2. „inutil:
zadarnic".
'A~. Neîndreptatu. [neîndreptatu; nepriimitoru de îndreptare]/
I. necorectat 2. dezordonat 3. incorigibil.
'Alit.6pt.moc;. Nehotărâtu. [nedespărţitu prin hotaru 2. nepriimitoru de
hotărâre] I 1. nedeterminat, nedefinit 2. fără numire, fără post.
'Aliucorrpcryi,cx. Lucrare şi faptă nedreaptă. [lucrare de nedreptate, nepăstuire] I
1. „comiterea unei nedreptăţi" 2. „nedreptate".
'Ali~'to;. 'AîtfPtm'tT\mc;. Neumblatu. Cu anevoie de umblatu. [(primul
termen) netrecutu (râu) ... 2. nedespărţitu] I (primul termen) „greu de trecut".
'AS~. Fără de îndoire. I crota'tOOC'to: „fără ezitare".
'Aootjuoc;. Ai.cpvt.81.roc;. 'Avf.Â.mcmx. Negânditu. Fără de veaste. Preste
nădeajde. [(primul termen) pe nenădăjduite, negândite (al doiela termen) de
odate, rară veste (al treilea termen) fără sau preste nădejde] I (al treilea
termen) „fără speranţă".
'Afi01d.µo:O"to;. Necercatu. Neispititu. [necercatu, necercetatu] I ,,neîncercat
neprobat" .
...A'Oo'Aa. Fără de vicleşugu. I „rară vinovătie".
'
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"AOOÂ.O'; ăv0pomo;. aiYtO·.
'ABO;rum:><;. Neslăvitu. [nepriimitoru de păreri, de idei, de probabilităţi, sau
dări de socoteală .... ceea ce nu este părutu ... ci există în fiinţă] I „fără glorie,
neimportant".
"Alqx>c;. 'Avt1c&xp'toc;, iTYouv ăy8ap-to<;. Nejupuitu. Nebelitu. [(ă&poc; trimite
la al treilea termen) nejupuitu (al doilea termen) idem].
'AoouÂmtoc;. Nerobitu. Slobodu. [ 1. nerobitu nici o dată. 2. nepritmitoru de a
robi; slobodu] I 1. ,,nesubjugat" 2. „de nesubjugat".
'AoouÂE\Ytoc;. Nelucratu. Neslujitu. [1.nerobitu nici o dată, nesuferitoru de
robie 2. robu robind la cel dântâiu ... stăpân] I 1. ,,nelucrat" 2. „neexecutat".
'A&JÂCO'toc;. Fără de vicleşugu. Curatu. I 1. „rară viclenie„ 2. „nefalsificat,

pur".
'ABpcllC'tt.. "AtpaK'tOV. Fusul. [1.fusu 2.săgeată ... 3. vârful catargului sau al
antenei] I cd)pclxtt „fus" ă'tp<XX'toc; idem.
'A&uvcxµia. Neputinţă. [neputinţă, slăbiciune] I 1. „slăbiciune" 2. ,,neputinţă"
3. „preferinţă".
'A&Ovcxµoc;. 'A&6va't0. Neputincios. Slabu. [I .trimite de la primul termen la al
doilea: neputinciosu, nedestoinicu, invalidu 2. or ce e cu putinţă a se face] I
(al doilea termen) „imposibil" „slab, rară putere„.
'AM>vcxµ~co. Slăbescu pre altul.
'A&uvaµlO. Slăbescu eu. [I .nu pociu, sântu neputinciosu 2. n'amu voe 3. e cu
putinţă, nu se poate face ceva].
'A~toc;. Neplecatu. Nemilostiv. Aspru. [I.neruşinatu, nesfiitu.
2. neîmblânzitu, neînduplecatu, nemoiatu spre ertare] I ,,nemilos, necruţător,
dur".
"A~. Neapus. [1.unde nu este ertatu a intt:a cineva, necălcatu, sîantu

2. (stea) neapusă] I „de nepătruns" „inaccesibil".
'A~K'lltoc;. Nemitamicu. [nemitamicu] I nemituit.
f. 4r.

t6 'A, µEta 'toi> E.
·~. Aer. văzduh. 'Aîp/ 1. „aer" 2. „vânt".
„

.

Menţmne în gr. „cu acelaşi sens" întâlnită foarte frecvent.
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·~. Văzduhos. De văzduhu. şi vânturatecu. [aerosu 2. norosu, ceţosu,

tulburosu, întunecosu... sau nevăzut] I 1. „ca aerul, aerian" 2. „uşo{
. ".
3 . „subţtre
'AEWc;. Vulturu. [I .vulturu 2. steagu ostăşescu] I „vultur„ 2. „smeu".
'AEU;eulC'tCX;. De-a pururea înjugatu.
'AEU;cooc;. De-a pururea viu. Nemuritoriu. Vieţuitoriu. [vecinicu vieţuitoru,
nemuritoru].
'Aetl;coîa. De-a pururea vieţuire. [vecinică viaţă, nemurire].
'AEt.0cxÂilc;. De-a pururea înfloritu. [totdeauna neveştedu, înverzitu, . „în
floarea sa] I 1. „veşnic verde" 2. „veşnic tânăr".
'AeudVT\'toc;. De-a pururea mişcător. [neîncetat mişcatu] I „în veşnică
mişcare„ 2. „neobosit, energic".
'AfVVCJJ:J;. N ecurgătoriu.
'.A.rut6p0Evoc;. De-a pururea fecioară. [pururea fecioară] I „cea pururea
Fecioară,,.

'Arl<peyyoc;. De-a pururea luminătoriu.

'AE\wu'toc;. De-a pururea curgătoriu. [totdeauna curgătoriu].
'AE.pta. Ti oµtx;Â11. Pâcla.

Ceaţa văzduhului. [negură, ceaţă ...

aburu] I (al doilea

termen) „ceaţă".

'.AfpU;co. Răcorescu şi facu văzduhos, aeros. [sântu curatu, strevăzosu ca
aerul] I 1. „a aerisi" 2. „a primeni aerul" 3. „a face curent".
'.AfpU;oµm. Mă răcorescu. I „a se răcori".
'.M.pux;. EvcxEpt.o;. De văzduhu. [I .aerosu, norosu, ceţosu 2. făcutu, sau
făcătoru de ceva în ziori, prea de dimineaţă 3. locuitoru sau făcutu, înălţatu în
aeru 4. foarte mare. 'Evaf.pwc;. care stă, sau sboară în aeru] I „care are
compoziţia

aerului" „de /din aer".
'~'tiil. Umblu în văzduh. [umblă în aeru 2. mă îndeletnicescu în
zadarcine şi nefolositoare ocupaţii, umblu <lupe vânturi] I „a umbla cu capul
în nori".
'AE.pomcoJtia. Cunoştinţă din aer, din văzduhu. [observaţie a stării aerului].
'AE.pcm.q>oc;. Umblătoriu prin văzduh. [umblătoru în aeru] I „căpitan /membru
al echipajului unui avion".
'.AE.p6qqxx;. Cu văpseala aerului. În chipul aerului. [cel cu faţă, culoare de
aeru].
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'AEtbqqxx;. Purtătoriu de vulturu. Zgripţor cu doao capete. "'OJtF.p x:al
~ Ât'yE'tCxt. care şi purtătoriu de semnu se zice. cel ce poartă semnu
împărătescu. [purtătoru de stindardul (steagul)].
'AE~. Vulturos. Ca vulturul aseamenea. [cel de soiul vulturilor, asemenea
cu vulturul].
'AEtcp<xvfi<;. De-a pururea văzutu, arătatu. [ 1. totdeauna văzutu 2. totdeauna
luminătoru].

t6 'A µem 'tOi> ~

'Al;E'Oî<lţxoto;· ăL;wKtoc;. Neîmpărăcheatu şi neînjugatu. [(al doilea termen):

neînjugatu sau nesupusu la jugu. (fig.) neînsuratu] I (primul termen)
l .„nepotrivit" 2. „neîmperecheat" (al doilea termen) „neînjugat, neînhămat".
"'Al;E'\>Ktoc;. Neînjugatu.
"'Al;uyoc;. Fără de jugu. [ftL;E'UKto; . neînperechiatu].
'Al;uyl.aa'toc;. <l<Yca0µ:r1-co;. Necumpănitu. Netrasu la cântaru sau la cumpănă.
[necântăritu, nesocotitu; ... neprevăzutu, neregulatu; nestatornicu] I (primul
termen) ,,necântărit". acmX9µ.uncx; ,,necântărit".
'Al;11J.1.1.omx;. Nepăgubitu. /1. „nepăgubit" 2. ,,nevătămat".
'~11J!irocru;. 10 cll;îy.u:to. N epăgubire.

"'Al;'OµOV.
"'Al;-uµcx;.

Azimă.

Fără

de aluatu. Nedospitu cu aluatu.

[rară

aluatu] I

„azimă"

„pâine

nedospită".

"'Al;cocno; Km

~voc;. Deşcinsu şi fără

de brâu. [(termenii apar împreună)
1. neîncinsu. (fig.) negata sau grabnicu 2. neannatu] I (primul termen) ,,Iară
curea, fără cingătoare".
, ,
'
,.... ,
ta a µem 'WU T\.
'Aîlffia. Greaţă. Îngreţoşare. Nedulceaţă. Fără de a nu avea nostimadă.
[I.neplăcere, nepoftă, scârbă, greaţă 2. ciudăţie ,îndărătnicie 3. rea năzăvire,
netrebnicie] I 1. „dezgust, scârbă, silă,, 2. ,,aversiune, repulsie" 3. „prostie".
'A~. Greţos şi cel ce n-are nici o dulceaţă. [neplăcutu, greţosu, scârbosu
2. ciudatu, îndărătnicu; greoiu; neregulatu rău nărăvitu] I ,,neplăcut, greţos".
'A~oµat. Mă îngreţoşăzu. [simtu neplăcere, greaţă 'mie scârbă].
'A1]&1vt., 16 Ti ~v. Privighetoarea. [cântăreaţă 2. privighetoare 3. poetică
melodioasă cântare] I „privighetoare".
'A,,OOvawc;. Cu glas dulce ca de privighetoare.
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'A1'hlc;. Neobicinuitu şi fără de bune obiceiuri. Prostu. [neobişnuitu, nou„.
2. în care nu se arată năravurile oamenilor] I „neobişnuit" „necivilizat, lipsit
de maniere".
'Ail0rux. amlv(ţ9eux. Neobişnuinţă şi neînvăţătură. Prostime. Neiscusinţă.
[neobişnuinţă].

'AftTt'l'fCOC;. <XvilC'llW<;· Nebiruitu şi neplecatu. [(primul termen) nebiruitu (al
doilea termen) nebiruitu, de nebiruit... nebătutu] I (primul tennen)
I. ,,neînvins" 2. invincibil (al doilea termen) „neînvins, nebiruit".
-t6 'A µEta 'tOO 0.
'A0ava'toc;. Nemuritoriu. [nemuritoru, vecinicu] I „nemuritor, etern".
'A9avcxala. Nemurire. [idem] I idem.
"'A0a7twc;. Neîngropatu. Neastrucatu. [neîngropatu 2. nevrednicu de
îngropăciune] I (x0aqrcoc;. ,,neîngropat".
'A9cx'6µaa'toc;. Neminunatu. [neadmiratoru de nimicu 2. neadmiratu sau
nevrednicu de admirat].
'A0etl;co. Păgânescu. I I. „a fi ateu" 2. „a avea tendinţe ateiste".
"'A0eoc;. Păgânu. Nedumnezeitu. Cei ce s-au lepădatu de Dumnezeu.
[I .necrezătoru de Dumnezeu. nepiosu, .„nelegiuitu, nedreptu, făcătoru de rele
2. lipsitu, părăsitu de provedinţa lui Dumenzeu] I „ateu".
'A0eÂ.11'toc;. Nevoios. Fără de voie. [AJXY6Â.11't0;· nevoind] I „involuntar".
'AeEÂ.T}'t<X. Fără de voie. I „în mod involuntar".
'A0eµdl.co'toc;. Neîntemeiatu. 11. „fără bază /temelie" 2. (fig.) „neîntemeiat".
f. 4v
'A~'toc;. Nevăzutu. [ AeEato;. I .neprivitu, neluatu în băgare de seamă:

necercetatu 2. nepriimitoru de teorie ... neştiinţă] I I. „nevizat" 2. „nerevizuit'.
'A0fptva. Plevuşcă. peşti mici. [ A0fpl.Vf1 un felu de peşte prostu, foarte
ghimposu] I „peşte mic „.
'A0T\v<X. A0ina. Fata dumnezeului idolului Dia. I „zeiţa Atena".
'A9rtvaîoc;. Grecu de la AOina. I „atenian".
"'A0Â.to;. Ticălosu. Ticăitu. [ostenitoru; muncitoru; căznitu, ticălosu, (fig.l
prostu netrebnicu; cu rele purtări„. 2. neîndemănaticu, deprinsu la luptare].
1. „mizerabil, mizer" 2. „nefericit" 3. ,,nemernic, ticălos".
'A0Â.Ux. Ticăloasă. Ticăită.
'A0Â.tcoc;. Ticăloşaşte.
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'A9Â.00ET11c;. Puitori ul de stradanie. Mai marele podvigului. [rânduitoriu şi
împărţitoru de premii la luptători, prezidentu al luptelor] I „organizator de
probe sportive".
AOÂ/Jv. Darul strădaniei. [premiu de luptătoru, resplătire... 2. prinsoare,
rămăşagu] I „trofeu sportiv".
'A9'A.i!JJl Kal mJ'AiiJ. Mă străduiescu. Mă muncescu. Nevoinţă. puiu. I
cx9Â.0'6µoo. „a face sport".
"'A9Â.T)OU;. Stradanie. Muncă. [luptare, deprindere, exersare] I 1. „probă
sportivă" 2. „luptă".
'AeroÂ.ato;. Neturburatu. Limpede.
'Ae&oc;. Nevinovatu. [nevinovatu. neosânditu] I 1. ,,nevinovat, inocent, fără
• w" 2. „naiv
• ".
vma
'AEko&tTtc;. Nevinovăţie. I 'A0ro6tT)m. 1. „nevinovăţie, inocenţă" 2. „naivitate".
'Afkorovro. Dezvinovăţescu. Curăţu de vină. Izbăvescu. [desvinovăţescu,
slobodu de vină pe cineva] I „a dezvinovăţi, a declara nevinovat, a disculpa"·.
"'A9cxf.$oc;. Fără de spaimă. [nesperiatu; îndrăzneţu].
'A9W.µcov. Nevăzătoriu. Neprivitoriu. [neprivitoru de ceva].
'AeEa'tcx;. Nevăzutu. Neprivitu. [I.neprivitu. nevăzutu 2. neprivitoru,
nevăzătoru] I „nevăzut" 2. „ascuns".
'A9Eîat.. Nedumnezeire. Păgânătate. ['A9Wtqm. necredere în Dumnezeu,
nepietate] I „ateism".
'A0Eµi.'A.to<;. Fără temeiu, fundamentu. [şi 'A9tµ11Mx;. cel rară temelie,
neîntemeiatu; cele rară fondu].
'AOqn1tE1YtO;. Netămăduitu. Nevindecatu şi neînpăcatu adică neodihnitu la
cugetu. [I .necăutatu, neîngrijitu, nevizitat (în vreme de boală) 2. nepriimitoru
de lecuire, netămăduitu] /1. „nevindecat" 2. „incurabil".
'AeEpt.crtoc;. Neseceratu. [nesecerată, care nu e de secerat.„ prostu, de trecut cu
vederea] /1. ,,nesecerat" 2. „necosit".
'A~. Neînfierbântatu. [neîncălzitu sau neprimitoru de încălzire] I
<J

„neîncălzit".

'A9Â.11'tUro;. Ayrovt.cmx:6c;. Streduitoriu. Muncitoriu. [(primul termen)
cuviinciosu, protrivitu, priinciosu la luptare şi luptători. (al doilea termen)
cuviinciosu, potrivitu luptei] .
•

Urmează

asterisc care

semnalează

o interpolare.
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'A0Â.6<pq>O<;. Purtătoriu de biruinţă. [câştigătoru de premii în lupte; biruitoru].
'A06Â.OYCOC;. Neturburatu. [A06Â.OYCOC; neturburatu, curatu, strebăzosu] I
1. „limpede" „curat" 2. „netulburat".
'A~x:O:;. Aducătoriu.

'A0uµta. Întristare. Scârbă. Mâhnire. [I .inimă rea, tristeţă 2. lipsă de voinţă,
neîndrăzneală] I „proastă dispoziţie, indispoziţie".
"A9upoc;. Fără de uşă. [cel fără uşă, neînchisu].
'A9up6crroµo;. Fără de uşă la gură. Fliar. f A0up6yÂOXJaoc; rară uşă (neoprit) la
luntea; obraznicu] I „flecar" „care nu-şi ţine gura".
'AEh>oi.cxcYto; N ej ărtvitu.
'A0E~. Calcu, leapădu. Nu ţiu în seamă. Stricu. [calcu, desputemicezu; nu
mă învoiescu, lepădu; desaprobezu] I „a încălca un jurământ".
't6 'A
'tOi> i.

µem

Aiya. Capră.
Aiya ăypta. Capră sălbatecă.
Aiyoµ.WOpcx. Staulu. Obor de capre.
AiyuxÂ6(; Ţărmure. [ţărmu de mare].
Ai&'oc;. Sfiială. Stideală. [sfială, ruşine ... 2. simţire, iubire de cinste; morală
frică de cele părute, sau în fiinţă necinstite lucruri 3. smerenie, cumpătate,
modestie] I „ruşine".
Ai&îov. Coiu.
Aiynoc;. De capră. [idem].
Ai.0fpoo; Aiafp. Să cheamă şi văzduhul şi stihia focului şi ceriul. [(al doilea
termen) I .aerul de peste atmosferă foarte 'naltu şi curatu; cerul, unde locuiau
zeii; şi chiar atmosfericul aeru 2. seninul, curata lumină a cerului] I (primul
termen)„văzduh, înaltul cerului".
A~. Ai.9i.ov. Arapu.
Ai0tonta. Ţara Arăpească./ „Etiopia".
Atµa. Sânge. [I. idem 2. (fig.) omoru 3. rudenie 4. neamu, origină] I idem.

Ai0o'ooa.

Ş ală*.

Ai.µawp(x; cxi.µa~. Sângerosu. [(primul termen) aiµa't'Tp(x; sângeraticu
(al doilea termen) sângerosu, pricinuitu din sânge; asemenea cu sânge] I
alµa-npO:; 1. „de sânge" 2. „sângeros" oo.µa~ „plin de sânge".
• Altă caligrafie.
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Aiµatroµfvoc;. Sângeratu. Cruntatu.
AiµoJt(rt'ti<;. Băutoriu de sânge. [băutoru de sânge] I „vampir".
Aiµoµtl;l.a. Amestecare de sânge. [amestecare de sânge sau crima de această
nelegiuire] I „incest".
Aiµoµbc~. Amestecătoriu de sânge. [amestecătoru de sânge adică cel ce
înpreună cu din sânge rudă a sa] I „persoană incestuoasă".
Aiµ.awaiux. Curgere de sânge. [emoragie, repede curgere de sânge] I
„hemoragie".
Aiµatffivro. Sângerezu. Cruntezu. [cnµat:CO sângerezu, mânjescu cu sânge
2. prefac în sânge].
"Atvtyµcx. Gâcitură. [enigmă, ghicitoare; alegorie] I 1. „ghicitoare" 2. „enigmă,
taină".

AiµcOOi.a. Dureare de dinţi. [şi AiµcOOuxoµ{x; strepăzire, amorţire de dinţi].
Aivi.aaoµm. leat Aivi:t-roµcn. '0µ1.Âii) ai'tvt:yµftwv leal. ~MOV. leat
cncottvâx; V orbescu întunecatu, acoperitu. Ca prin gâceturi şi pilde. [vorbescu
enigmatic, alegoric, anevoe de ghicit înţelesul].
Atvcx;. Laudă. Slăvire. [l .cuvintu, vorbire 2. povestire fabuloasă 3. macsemă,
părere, proverbu 4. laudă] I „laudă, elogiu, proslăvire".
A\pEule{)(;. Ereticu: Osebitu de cel dreptu credincios. [I .cel ce alege, preferă
ceva 2. alăturatu pe lângă o sectă ereticu, rău-slăvitoru ... ] I „eretic".
A~. Eresu. [I.luare, apucare, prindere 2. stăpânire, robire 3. alegere
4. părere, dispoziţie 5. idee, părere, sistemă, sectă (şi bis.) eresu, rea slăvire] I
„erezie (religioasă) 2. sectă 3. premiză., condiţie.
A~11~. Începătoriu de eresu. [eresiarhu, începătoru sau întemeietoru de
o sectă] I „conducătorul unei erezii".
Ai~. Simţire. [I.prin simţuri lucrare, simţire, pricepere 2. organul
simţirii, simţul 3. mijlocul prin care simţim] I I. „senzaţie" 2. „simţ. ".
Ai.CJ0rt't'(pux. Mădulările prin carele silnţimu. [I .(la sg.) puterea de a simţi.
simţiciune 2. organu de simţire, simţu] I „simf'.
Ai.CJ0rt't'llle0;. Simţitoriu. [simţiosu, simţibilă (lesne simţitoru)] I I. „estetic"
2. „de chirurgie plastică" 3. „senzitiv".
Ahi.a. Pricină. [I .pricină, început de un lucru ... 2. pâră] I „cauză., motiv,
raţiune, pricină".

Ai-noc;. Pricinuitoriu. [pricinuitoru de un lucru] I „răspunzător, responsabil".
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Ai&v. Veacu. [nemărginitul cursu al timpului, vecinicie 2 .. o parte, o dăinuire
de timpu; spaţiul, vremea vieţei 3. (poet.) viaţa omului 4. (med.) măduva
osului spinării 5. dăinuirea de 1000, ... de70 sau 100 de ani] I
„secol".
Aico~co. Veacuiescu.
Aimvt0;. Veacinicu. [vecinicu, nesfărşitu, nemărginitu] I „etern, veşnic".
Ala0rrt6c; Simţitoriu. Care se simte. Să pipăie. [simţitu, de simţit, supusu
simţirii, obiectu al simţurilor] I „sensibil, perceptibil simţitor, evidenţ
considerabil".
AicJxp{x;. Scârnavu. Necuvios. [l. pricinuitoru, aducătoru de necinste,
ruşinare; netrebnicu necinstitu neruşinatu, desfrânatu 2. urâtu, făcutu rău,
nefrumosu 3. rău voitoru. . . 4. nedestoinicu, neîndemânaticu] I „mârşav,
abject, ticălos" 2. „imoral, indecent, depravat" 3. „mediocru".
A~. Ataxi'>VT}. Ruşine. [(primul termen) urâciune, nefrumuseţe,
netrebnicie (al doilea termen) ruşine /(al doilea termen) „ruşine, infamie.
depravare".
f. sr.
A~. Faptă de ruşine. [urâciosă şi necinstită faptă, netrebnicie].
Aitt.6.l;co. Pricinuiescu pre altul dacă iaste pricina de vină. [oo:n&l;oµm mă
pârăscu de către] I attt.6.l;oµm „a fi acaparat".
't6 Ai'ttOV. Pricina. I „cauză, motiv".
Ai'ttOÂ.CYyi.cl. Pricinuiere de vorbă. [motivare, dovedire de pricina (dare de
cuvântu asupra) lucrului] I „motivare, justificare".
Ai'ttOA.oyuc6c;. Pricinuitoriu de vorbă. Iscusitu a găsi pricini. [arătătoru de
pricină, sau potrivitu la arătare de pricină, dare de cuvântu asupra unui
lucru] I 1. „cauzal" 2. ,justificator" 3. „de motive".
Aitpv't.stoc;. Fără de veaste. Neaşteptatu. Nenădăjduitu. I „bruscu, neaşteptat''.
AixµaÂLOOi.a. Robie [robie din războiu, prizonerie] I „prizoniera~
captivitate".
Ai~co. Robescu. [prinzu rob în războiu] I „a lua prizonier, a captura
2. (fig.) „a captiva, a fermenea".
Ai~. Robu. [prin arme robitu, prinsu în resboiu ... cuviinciosu
robului] I „prizonier".
Aixµît. Ti 00crovfi. Vârful suliţii. [uixµît I .ascuţitu vârf de lance sau suliţă. şi
(chiar) lance sau suliţă; resboiu, bătălie ... 2. oaste ... 3. vârfu de oricare
ascuţitu lucru] I „capăt vârf al unui obiect ascuţit".

mrovac;
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'AtroVlfmlc;. Vecuire. I aivtl>nt'tCX „veşnicie".
A~. ME't<ll.cqxx;. Înaltu. [µE~· 1. cel mai presus sau pe d' asupra de
ceva; 2. ardicatu sus, înălţatu, umflatu 3. atârnatu, îndoiosu, nehotărâtu,
nestaton1icu, zăpăcitu, uluitu] I (al doilea termen) µE~ 1. „care planează"
. ".
. "3 . ,,nedec1s
2. „aenan
m'A J.J.E-r& tcru x:.
'AKcx9apata. Necurăţie. [l. necurăţie (murdărie) 2. fig. rea nărăvire,
netrebnicie]/ murdărie, gunoi, resturi urât mirositoare".
'Ax:a0cxpto;. Necuratu. [ 1. necuratu soiosu 2. rău nărăvitu, netrebnicu
3. necur [itoru sau neputinciosu de a curăţi] I l. murdar 2. urât mirositor.
"AKatpO<;. Fără de vreame. [ 1. cel fără vreme cuvenită; nepotrivitu;
neciviinciosu; urâciosu 2. suprătoru, nediscretu„. 3. cel ce n-are vreme .. ]
rtu n"2 . „premat ur"3 . „1ma
. tu"
.
1. „mopo
r .
'Ax:cxncx. Nerăotate. [nerăutate, simplitate, nevinovăţie; blândeţe] I
1. „lipsă de răutate" 2. „ingenuitate, inocenţă".
"AKCXKO<;. Fără de răotate. Neînrăutăţitu [nerău, nevinovatu, simplu]
1.„incapabil de a face rău" 2. „candid" 3. „naiv, cred ul".
'AKaÂEato;. Nechiematu. [nepoftitu. neînvitatu. ] I „neinvitat".
'Ax:aµ(xtTl~· Nelucrătoriu. Leaneş. Trândav. [rocaµatoc; nesimţitoru de
osteneală, neobositu. neîncetatu neprecurmatu] I „neobosit".
'AKaµcxt00'6V11. Nelucrare. Lenevire. Trândăvie.
'AK(xµcotov. Nefăcutu. Crudu.
'Ax:{xµcot0<;. Nefăcutu. Nelucratu. I 1. „nefăcut" 2. ,,necopt"3. „nelucrat".
'Ax:cxµmXvtato;. Necumpănitu.
'Ax:cxveta. Deajunsu. Din destul.
"Ax:cxp&l<;. Fără de inimă. ['AKclpBtoc;(o,it)

I .cel lară de inimă
(îndraznuială) sau minte adică fricosu sau nemintosu2. (copaciu) fără
inimă (miezu, măduvă)] I „fără inimă, nemilos".
'AKcxpnta. Nerodire. [nerodire.nerodnicie] /„rod sărac;lipsă de rodnicie".
"AKapno;. Neroditoriu. [nerodosu, neroditoru (fig.) nefolositoru,
zadarnicu] I „fără rod; neroditor".
'AKcxt®tKaatoc;. Neosânditu.
'AKcxtclÂ.111tto;. Necuprinsu. ['AKatcl.Â."01ttoc; (o,Î\) neacoperitu, descoperitu].
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'A1Ccxta1t6vn-rcx;. Nebiruitu. [nedomolitu, nebiruitu, neobositu, nedoborâtu].
'AKa-raa-ra-roc;. Nestatornicu. [nestatornicu, neaşezatu; neliniştitu;
neregulatu] 11. „nearanjat" 2. „nepotrivit, ne la locul lui" 3. „nestatornic".
'AKataa-rama. Nestatornicie. [nestatornicie, neaşezare; nerânduială;
nelinişte] I instabilitate.
'AKata1taOO'tO<;. Neîncetatu. [neîncetatu, necurmatu] „neîntrerupt,
neîncetat".
'AKa'totlCT)'tO<;. Nelăcuitu. /„nelocuit".
'AKEpatoc;. Întregu sau prostu. [ 1. neamestecatu; neprefăcutu; curatu,
simplu 2. neatinsu, nesupăratu, nerătăcitu, nebântuitu, întregu] I
„integral".
'AKEpatoc;. Fără de coame. [cel fără coarne].
'AlCT)1CWa.11 'AlC1lldc;. Gogoaşă de răstigu. De care facem cerneala.
'A1CT)8ta. Negrijă. Leane. [ 1. lene, trândăvie 2. nepăsare, neîngrijire
3. închidere de inimă, melanholie] „nepăsare, neglijenţă".
'Arlv8uvoc;. Fără de primejdie. [neprimejduitu, neprimejdiosu, sigur] I
„sigur, lipsit de pericole".
'Anvfty11toc;. Nevânatu. Negonitu.
'AnVT}ata. Nemişcare [idem] I „imobilitate, nemişcare".
'ArlVT}toc;. Nemişcatu. [I.nemişcatu sau de nemişcat. statornicu,
neclintitu, nebântuitu, întregu (fig.) neschimbatu, întăritu în părerea sa;
nesimţitoru, greu de capu 2. cel ce nu se cuvine sau nu i este ertatu a se
mişca din locu] I „imobil,nemişcat".
'AnV'tl'til;co.Facu nemişcatu. [stau nemişcatu,nu mă mişcu] /aKtV'tl'tIDl. „a
szta nemişcat"2. „a imobiliza".
"'AKaootoc;. Neplânsu. Nejălitu [neplângătoru, neplânsu, nebocitu] I
1. „care n-a fost plâns, nejelit 2. „care n-a plâns".
'AKoÂ.0'\>06). Unnezu. [mă ducu după cineva, îi urmezu, îl acompaniezu
(fig.) sântu_slugă] /1. „a urma" 2. „a fi adept".
'AK6Â.0'00oc;. Următoriu [următoru după cineva; slugă, ajutătoriu;
alătulaşu; (fig.) ucenicu, imitătoru 3. asemănatu, proporţionatu, potrivitu] I
1. „ataşat" 2. „următor" 3. „fidel".
'AKoÂ.o'60ri~- Urmare. [I. urmare 2. continuare 3. sfârşitu].
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'Ax:oÂ.0'00ia. Slujbă. Urmare. Slujba bisearicii [1.continuaţie; unire,
potrivitate; ascultare, sau supunere, regulată urmare 2. următoarele slugi
3. slujbă regulată după tipicu] /1. „urmare" 2. „suită" 3. „slujbă
bisericească".

'Ax:ol.µ1rro;. Neadormitu [nedormitu, neîncetatu, vecinicu ... ] I I. „nedormit"
2. „treaz" 3. „nes t"ins " .
'Ax:oiµT)<l'la. Nedormire.
'Ax:6µi. Încă. I idem.
'Ax:6µi x:al 10010. Încă şi aceasta. I „chiar şi asta".
'Ax6µi x:al 't&pa. Încă şi acumu. /„chiar şi acum".
'Ax:6vi. Grease. Gresie.
'AKovU;co. Ascuţu. /„a ascuţi".
'Ax:oviaµiVO<;. Ascuţitu. I idem.
'Ax:6mao10<;. Neostenitu. Truditu. Nemuncitu [I .neostenitu, neobositu 2.
neaducătoru de osteneală, lesniciosu].
'Axomaa-ra. Fără osteneală a trupului.
"'Ax:cmoc;. Neostenitor. Fără de osteneală. [uşurătoru sau apărătoru de
osteneală]

I

„netăiat".

"'AK01t't0<;. Netăiatu.
'AK6pSta10<;. Neîncordatu. Slabu.
'Axop0~co. Slăbescu. Lasu.
'Axouµml;oµai. Mă reazemu.
'Axa6µm~. 'Ax:a6µmaµa. Rezemare. Proptire.
'Axouµmaµtv0<;. Răzimatu. I „rezemat, sprijinit".
'Axouµml;co. Reazimu. /ax:cn>µmn I ,,a atinge" 2. „a se sprijini"3. „a
depune bani la o bancă". 'Ax0'6pa010<;. Neostenitu. I „neobosit".
'Ax0'6paa1a. I „fără încetare".
'Ax:a6pem0<;. Netunsu [idem] I idem.
'AKo'6pcre'OtO<;. Neprădatu. I „nejefuit" .
. ,Axoooµa. Auzire [or ce s-a auzit sau se aude ... lecţie, învăţătură; famă,
zisă, veste] I 1. „ ceea ce se aude "2. „stire, veste".
~ aKoilc;. Din auzire. I „din auzite".
'Axooo't6c;. Vestitu. [I. auzitu sau de auzit 2. vreadnicu de auzit] /1. „care
se poate auzi" 2. „vestit".
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'AKoooµtvcx;. Auzitu. Vestitu. /„auzit, ascultat".
'AKoi>m. Auzu. [I.auzu, ascultu 2. aflu, mă înştiinţezu 3) învăţu, sântu
şcolaru 4) înţelegu, pricepu 5) ascultu-mă supuiu 6) dau ascultare] 11. „a
auzi.„ 2 . „a ascu lta" .

Atv aKmXo. Nu auzu. /„nu aud".
v Ax:pa. Margine. Vârfu. [partea cea mai de pe urmă, margine, căpătâiu,
sfârşitu; vârfu orcăruia lucru] /„membrele corpului".
'Ax:patomvro. Beau vinu curatu, neamestecatu.
'Alq>Cl't'Tl'tO<;. Neţinutu. Neopritu. Nestâmpăratu. [neţinutu, neopritu,
nedomolitu] I „nestăpânit, neastâmpărat".
'Ax:paol.a. Neoprire. Nestâmpărare. [l.neoprire, neînfrânare, ns1p1re
2. slăbiciune, neputinţă, atonie].
VAx:pat0<;. Neamestecatu. Vinu curatu. [neamestecatu, curatu] I 1. „pur,
curat" 2. „sincer".
'AKpt,J3<X. Scumpu. /idem.
f. 5v.
'Ax:pij3Eux. Scumpeate. [scumpete, straşnică iconomie] I „scumpete".
'AKp$Eux. Cercare. cu de amănuntul, cu denadinsul. [ l.ecsactitate,
scumpă îngrijire, luare aminte de orice lucru; 2. desăvârşire covârşire] I
„exactitate".
'AKp$EOOµat. Mă scumpescu.
'AKp$(>c; ăv0pco1to<;. Om scumpu.
'AKpl&x. Lăcustă de ceale mari care strică holdele şi ţarinile. A~ lăcustă] I

r

idem.
'Axp1:ta. Fără judecată. I „în mod iraţional, fără discernământ/ judecată".
'A~. Ascultare. [ascultare 3. adunare făcută spre ascultare] I „ascultare:
audienţă, auditoriu".
'AKpOCX'tiptov. Locu de ascultare. [auzitorie (locu de ascultare)] I „auditoriu".
'AKpO<l~. Ascultătoriu. [ascultătoru, şcolaru] I „ascultător, auditor".
'A1Cp00mt. Ascultători. auzitori. I „ascultători, auditori".
'AK'ttwno;. Nepieptănatu. I „nepieptănat".
'AK'tÎV<X. Rază. Raza soarelui. AK'ti.c; I .rază, luminare, strălucire 2. spiţele
roatei 3. trăsnetu] I „rază".
'AKUvqk>ÂEî. Sloboade raze. Luceaşte. Bate raze. I „emite raze".

r
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l

Slobozitoriu de raze. [scoţătoru de raze,
luminosu străluciosu] I I. „iradiant" 2. „radios".
'
"AK'tt.Oto:;. Neziditu. [neziditu; necreatu] .
'AK~Ux. Academie/idem.
"AmUtomcrtoc;. Neîmpodobitu. [neînfrumoseţatu, neîmpodobitu] I
„neîmpodobit, neornat".
"AKaµ.1tto:;. Neînvictu. Neplecatu. Nemuiatu. [ne1nlădiatu; neîncovoiatu;
neînduplecatu, neîmblânzitu, neplecatu spre milostivire şi ertare] I
1. „neîndoit" 2. „neînduplecat".
"Amooto:;. Nearsu. [nearsu sau de nears] I ălca'U'toc; 1. „nears" 2. „care nu
arde".
"AKcx'Ulo;. Fără de vlăstariu. Necrescutu. [rară coceanu].
'A~. Nedobânditoriu. Necâştigătoriu. sau nefolositor. Fără folos.
[necâştigosu; nefolositoru] I „neprofitabil, non-profit".
'AlCldl;oµcn. Mă facu că nu voiescu cându mai vârtosu voiescu. Facu nazuri.
[mă înfrângu, mă prefacu, că nu voiu, în vreme ce voiu] I „a face mofturi,
'AKtLvo(36Â.O;.

Strălucitoriu.

.

nazuri".
"AlCÂ.Etato:;. Neîncuiatu. [neînchisu, deschisu].
"Am1twc;. Nefuratu. [nefuru; (fig) neamăgitoriu, sinceru; nefuratu].
"Adipc:x;. Fără de moştenire. [I .nepărtaşu în moştenire; cel rară
avere; săracu, ninorocitu 2. nedatu cuiva prin sorţi] I I. „fără moştenitori"
2. „dezmoştenit".
'AdTpcotoc;. Nemoştenitu. [I .neîmpărţitu... 2. neîmpărtăşitu din clironomie
sau moştenire] I „nemoştenit".
'Atlbvriwc;. Nemişcatu. Tare. Întăritu. [necletinatu, nesguduitu, ţeapănu,
neturburatu, linu] I „nemişcat, neclintit".
'Adtovrttoc;. X~ lCÂ.rovftpux. Fără de ramuri.
"AlCÂlOOto:;. Nerăsucitu. Netorsu. Nesucitu. [întorsu].
"AlC)lftZ;co. Sosescu în vârstă. Viu în vârstă. Întinerescu. [sântu în floarea,
vârful vârstei (puterei, slavei) mele;] I „a fi în floarea vârstei".
'A1q.1.Î). Vârstă şi desăvâl-şirea vreunui lucru. [tăişu ascuţitu de cuţitu 2. iuţeala,
agerimea, floarea, cel mai bun şi alesu, cel mai de frunte] I I. „muchie, vârf'
2. „punct culminant, culme" .
•

Urmează

linie oblică care indică o interpolare.
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'A100tvmVT)to;. Neîmpărtăşitu. [ 1. necuvenitu, nepotrivitu la toţi de obşte,
necomunicatu altora 2. nepărtaşu din ceva 3. neîmpărtăşitoru, necomunicativu
4 neîndemânaticu în saţietate] I I. „retras, nesociabil" 2. „necuminecat".
'Ax:o~. Nerăzgâitu. Nemângâiatu. Neciocoiniţitu. [nelinguşitu,
neatnăgitu de linguşiri] I „nelinguşit".
'AmÂ.CX<Yt<X;. Nestâmpăratu. Pângăritu. Fără de saţiul curviei. [nepedepsitu,
neîndreptatu, neînfrânatu, neînţelepţitu; neconştionciosu, neruşinosu;
neopritu în desfrânări, datu cu totu la necinstite plăceri; risipitoru, coruptu,
necurăţitu, necultivatu] I 1. „nepedepsit" 2. „desfrânat".
'Ax:6U11to;. Nelipitu. [nelipitu] I idem.
)/Ax:oµvcx;. Fără de hazu . [neînfrumuseţatu; neprefăcutu, nemeşteşugitu] I
„lipsit de eleganţă, neelegant".
'Ax:oft. Auzirea. Auzul. [I .auzul, unul din cele cinci simţuri. 2. organul
auzului, urechia. 3. auzire, vorbă din auz, veste] I „auz".
'Ax:O'U<lim;. Fără de voie. Cu sila. [fără voe, însilă, de nevoe] I „în mod
involuntar".
'Ax:O'\XJ'l.&l;ro. Facu pă cineva să asculte fără de voie. [facu ceva rară voea
mea].
'Ax:omi.l;ro. Facu pă cineva să auză.. Îl iscusescu spre auzire. şi ascultu. Mă
supuiu. [fac pe cineva a asculta (sic), sau vre unu lucru a se auzi, învăţu.„
ascultu, mă supuiu].
'AKpEq>Vtl<;. Curatu. Lămuritu.
'AxpolX>Â.taµ.0;. Bătaie de aproape. [începere, dare de pricină de bătălie] I
„lovituri de tun la distanţă".
'A~. Netăiarea împrejur. [ ... netăiere împrejur] I „pieliţa care
acopere organul genital masculin".
)/AKpCYyrovt.aîcx;. Piatra în trei colţuri care să pune în capul unghiului. [piatră
aşezată în colţul de sus, sau de jos al zidului] I „unghiular".
'AK"p68p'oa. Mugurul copacilor. Muguru de copaci. [rodu de copaciu cu coaji
tare 2) copaciu rodosu].
'AKp61toÂ.~. Cetatea cea mai de sus, cea mai tare, cea mai din margine.
[întărită nălţime a vreunui oraşu, cetăţuie] I „acropolă".
Ta âKp00tvt.a. Pârga rod urilor. şi faguri [vârful. .. din grămada de jafuri cart
se aducea ca o pârgă de jertfă zeilor].
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'A~oc;. Cu rădăcinile scurte. Micu la rădăcini. [cel cu rădăcinele în faţă,

iar nu adânci].

To

oocp6cm.xov. Începutul stihului. [I. începutul versului. 2. un felu de

poemu ... ].
'A1CpCXp'OÎlc;. Isteţ de fire. [l. resăritu, prin vârfurile munţilor. 2. desăvârşitu în
fireştele talente; de natură şi simţământu nobilu ... ] .
'AKJXOvuxUx· Marginea unghilor. [vârful unghiilor].
'Ax:roµOOÎ>VT\. Sărăcie. N ecâştigare. [aK't'TlJ.100"6µ VT\ neavere, neproprietate] I
„Jipsă de avere funciară".
'Ax:t11Jl,cx. Cânna carului. Proţapul.
t6 'A JIBta 'toU Â..
f. 6r.
"'AÂT}KO. Nărămzatu./6.Â.ucoc;,T},OV „foarte roşu".
'A1Cp6Spucx. Muguri de copaci. [1.rodu de copaciu cu coaja tare. 2. copaciu
rodos].
'AJ....a[,ow!w.. Mândrie. [mândrie deşteaptă] I „imfatuare"•.

f. 6v.
·~oe;. Nerănitu.

I „care n-a fost rănit,

fără răni".

'AUxx:oopoc;. Kal oMKoopoc;. Deplinu. întregu. Cu totul.
"'AJ..m;. Sare. Kal<V..clu [sare] I (al doilea termen) „sare".
'AJ,11.'tE{Xlv. Solniţă.
'.AM'til;co. Sărezu. Îndulcescu cu sare. I 1. „a săra" 2. (fig) „a da sare şi piper

unui lucru".

'.AMuaµtvoc;. Presăratu cu sare. I „sărat".
'AM't'J'\Ol.c;. Sărătură. sărare.
'.AM't01tCXCJ'tOµtvoc;. Presăratu cu sare.
'.AÂ.atocpayoµtvoc;. Mâncatu de sare.
·~.Uşor. I idem.

'AMxetoc.„ Nenemeritu.
'AJ..illm. Macinu. I „a macina".
AÂEtµµa. Seu. Untură. şi unsoare. [1. ungere. „ 2. alifie sau unsoare de uns
ceva] I 1. „alifie" 2. „untură, seu" 3. „filodormă" .

11

•

Se repetă mai jos ortografiat diferit şi cu alte sensuri.
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'AÂrupÎ}. Alifie. Unsoare. [alifie, unsoare, ungere 2. ştergere, stingere 3. totul

ce slujeşte la ungere (dai mai cu seamă) seul şi untdelemnul].
'AÂ.elµµtva<;. Unsu. I „uns, dat cu alifie".
·~. 'AM:bt't'Tl';. Ungătoriu.

'AÂ.tlq>CO. U ngu. [ungu (cu orce) (fig) „ . îndemnu, întărâtu, zădărăscu,
încurajezu; pregătescu] I „a unge, a da cu alifie".
'AÂ.ElCtX'tT). i) p6Ka. Furca. Kat 't6 aBp(xlcu şi fusul.
~AÂ.OOµ<X. Măciniş. I „măcinare".

'AÂOO"ttmv. Măcinătură.
'.AÂ.EaµfVO;. Măcinatu. I idem.
·~.

Plugariu.
·~. ~ ~v. Plugu. I <XÂt'tpt. „plug".
'AÂ.Etprntlaaµa. fxESJnl. Coamele plugului.
·~co. qyyrovro. Aru cu plugul. I <XÂE-rpll;co „a ara" (al doilea termen) „a
ara" 2. „a cutreiera".
·~. Făină.
·~.

I idem.
Făinariu. I „morar".

·~. Postavă.

Locu de făină.
'.AÂEUpOµtva<;. Înfăinatu. I „murdar de făină".
·~. Făinos. Pielmos.
'AÂ.e'Optovro. Împielmezu. Pospăiezu. I „a murdări cu făină".
'AJ....~. Adevărul. [adevăru; curăţie, neviclenie, simplitate] I „adevăr".
'AAT}9tva. Adevăratu. [ AA1]0Lv&c; într' adevăru, adevărat; curat] I (cu)
adevărat.

'AJ....~.

Grăiescu

adevărul.

[spuiu adevărul; sântu adevăratu; îmi
adeverezu prin faptă cuvintele, sau făgăduială] I I. „a proba" 2. „a se adeveri".

'AAT}CJµO~. Uitătoriu. cebăluitu.

'AAT}CJµ0\1Tl(Îta. Uitare. Cebăluire. Năucire. I <XÂ.'T}CJµOvim.tX „uitare".
'AA110Jl0v&. Uitu. I „a uita, a da uitării".
'AJ....tKÎ}. Ocnă de sare. Km <lÂ.tKaî<;. ocne.
'AAupcxcnda. Jaleş. I aÂ.t<pCX.CJ'"IClft „o plantă medicinală".
'Mtaaxvrt. Sărătură. I „urma apei sărate pe un obiect/ trupul omului„.

'Mtoi.a. iţ Kotv&c;, ă.Â.t.ffilXx.

Leşie.

Dar. [l. ci, măcar, cel mai puţinu 2. fiindcă, însă 3. aşa dar 4. oare m
cumva 5. da, întradevăru] I „dar, însă, nu1nai că".

'A).)..lx..
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'Mayµtvo;. Schimbatu. Premenitu. I „schimbat".
'AÂ.OOC't'Îl<;- Schimbătoriu.
"~te;- 'All<xl;ta. Schimbu. [(primul termen) 1. schimbare, prefacere,
schimbu 2. dare şi luare daravere 3. locu unde să schimbă cai de poştă, stanţă
de poştă].
'AJJ..iJnam. Schimbu. Primenescu. [schimbu, prefacu, facu ceva altfel
2. schimbu, dau una şi iau în locui altă] I aJJ..i1!;,m „a schimba".
'AJJ..iJno'oµoo.. Mă schimbu. Mă premenescu. I aJJ..i1!;,oµm „a se schimba, a fi
schimbat".
'AÎJ..acfaoyvmµiil. Îm schimbu mintea, gândul.
'AJJ..im;. Într-altu chipu, altu feliu. I aÂ.Â.1'°<; „altfel".
'AU~. Împocişatu. Încrucişatu la ochi. I „strabic".
'All~. Cautu cruciş. I aÂ.Â.~m 1. „a avea strabism" 2. „a fi tulburat".
'All~. Împocişare. Ponivoşire.
'AU1fYopla. Cuvântul care altcevaş zice şi altă înţealegere are. Precum zice
Apostolul că au băutu jidovu din piatra cea duhovnicească iar piatra era hătu.
[I.arătare de vre unu lucru prin cuvinte sau icoane alegorice 2. esplicaţie
alegorică] I „alegorie".
'AUTrYopuc6; ')Jyyo;. Cuvântu descoperitoriu celui acoperitu. I „cuvântare,
vorbire alegorică".
'AJJ.nyevfr;. De altu neamu. [cel de altu neamu, de altă naţie] I „alogen".
"AUD ~ul WJ...o. Alta pentru alta.
"Allo;. Altul. [I.altu, deosebitu ... 2. încă altu atâta 3. asemenea 4. cel altu
5. de altu felu, soiu sau neamu] I „altul".
·AÎJ..otpt.mµ.t~. Înstreinatu. I „înstrăinat".
'AUotpt(ovm. Înstreinezu. [~ l .înstreinezu, dau în mâini streine ...
2. bagu urâciune, învrăjbescu] I „a înstrăina".
;
"AÂÂD'te. Uneori. Alte ori. [într' altă vreme, altă dată, uneori, când şi când, din
vreme)n vreme.] I I. „altădată, demult" 2. „altă dată".
'AÂÂOO. Aiurea. Într' altu locu. [<iÂ.Â.oG într' altă parte, aiurea] I „în altă parte".
'AAoy~. 11t1t0K6µoc;. Vizetiu. Comişăl. [(al doilea termen) îngrijitoriu de
calul sau caii cuiva].
'AAoyan. Căluşălu. I „căluf'.
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'AÂ.O'yi.<XenOC;. Nesocotitu. Nebăgătoriu de seamă. sau nebăgat în seamă.
[~. 1. negânditu; nesocotitu, neghiobu, nemintosu 2. nesocotitu,

nemăsuratu; ne număratu; nepovestitu] I „necugetat, nesocotit".
'.AÂOyl.1Cft. Călăriia. Meşteşugul călăriei şi al calului.
'AMy01c~v.

Corabie de cai.

'AMy6µuya. i1 &.Â.oy6µ.Et.ya. Tăune. Muscă de calu. I 1. „tăun" 2. „persoană
plictisitoare/ enervantă".
~ AMyov. Calu. [vită, dobitocu] I &.Â.oyo „cal".
'AMyoow:oMJ<;. Grajdu de cai.
'AMyO'tEXVTt· Meşteşug de cai.
'AMycrtpOCp'f]. Hrană de cai.
'.AÂ.OU1te>'U. i1 'AlEmro. ·~. Vulpe. I (al doilea termen) „vulpe".
'.AÂAY01r1Jyoova. Blană de vulpe.
·~a. Piele de vulpe.
·~ucoc;. ·~ID;. De vulpe. I alEîtOOOl.cnoc; „de vulpe".
AÂOOO'W<;. Nelăutu. I „nespălat".
'AA1>mlwc;. ~ AÂ'07toc;. Nemtristatu. Fără de întristare. I (primul tennen)
,,nemilos" (al doilea termen) 1. „fără grăsime" 2. „care nu întristează".
'AA'\Xrl&x. Lantu. I idem.
21

'

f. 7r.

'AA'UO'l.Mla. Lănţişor./ idem.
'AAooo&µtvcx;. Legatu cu lanţ.
AÂmoc;. Nedezlegatu. [1.nedeslegatu, de nedeslegat 2. netopitu, neputrezitu
3. nerisipitu, nedescurcatu; împlecititu, neesplicatu 4. nedesfiinţatu;
neprecurmatu] I 1. „nerezolvat" 2. „nerezolvabil, insolvabil" 3. ,,nelegat".
'Al.ii>vt. Arie. ['AJ..©c; 1. arie 2. lucioasa circonferinţă, sau conturul pavezei] I
„ brazd a~" .
'AÂmvl.cxaµa. Treierişu. I CXÂOlvtoµa „treieriş".
'AÂmvU;co. Treieru. [trăiescu, petrecu, mă îndeletnicescu la arii] I 1. „a treiera"
2. „a împrăştia" 3. „a se simţi în largul său" 4 „a hoinări".
'AÂmvt.<nTi<;. Treierătoriu. I „treierător"• .
21

...

Urmează

trei linii întrerupte orizontale care semnalează o interpolare.
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·~v.

Alavastru. Un chip de vas pentru mir. [~ 1.alavastru,
unu felu de piatră albă cu vine prântr'ânsa ... 2. vase făcute din alavastru] I
„alabastru".
'AN::JI,roWJ.. Trufie. Îngâmfare.
'AM9q'toc; x:al ~· Negreşitu. şi neascunsu. Neuitatu. [(primul
tennen) I.neuitatu 2. de care nimicu nu poate fi ascunsu] I „care nu greşeşte".
'AÂaÂIJ.rft. Strigare. Glasuri de laudă. [gălăgie resboiască; cântare de biruinţă
sau veselitoare; sunetu sgo1notosu] I „zarvă".
vAMÂT)W<;. ~ Awtlux;. Negrăitu. [(primul termen) I.negrăitu, nespusu,
neesprimatu 2. despre care nu s'a făcut de locu vorbă] /(prunul tennen) „fără
glas" 2. „nespus" (al doilea termen) ,,nespus".
v~· Mutu. Nevorbitoriu. [negrăitoru, neglăsuitoru; mutu] I „mut".
v.AÂE'lfl.<;. ~·Unsoare. [(prÎlnul termen) ungere; încurajare, întăritare. (al
doilea termen) ungere, spoiere] I (al doilea termen) 1. „ungere" 2. „miruire".
'A0cx'ta. aypl.cx µoÂOXa. Nalbă sălbatecă.
'~upclpµoocov. T6 cXvrupapµoocov. Doftoria împrotiva altor doftorii. şi
ajutătoare împrotiva altora gonindu răotatea şi vătămarea altora. [(ambii
termeni) doftorie de otravă] I (al doilea termen) „antidot".
'.AA11-rfpt.o;. Becisnicu. Cu rău obiceiu. Stricătoriu. [W..i't'fpwc; nepiosu; rău
făcătoru, vinovatu de crimă; spurcatu; atrăgătoru asupră-şi de dumnezeiască
urgie, urâcios].
'MKcxîcx. ii ~ wG J..Eovroc;. Coada leului. I [(ambii termeni) idem] (al
doilea termen) idem.
'AJJ.n:xoo. Într-altu locu. Aiurea. [într'altă parte, aiurea].
'AÂÂE1t<XÂÂT}Â.tcx. Împleticire una peste alta. [neprecurmată ş1rurre, sau
grămădire de una peste alta sau urmare de una după alta] I „succedare".
'AU11A.oypcxcp1.cx. Coreşpondenţie. [corespondinţă a unuia către altul] I
„corespondenţă".
"
'AUT}ÂoµTttta. Vrajbă sau luptă şi războiu între cei ce mai nainte era una.
'AUT)Âo'\>Xl.cx. Ţinearea unul cu altul. Dragoste. [reciprocă ţiitură, legătură a
unuia de altul, coaţinere] I „conexiune".
'AUT\ÂCXpclyoc;. Cel ce mănâncă unul pre altul. [mâncătoru, prăpăditoru unul
pe altul].
'AU11Â.ocpcx"(l.a. Mâncare între dânşii şi hrana cea dimpreună. [a mânca unul
pe altul].
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'AUT)Mxpeo\.\a. Zavistiia dintre dânşii. [pismuirea unuia cătră altul
reciprocă].

'AllT)Â.O<pOvi.cx. Uciderea dintre dânşii. [omorâre reciprocă].
'AllT)ÂOCpOvo;. Uciderile şi ucigaşii cei între dânşii.
'AJJJr(J..Jooao;. De altă limbă. De altu neamu. [cel de altă limbă. streinu].
'Alldx:J:rrix,. ml· Trbv. Streinu. nă. [cel dântr'altu locu, de altă naţie; streinu,
ciudatu estravagantu] I „cetăţean (străin)".
v AJJ....rlJtv. Dintr-altă parte. Dintr-altu locu. [într' altă parte] I „din altă parte,
de altundeva".
v All.o9t. Într-altă parte. [într' altă parte] I „alibi".
'AUota6µat. Mf:tcroxiiµa~oµm. rtvoµm ăllo;. f1; ăÂÂOU. Mă schimbu
altul din altul mă facu.
'AUotfmx:o;. Într-altu chipu. altu fealiu. cu altă despărţire. I „diferit".
'A)J..6x:aa:x;. ·o 1t<Xp&l;Evoc;. Ciudatu. De mirare. Necuvios. [monstruosu;
nefirescu; neobişnuitu; ciudatu, sau estravagantu] I „ciudat, straniu".
'AU.oqru}..wµ{x;. Schimbarea obiceaiului într-altul streinu. Ca cumu ar fi altă
limbă. [năravuire şi legile celor de altu neamu].
'A).).J:qo~. De altu neamu. De altă seminţie. De altă credinţă. [cel de altu
neamu, streinu].
'.AÂfJ1a:&)v. Iarba ce creaşte carea să naşte şi creaşte la locurile ceale înalte ale
zidurilor. ['MUcroov câmpie întinsă pe ţărmu ... acoperită uneori de mare].
'AÂ.01tftYtC>v. Ocnă it ă.Â.tlcr). [salină (ocnă de sare de mare].
vAÂtpt'tOV. Făină de orzu şi mălaiu de porumbu, adecă făină de porumbu. Kal
ăMpt't<X Mămăliga. [I.făină (mai cu seamă de orzu) 2. orzu curăţatu de
coajă ... arpăcaşu sau bulguru 3. unui filu de coleasă de făină de orzu. „ unu
felu de plăcintă ... ca bogacea] I ClÂ.<pt'tO „lară (de orz) măcinată mare".
v ~ Trb~. Luarea cetăţii când să biruieaşte de vrăjmaşii săi. Robiia.
Stricarea. [luare, stăpânire de cetate; prindere de robu, robire; perdere de
j udicată, osândire] I cl.Âloo11„cucerire".
't6 'A
'toil µ.
'Aµcry<lpuno;. Nespurcatu. I „care nu s-a murdărit".
'.Aµa&x. Jocul cu piatra ca şi cu ţurca. I „disc de piatră".
'.Aµftaunoc;. Nesmultu. I ~'ID<; ,,nesmuls; nejefuit".
'Aµf(cox:mc;. Nestrânsu, neadunatu la un locu. I ~ „nestrâns,
neadunat".

µEm
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'Aµal;6wc; ai .Muierile ceale de odinioară lară de ţâţe. I „amazoane".
'Aµcx9tl<;. Neînvăţatu. [I .neînvăţatu, necărturaru 2. necercatu, fără esperiinţă,
fără idee 3. neînvăţatu, neobicinuitu; neaşteptatu 4. nepractisitu, nedeprinsu,
prostu, grosolanu 5. neştiutu, necunoscutu] I „neînvăţat, needucat".
'Aµcl9rux. Neînvăţătură. Neştiinţă. [neînvăţătură, neştiinţă, neesperienţă] I
„neştiinţă, ignoranţă".

'Aµ(x0tlux;.

Neînvăţatu. Fără învăţătură.

I 1.

„neînvăţat, fără experienţă"

2. ,,nevinovat".
'Aµ<M't'llC;. 'tO µcxvt'tclpt.. Mânătarcă. [unu felu de alese ciuperci sau mânătărci]

I (al doilea termen) „ciupercă".
f. 7v.
'Aµcxl;~. Cărăuşu.

'Aµcxl;e\xo.

Cărăuşăscu.

[cărăuşescu, sânt

cărăuşu

2)

călătorescu

sau

transportezu cu caru].
'ApµM;t. ~tal;a. Caru. [(al doilea termen) caru... 2) (poet.) plugu ...
3) constelaţia celor şapte stele de către nordu, sau steaoa polară carul] I (al
doilea termen) „trăsură; caleaşcă".
, A ,,,J:
,
M eşter de car. o~ CXf.L1U1A:»01tOl.Oi·
, ,.,):
,
~otcoµoc;.
'Aµapt(xvco. Păcătuiescu. [nu nemerescu; nu isbutescu; nu săvârşescu. 2) mă
înşelu, mă amăgescu, greşescu; păcătuiescu] I a.µaptal.vco 1. „a păcătui, a
cădea în păcat" 2. „a greşi".
'Aµaptla. Păcatu. [nenemerire, greşeală; păcatu, călcarea de dwnnezeeştele
porunci.] I I. „păcat" 2. „greşeală".
'AµapwÂfX;. Â.Tt. Păcătos. să. [păcătosu, adică greşitu, şi supusu la greşeli] I
I •

„păcătos".

'AµaaxrArt.

Supţioară.

I idem.

'Aµatmto;. 'Ava\.µooc'tOc;. Sângeratu. I (al doilea termen)
sânge".
'Aµaxi. To <lnotlµ11J.LCX. Zălog. Amanetu.

„lară vărsare de

"Aµaxo;. Nebiruitu. ·[I.nebătutu, nerăzboitu 2. nesăvârşitu, neputinciosu
3. (fig) covârşitoru, nemărginitu, nenumăratu] I ,,necombatant".
'AµclÂco'to;. Nesfadnicu. Negâlcevitoriu.
'AµIVo~. Amvonu. Locu naltu osebitu în besearică unde citeaşte diiaconul
Evanghelia. ['Aµtxov I .buză întinsă şi întoarsă înăuntru de pavază, de

povaru, ... 2.

şiru

de dealuri,

nălţime muntoasă

3. (bis.) amvonu] I „amvon".
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·~.Mâncare nemuritoare. [ambrosia, hrana zeilor] I „ambrozie".

"AµE. Mergi. du-te. I idem.
'Aµ"1. Dar. însă. iar.
'.Aµilrux. Lenevire. [negrijă, nepăsare, lene] I 1. „neglijenţă" 2. „nepăsare".
'Aµcl.~. Leaneş. Lenevos. [negrijitoru, leneşu, trândavu 2. negrijitu,
lenevitu] I 1. „neglijent" 2. „nepăsător".
'Aµ.EJJO. Mă lenevescu. [negrijescu; nu'mi pasă; mă lenevescu] I 1. „nu-i
păsa" 2. „a neglija".
'Aµf.pcoto<;. Nedumesnicu. I „nedomesticit".
'Aµtcnrotcx;. Necoptu. I I. „necopt" 2. „imatur".
'.Aµ.tcrco;. "Aµroa. Fără de mijlocire şi făr' de cugetare. Mai nainte. Far' de
socotinţă. [fără mijlocire, nemijlocit] I (primul termen) „imediat" (al doilea
tennen) „indirect".
'Aµ.Etrocl.V'ltoc;. Nemijcatu. şi nemutatu. [nemişcatu, neclintitu din locu;
statornicu] I I. „care n-a fost mutat" 2. „nemişcat".
'Aµ.E~wc;. Neschimbatu. I I. „neschimbat" 2. „stabil".
'Aµ.E'tCXVOqto<;. Necăitu. Nepocăitu. [I.necăitu, neschimbatu în părerea sa
2. nepricinuitoru de căire ... ; siguru, statornicu; neschimbăciosu] I I. „care nu
se căieşte" 2. „iremediabil".
'Aµ.E'tCXVO'l'}Oia. Necăire. I „lipsa căinţei".
'Aµ.EtcXcmxtoc;. Nemutatu. [nestrămutatu; neschimbatu; neprefăcutu].
'Aµ.EtaxElpwto<;. Nepusu la treabă. Lucru sau om cu care nu să slujaşte
neştine. [neîntrebuinţatu; sau neprimitoru de întrebuinţare, netractabilu
(neeconomisitu] I „neintrebuinţat, nou".
"Aµ.Etpa. Fără de măsură. [fără măsură] I „fără măsură, exagerat".
'AµEtptto<;. Ne1năsuratu. [nemăsurat] I „nemăsurat, nenumărat".
"Aµ.Etpoc;. Necumpătatu. Fără cumpătu. [I .cel peste sau fără măsură,
covârşitoru 2. (în poesie despre versuri) cel fără metru.] I „nemăsuraţ
nenumărat".

"AµtKto<;. Neamestecatu. [neamestecatu, curatu; neprefăcutu 2....
neapropiatu, nesoţiabilu].
'AµµOOl.cx. Năsipişte. I cxµµoot.Ct „nisip".
"Aµµoc;;. Năsipu. [nisipu] I idem.
'AµµfilMţc;. Năsipos. [nisiposu] I „nisipos; plin de nisip".
"Aµolpcwtcx;. Neîmpărţitu. I I. „neîmpărţit" 2. „care nu se poate împărţi".
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"Aµotpa(;. Nenorocitu. Fără norocu sau fără dare şi fără strişte. [I. nepărtaşu,
lipsitu de ceva 2. nenorocosu, nefavoratu de soartă] I „fără noroc, ghinionist".
"Aµooocx;. Necărturariu şi fără de viersu. Nepedepsitu. [I. neştiutoru de
musică şi poesie 2. nesimţitoru în relaţie cu frumoasele arte; cel îară gustu de
frumosu; grosolanu, negraţiosu, necivilitu 3. neproporţionatu; nepotrivitu;
neplăcutu] /1. „needucat" 2."îară noţiuni de muzică sau arte frumoase".

'AµWvwv. b ~A11J.loc; N_ăcovalnă.
'Aµro\16l;uÂ.Ov. 6 'AiiµOeewv. Buşteanul în care să înfige năcovalna.
'Aµ7ttl00a.. Viişoară I „ vie mică".
"Aµ1tfÂOc;. AµntÂ.t Vi ia [ 1. vie 2. unu felu de maşină poliorcetică] I ambii
. ".
tennem. „ vie
'Aµ1tE~ Km 'Aµ~ Viiariu. Pândariu viei. ·o Bpaya~.
'Aµ7tEÂ.o'Upy{x; Lucrătoriul viei. [lucrătoru, îngrijitoru de vii, vien1] I „lucrător
în vie".
'AµJtEÂ.1.lCÎl. Meşteşugul viei.
'Aµ1tcl.uc0; Viiariu.
'Aµ1tEÂ60LoJ.UX. Floarea, căpuşa viei şi floarea vinului.
'Aµndl.auKoc; 'Aµ1ttÂaoc; De vie.
'Aµ1tEAbqroÎJ..ov Frunză de viţă. I aµntlbqruU.Ov „frunză de viţă".
'AµîtOOil;co. Împiedecu. Zăticnescu I EµîtOOU:co „a împiedica".
'AµîtOOunpov. Piiadecă. Zăticnire.
"Aµ1tC.OCJµCX. Împingere. ~u;.
'Aµ1îloeco. crnpc'oxvco. Împingu. I (ambii termeni) „a în1pinge".
'Aµ1tCOO'rll;. Împingătoriu.
"Aµ~. Măcar. o să fie./ aµ1tO'tE'J; „măcar".
'Aµ'(yy&x.Mx. Migdale ['AµuyM.Â.1'}.migdală] I „migdale".
'Aµuy&xÂ.w. Migdalu. I Idem.
'Aµuy&xÂ.tvt.oc;. De migdal.
'AµuyOOA6Â.a&>v. Untu de migdale. I „ulei de migdale".
'AµUpurnx;. Nemirositu. şi nemirositoriu. [neunsu cu mireasmă] I 1. „fără
miros" 2. „nemirosit".
'Aµ~. Nemirosire.
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'Aµ~. Mă îndoiescu. [l. puiu d'asupra sau împrejur 2. coprinzu,

apucu, îmbrăţişezu 3. mă plecu spre amândoă părţile, mă îndoescu] I „a se
•
îndoi, a pillle la îndoială" .
'Aµq>l.13oMx;. Îndoitu. Cu îndoire. [lovitu de amândouă părţile;înconjuratu (de
vrăjmaşi) I „nesigur îndoielnic".
'Aµq>l.13oMx. Cu îndoire. [&.µ.cpijX>Mx; cu îndoială].
'Aµq>$GÂ.ia. Îndoire. Nepriceapere. [îndoială, împărţire de părere în două
2. strimtoare, mirare sau neştiinţă de ce trebuie a face] I „îndoială".
"Aµa. Dimpreună. bµoG [l. tot deodată, într'aceeaşi vreme 2. îndată cum sa
într'aceeaşi vreme când 3. împreună cu 4.asemănător, precum că] 1. „când"
... „
2. „daca .
'Aµa1rnwc;. Nemoşitu. [I .nemoşitu, lipsită la facere de ajutorul moaşei 2. nici
o dată moşită, adică fecioară].
'Aµ&MxKmc;. Nemuiatu. [nemoiatu aspru vârtosu, nemlădaitu, neîmblânzitu,
neînduplecatu spre ertare] /1. „care nu s-a înmuiat" 2. „feciorelnic, pur"
3. „„dur neîndurător".
'Aµ(xvtEmoc;. Nevrăjitu. sau nedescântatu şi negâcitu. [l. nepreghicitu sau de
nepreghicit 2. nepovăţuitude prooroci sau de oracole 3. neputiciosu. de a
preghici] /neprevăzut.
'AµapftKcx;;. Măgheranu [plantă mirositoare, maghiranu].
'Aµ&pcxvtoc;. [neveştejitu, totdauna înverzitu; nestricăciosu, vecinicu] I
1. „neofilit" 2. „etern, peren".
'Aµaptt.vcruc;. Cel ce lesne greşaşte cu mintea [aµap'ti.vooc; cel cu minte
greşitoare (pierdută); ne mintosu; amintitu].
'Aµclpt'upoc; Fără de mărturie. Kal ~toc;. nemărturisitu. neadevărat.
[ (ambii termeni) nemărturisitu, neputinciosu a se dovedi prin marturii;
nedoveditu; de necrezut] /1. „fără martori"2. „nemărturisit.
'Aµacm:yCO'tO;. Nebătutu [ <iµaa·ti:ycotcx;; nebătutu cu biciul, nebiciuitu] I
aµacrti.ycotcx;;,, care n-a fost bătut cu biciul".
'Aµa'Opb;. Întunecatu. Stinsu. [întunecosu, închisu, negru sau care abia se
cunoaşte, abia se zăreşte; (fig.) slabu, învechitu;neînsemnatu] /1. „întunecat"
2. „neclar" .
•

Urmează

o linie

orizontală întreruptă

care

semnalează
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a interpolare.

'Aµf3Â.uvco.Tâmpescu. [tâmpescu; teşescu (stricu ascuţimea; (fig.) ac neactivu,
neageru; slăbescu] /1. „a toci" 2. „a calma, a reduce din intensitate".
'Aµf3Â.{>(;. tîa. 6. Tâmpu, Tâmpitu. [tâmpu, tesitu, netăiosu, neînţepătoru;
(fig)neactivu, moliciosu, împitu la minte] /1. „tocit" 2. „slab, slăbit".
'Aµf3}.,oom6c;. Tâmpitu la vedeare. Ponevos ['AµIJÂ.'\XJlnÎl<; pătimaşu de
tâmpiciunea văzului, scurtu la] vederi 2. pricinuitoru de slăbiciunea
vederilor].
'Aµf3Â.'\X01tta Ponevoşire [tâmpiciune, slăbiciune a văzului] /„slăbire a
vederii''.
'AµlX>MMlv. 'Apycmqnva. Târziu.
'Aµt0oo"oc; Nebeţivu şi treazu [nebeţivu, neînbătatu; (despre lucr) risipitoru
sau prenăzitoru de beţii] I aµt9uaroc; „care nu e beat".
'AµEÂ.yco.'AµE.pyco. Mulgu lapte [(primul termen) 1. mulgu 2. iau, hrăpescu] I
„a muge
I ".
'Aµdt't'Tl'toc;. 't'll.'toV. 'Axpoµtlt'tT)'tov. Neprocititu. şi necugetatu mai nainte.
negânditu. [nepremeditatu, nepredeprinsu, nepregătitu la ceva] I (primul
termen)" care n-a învăţat"(al doilea termen) fără premeditare.
"'AµEµ1tm<;. Fără prihană. [ I .nehulitu , sau de nehulit, neviciosu 2. cel ce nu
se plânge ... mulţumitu] /f'ară cusur, perfect.
'AµEµ'frl.a. Neprihănire. [însuşimea, calitatea nehulitului].
'AµEp11c;. Nedespărţitu. [l. neîmpărţitu în părţi, 2. nepărtinitoru].
'Aµt.piµvoc;. Fără de grijă. [neîngrijatu 2. neîngrijitu] /„rară griji".
'AµE~mv. Neschimbatu. Nemutatu. Care nu să schimbă. [~'t6'Xx-co;
1. nestrămutatu, nemişcatu dintr'unu locu într' altul 2. (gram.) verbu
nestrămutătivu (de activitate)] /(gram.) „intranzitiv".
'AµE~Â.Tt'toc;. Neschimbatu.
Nemutatu. Care nu să schimbă
[neschimbăciosu; neschimbatu ; neprefăcutu] I I. „ neschimbat" 2. „de
neschimbat".
,
'AµetclOO'toc;. Nedătătoriu. Scumpu. [neîmpărtăşitosu (nedarnicu); sau de
neîmpărtăşit] /1. „netransmis" 2. ,,netransmisibil".

f. sr.
'AµE'tCX0e'toc;. Nemutatu. [ neschimbăciosu; neschimbatu; neprefăcutu] I
l. „neschimbat" 2. „de neschimbat".
'Aµt0E1Cmc;. Neîmpărtăşitu.Căruia nu poate să se împărtăşască nimic.
[neîmpărtăşitu; nepărtaşu].
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'AµE'tft1tE1.moc;. Neplecatu. al doilea. Care nu să supune [neÎntorsu,
neschiinbatu dintr'a sa părere, nedesduplecatu] I „de neconvins".
'AµE'tfrox11jJft'tUJ'tCX;. NeÎnchipuitu al doilea rând.
'AµE~. Nefăcutu al doilea şi ciµEta1t0hrco;. 'AµE'tOOCclµroto;.
[neprefăcutu, nereformatu (al doilea termen) neprefăcutu, neschimbatu] (toţi

termenii) „nerefăcut".

'AµE'tft1ttom:>e;.

Necăzutu din starea sa cea dintâiu. [ necăzutu; neschimbatu;

neprefăcutu].

'Aµe'tfttprnwc;. Neschimbatu. Statornicu. Întăritu. [ nemtorsu înapoi 2. (fig.)
neschimbatu, neÎnduplecatu, neÎntorsu din părerea sa; sau nepăsătoru,
neatinsu] /„neschimbat".
'Aµtmxoc;. NeÎmpărtăşitu. [nepărtaşu, neîmpărtăşitu] /„neparticipant".
'Aµ11J11t0'0, E~ 07totov5{ptotE 'tlmov. Ori În ce locu.
'Aµ1\vwv.'t0 n~. 'O µU.-coc; Chinovaru. Minău [(primul tennen)
chinovaru. nelucratu (al doilea termen) chinovaru, miniu, faţa roşie] I
K~ „chinovar" (ultimul termen) 1. „chinovar" 2. „miniu".
'Aµ1yccq>. Fără de mumă. [cel rară, sau cu rea şi neiubitoare mumă].
'Aµ11Xcxv&. 'AîtqXO. 'AMlµov&. At<Tt&z;co. 'A~ Km â1tO't'U"fXcXvco. Nu
mă precepu. Nu mă domirescu. Mă mdoiescu şi nu nemerescu şi nu ştiu ce
voiu face. Nu ştiu cu ce sfatu să izbândescu cu ceia ce poftescu şi dorescu.
[(primul termen)l. n'amu mijlocu, nu pociu 2. mă miru, nu ştiu ce să facu. (al
doilea termen) I .mă îndoiescu, mă aflu în nehotărâre şi chipzuire să facu or
nu ceva. (al patrulea termen) 1. puiu dasupra sau împrejur 2. coprindu, apucu
îmbrăţişezu 3. mă plecu spre amândouă părţile (al şaselea termen) nu
nemerescu, nu isbutescu; pierzu] I ( al patrulea termen) „a ezita" (al cincelea
termen) „a se îndoi de ceva" (al şaselea termen)„a nu reuşi„.
'Aµ1\xavov KfUJ..oc;. Frumuseaţe nespusă, netâlcuită.
'Aµilxavov tem.. Cu neputinţă iaste. Cu anevoie.
'Aµl.cxvtoc;. Nespurcatu. Curatu. I ,,nemolipsit, curat, pur".
'Aµt.Â.Â.â.oµ<Xt. l:1C'\l€ptl;oµoo.. Mă întrecu. Mă osârduiescu. Râvnescu. [(primul
termen) mă emulezu, mă întrecu, mă luptu să îmitu, să ajung~ sau să întrecu
pe cineva la ceva.] I aµVJ..00µ.m. „a se întrece" 2. „a se compara, a fi de
aceeaşi valoare".
v Aµl.09oc;.
Fără plată [neluătoru de sau făcutu fără plată, neplătitu;
nefolositoru] I „fără salariu/ plată".
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"Aµnpo;. X~ µt'tpCXV. Fără mitră. Fără coroană. [neîncinsu; nemăritată].
'Aµl.µ:11mc;. Neurmatu. Neasemănatu. 'Anapaµoiamoc;. I (primul termen)
„inimitabil".
'AµVT\(JM„ Nep01nenirea. uitarea [uitare; amnestie, ertare] I „amnistiere,
amnistie".
'Aµw>V. 'O i>µtvac;. bnoG 1tfP1fxa t6 4$poov E~ ti)v µfrrpav. Peliţa sau
pojghiţa. sau soarta care ţine sau cu care iaste îmbrăcatu pruncul în zgău
[n(n)ieduşelu] I „placenta".
'Aµo~. Schimbu. Răsplătire. Împrumutare. [ 1. schimbu sau schimbare,
prefacere 2. resplătire (de bine sau de rău); resbunare 3. respunsu] I „plată,
remuneratie".
'
'Aµ6Â:ovro;. Neîntinatu. Curatu. Nepângăritu. Nespurcatu. [ 1. nespurcatu,
curatu, nemânjitu, nepătatu 2. nemânjitoru, nemolipsitoru] I ,,nemolipsit,
neatins de boală" 2 „integru".
'Aµqyyri. il ~~a. Drojdiile. Tina untului de lemnu. [(primul termen)
1. drojdii de untdelemnu sau de vinu 2. unu felu de floare 3. faţă roşie,
purpurie].
"Aµox~. Fără trudă. [I .nemuncitu, neostenitu 2. neaducătou de osteneală,
lesniciosu].
'AµOOp(x;. Întunecatu. Cel d-abia să veade sau să aude. [cam întunecosu;
anevoe de deosebit; abia văzutu; puţin simţitu] I ,,nedesluşit".
'AµUcl.oc;. Fără de crieri. [cele fără creeri].
'Aµ'\Yqtoc;. Neînvăţatu tocmescu credinţii. Strein de credinţă. [ 1. neiniţiatu;
necatehetatu; nebotezatu 2. neînvăţatu, neesperiinţatu; nedomiritu în ceva] I
,,neiniţiat".

'Aµcpotf.p~ro. Mă plecu spre amândoao părţile. [formezu de amândoao părţile,

sau coprinzu în mijlocu].
'AµqxycEp(yyÂCOOcroc;. Cel ce ştie amândoao limbile şi cu amândoao să întreabă
şi răspunde. [vorbitoru în favorul şi împotriva cuiva, apărând vicleneşte doă
împotrivă între dânsele păreri].
·~wc;. Vreadnicu şi iscusitu dinspre amândoao părţile. Cel ce şi de
una şi de alta. [1. cel ce întrebuinţează amândoao mâinile ca drepte 2. întru
toate îndemânatâcu 3. cu doă tăişe].
'Aµ~ xE.pOi.v. Cu amândoao mâinile.
<X.V.
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"Av. &. ăv 0EÂ.Îl<JCO De voiu vra. leal ăv etvcn şi de va fi. I „dacă".

Suiu. [(al doilea termen) urcu, suiu 2. tragu afară
la uscatu 3. îmbarcu 4. întăţişezu pe cineva la judicătorie] I „a urca" 2. „a
monta".
'A~. Suire. 'A~cx. [(primul termen) I .suire, urcare 2. încălicare
3. îmbărcare 4. ostăşească pornire de la ţărmu înăuntru pe uscatu 5. (despre
râuri) umflare, potopu 6. înaintare, suire cu rândul] I ~ 1. „urcare,
suire" 2. „montare" /cxvEf3aaµa „urcare, suire".
'A~. Suitoriu.
'A~~· Călăreţ. [1. încălicătoru de calu, călăleţu 2. armăsaru] I I. ,jocheu"
2. „exemplar (animal) pentru montă".
'AvaJXxt6c;. Kcxl civEJ3atO; ăptoc;. Pâine dospită. [(primul termen) lesne de
suit].
'A~vm. Mă suiu. Mă urcu. [mă suiu, mă urcu] I aneba„. nw „a urca, a
sui".
'AV<X(l~. Răsaru. Odrăslescu. [ 1. resaru a doa oară, mă renascu 2. în
locu siomplu resan1, vlăstărescu sau dau vlăstare 3. facu a răsări].
'A~Aa<mXvei 't6 cpmOv. Răsare pomul. Odrăsleaşte. Înmuguraşte.
'Avafl~. Răsărire. Înflorire. [(al doilea termen) ,,răsărire, renaştere"].
'A~Â.acn'T\µtVO<;. Răsăritu. Înfloritu ..
'AvaflÂ.Ul;ro. lzvorăscu. [l. isvorăscu 2. facu a isvori ceva 3. (despre râuri) viu
mare, mă revărsu 4. colcotescu] I „a ţâşni".
'A~ro. Fierbu. Undezu. [l.ferbu sau facu a ferbe ceva ... şi a da în focu,
sau a se vărsa 2. ferbu în colcote 3. izvorăscu, cisnescu].
'Avclf3paml- Fierbinţeală. undă. [fierbere în colcote].
'Ava{3poxtcx. 'Af3poxl.cx. Seacetă. N~ploare. I ~ „secetă, lipsă de
ploaie".

'Avaf3al;ro leal

~$0.l;ro.

'A~. lzvoreaşte.

'Ava"(EÂaoµa. Batjocură. Râs. I „derâdere".
'AvaytlooµEVO<;. Batjocoritu. De râs.

'Avaye~. ~- Batjocoritoriu.
'AV<X"(EÂ.O'Oµcxt. ÎJXO'at.. Ââ'tat. Mă batjocorescu. Mă râzu. Te râz. Să râde.

'Ava:yU.m. Batjocorescu. râzu de altul. [râz tare, cu hohote] I 1. „a batjocori'!
2 . „a ra"d e zgomotos" .
'Avcxyeµll;ro. Umplu de iznoavă.
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'Avayqu.aµtvo;. Umplutu de imoavă.
'Avayt~. A doao naştere. Botezul. [renaştere] I „renaştere".
'Avayevvro. Naştere de iznoavă. [renascu] I 1. „a renaşte" 2. „a reînoi".
'Avayewo{)µcn. Mă nascu de iznoavă.
'Aveyyi.acrtoc;. Neatinsu. Nepipăitu.
'Avayy&Z;oµcn. Mă silescu. Im facu silă. I „a fi silit".
'Avayic~. Silă. îndemânare. îmbiare.
"
"
'Ayayic{J!,ro. Silescu. Indemnezu.
Imbiiu.
[silescu, aducu pe cineva la nevoe,
îndatorezu în silnicie] I „a sili".
'Avayyatnfr;,. Silitoriu. silnicu.
'Avayicaîoc;. De trebuinţă. De nevoie.~ priiaten. [I.neapăratu, care nu se
poate face altfel 2. de nev oe făcutu, silitu 3. supărătoru, neplăcutu
4. aducătoru de silă, siluitoru] I „necesar, de trebuinţă".
f. 8v.
'Ava"('Kal.oc; K~. Vreame de trebuinţă. de nevoie.
'AvaYKTl. Nevoie şi trebuinţă. [firească sau morală, ce în silă aduce efectul
său, neapărată trebuinţă, nevoe] I „nevoie, necesitate".
'Ava"('KCXCf"ttK{x;. Silnicu. De nevoie. [silitoru, strimtorătoru] I „necesar".
'Avclyic~. Silă. nevoie.
'Avayicaîov. 'Eq>OOE'U't1ptov. Umblătoare. Ieşitoare [(primul termen)
I .plimbătoarea sau eşitoare. 2.rudă 3. mădularul genitalu ale trupului] I
(primul termen) „latrină".
'AvayooÂ.Uxoµcx. Greaţă. icnire. I „greaţă".
'AvayooÂ~ro. Icnescu. Îm vine greaţă. I „a-i fi greaţă".
'Avabtvro. Legu. [<lvcxltco I.legu ceva d'asupra, sau împrejur; proclainu,
numescu 2. îmi legu capul cu diademuri, mă încununu 3. legu ceva de ceva
4. deducu, atribuescu; însuşescu ceva] I 1. „a lega sus" 2. „a remorca o
corabie„.
'Ava&l.xvro. Arătu. ['Ava&bcvoµi 1. i-idicu ceva în sus ca sa'l arătu
2. învederezu, publicu, înalţu, rânduescu în postu publicu 3. întocmescu,
înfiinţezu 4. consfinţescu, dedicu 5. deschizu].
'AvalJ'~IA
~
Răsar. I I . „a da "
~
" d'"
'WW. Izvorascu.
1n sus"2 . „a se raspan
1.
'AvalJmMlvm. Îndoiescu. I 1. „a îndoi încă o dată" 2. „a se aduna" 3. „a se
replia".
'Ava0bwoµa. Îndoială.
'Ava&>µa. Umezeală. Reveneală. I „emanaţie".
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'Avcxfuµtvo;. Umedu. Reavănu.
'Ava.&>xo;. Naş. Cel ce priimeaşte din sfântul botezu. [luătoru de ceva
asuprăş, făgăduitoru de a săvârşi ceva; chez.ăşuitoru, naşu de botezu;
cumătro] I 1. „responsabil" 2. „naş".
'Ava.Ooxît. Năşie. Priiminţă. Primire. [l.repriimire, reluare de puteri 2. luare
asuprăşi de unu ce, adică făgăduire, chezăşuire] I „preluarea unei răspunderi".
'Avcxl;11t6>. Cercu. cercetezu. cautu. [caut cu multă scumpătate a găsi ceva] I
~ ta" .
„a cau
'Aval;~. Cercare. Căutare. [scumpă cercetare spre aflare de ceva] I
An tnllr
~ t
u.YUA:i11't'fl0Tl
„cau
are" .
'AW0Eµa. Anate1na. Închinare răului. Blestemu. [l.oferinţă, prinosu,
consfinţitură. 2) (bis.) streinu] I „blestem, anatemă".
'Avcx0Eµatil;co. Ana0ematisescu. [ l .oferu, prinosescu, consfinţescu ceva 2.
(bis .. ) dau anateme sau anatematisescu, aforisescu, blestemu] I 1. „a
blestema, a afurisi" 2. „a da dracului".
'Ava9Eµatt.0µ6c;. Închinare răului. blestem. ăva9Eµft't'Tpu;. [(primul termen)
anatematisare, aforisire, blestemare] I „blestemare, afurisire".
'AvaOt'tID. Puiu. Închinu. Dau. [avatl9q.ttl. puiu ceva 'nalt, sau peste altu
ceva; încarcu; mă încarcu, ardicu asuprămi; iau asupra me~ suferu, rabdu
2. puiu nădejdea 3. îmi comunicu, ... raportu, ecspuiu 4. amânu ceva 5.
strămutu 6. atâmu] I 1. „a încredinţa" 2. „a consacr~ a dedica".
'A~. ~vu;. Creaştere. Hrănire. [(primul termen) crescutu de
cineva. (al doilea termen) rehrănire, reîngrăşare, întremare] I (primul tennen)
I .,,rezultatul educaţiei cuiva" 2. „creştere, educaţie".
I

'A~. Crescătoriu. hrănitoriu.
'A~.

Crescu. Hrănescu. [ava-rpf.<pro crescu, întărescu prin hrană] I „a
creşte, a educa".
'Avcxtpe>ep{t. Creaştere. Hrănire [hrănire, creştere] I „creştere, educaţie".
'A~cn. Mă crescu. Mă hrănescu I „a fi crescut, a fi educat".
'Avcx0pcxpbrux. 'tcX 'tpE1t'tt.1Ca. Plata creaşterii. Hrănire.
'Avcx9uµull;et Î\ yT\. Abureaşte pământul. Scoate aburu. [avcx9uµt6.co
evaporezu adică scatu în sus aburu, sau fumu; mă suiu ca un fumu sau aburu
în aeru ... mă aprinzu, reînviezu].
'Avcx9uµla<n,(;. 'Axvlx;. Abureală. Aburul pământului. [(primul termen)
evaporaţie sau suire de aburi şi fumu în aeru].
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'Avcx0uµtl;ro. Aducu aminte.
'Avcx0uµooµcn. Îm aducu a1ninte. I „a-şi aminti din nou".
'Avoocpl.vro. Cercu. Cercetezu. [cercetezu cu scumpătate, revizezu o judicată] I
a cerceta în amănuntime".
"
'
"'Av00qxrooµa. Înceaperea zicăturii. şi altă înceapere precum cuvântului şi
întoarcere înapoi. I 1. „retragere" 2. „interpretare orchestrală".
'Avooax'tCOµtvoc;. Amestecatu. I „amestecat".
'Avooccxwvro. Ameastecu. I „a amesteca".
'Avoocatrom.e;. Amestecătură. I CXVCXKCt1lOCJ'T\ 1. „amestec" 2. „amestecătură"
3. „grea,tă'' .
'AVCX1Cl)1CÂ.u;ro. Învăluiescu. Ocolescu. Învăluiescu mintea. [avoorutlitm
învârtescu, aducu ceva iarăşi într' acelaşi locu; mă reîntorcu, . . . circulu;
repetu aceeaşi] I CXVCXlC\)lCÂfilvrol. „a încercui" 2. „a face o mişcare circulară".
'Avooc61CÂ.toµa. Învăluire.

'AvtxAfxm;. Nesăratu. I idem.
'AvcUrlxiaµa. 'Aval.tlx~. Prelingere. Vărsare.

'AvcUnxro. Prelingu. Km cXvcxÂ.tlXOfl<Xt..

[ştergu

ceva lingând].

'AVCXÂ.El.~. Prelingătoriu.
'AVCXÂ.Tf(oµEvoc;. Topitu.
'AVCXÂ.îffIDVCO. Topescu.
'AVCXÂ.ÎfYcocru;. Topire p{}l;~.
'AVCXÂ.ÎfYcota<;. Netopitu.
'AVCXÂ.Tf(omlc;. Topitoriu.
'AvclÂ.11~· Înălţare. Suire.

Luare în susu. [I .redobândire, reluare
2.reîmputernicire, reîntremare, desostenire, odihnire 3. însuşire de copil
4. învăţătură 5. reparaţie, dregere 6. repetiţie 7. (bis) înălţare Domnului
Hristosu la ceruri] I avclÂ.Tl<P11 1. „primirea unui ordin" 2. „ridicarea unei sume
de la bancă" 3. „Ridicarea la cer".
'A~. Mă înalţu. Mă iau în sus. Mă suiu.
'AVCXÂ.ouK'tO'Oldaaµa.

'AvaÂo'UK'to'md.amc;.

'AV<XÂ.~.

Sughiţare.

Obicnire.
'AvW.,'\Y'('("1l,ro. Sughiţu. Obicnescu.
'AvW.,Uoµat. Mă topescu. I „a fi analizat".
'AvW..îxn. Topescu. Dezlegu. [1.deslegu, sau destrămu; descosu; despletescu;
destăşuru 2. desfacu; desparţu 3. slobozu; izbăvescu 4. readucu ceva în starea
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de mai'nainte 5. stricu, desfiinţezu; deputemicescu 6. mă întorcu ... 7. moru] I
. " 2. „a topi.„ .
1. „a anaI1za
'Av<l.Â.'00'1.<;. Topire. Dezlegare. [l. analisu ... ; stricare, desfiinţare 2. deslegare,
ecsplicare; desfacere, isbăvire 3. întoarcere sau plecare, depărtare, desfacere
din viaţă sau moarte] I „analiză" 2. „topire".
'Ava).hywv. Analoghion. tetrapodu pe care cetimu în bisearică. I avaJJr.rw
„suport de cărţi, în biserică".
'Avaµ<lpnitoc;. Negreşitu. Nepăcătos. [nepăcătosu sau nepăcătuitu; negreşitu
(rară cusuru)] I I. „fără greşeală 2. „rară păcat".
'AvaµaUtcl.l;ro. Năpârlescu. I I. „a ciufuli" 2. „a i se scula părul în cap" 3. „a
se scămoşa".
'AvcXµooam. Rumegu. Mrpuldl;ro. [(primul termen) amestecu ceva cu
mâinile, frecu, frământu; lipescu de sinemu, iau parte din ceva în sinemu (al
doilea termen) rumegu nutreţul] I (primul termen) 1. „a mesteca bine" 2. „a
mesteca din nou µrpux:cll;ro „a ru1nega".
'Avcxµfrotoµcx. Mrpu~. /cxvcxµclaT\µa ,,rumegare" µ1'pl)Kooµ.6c; idem.
'Av&µoocx. 'AvcxµE~U. Între. Adecă între doi. Între trei. I (ambii termeni)
" tre" .
„m
'Aveµ1t00wtoc;.
Nezăticnicu.
Neopritu.
Neîmpiedicatu.
[neopritu,
neîmpiedicatu] I „rară piedici".
'Avcxµo6p&>µcx. Întinăciune.
'A~Â.la. Neîndoire.
'Avcxµq>$QÂ.Oc;. Neîndoitu. I „cert, sigur".
'AvcxvSpcia. N ebărbăţie. [nebărbăţie, nevitej ie] I ~ 1. „laşitate"
2. „lipsă de bărbăţie/ curaj".
"AvcxWpoc;. Nebărbatu. Leaneş. [I.nebărbatu; neviteazu, fricosu; afemeiatu
2. (femei) rară bărbatu, ... sau văduvă] I 1. „laş" 2. „lipsit de bărbăţie sau
curaj".
"AvcxWpoc; yuvft. Muiare fără bărbatu.
'AV<lvncx. Î1nprotivă.
'A~to;. Nevreadnicu. [I. nevrednicu, nepotrivitu 2. ne:vrednicu; despreţuitu,
de nimicu] I 1. „nedemn de ceva" 2. „neputincios" 3. „fără valoare, lipsit de
importanţă".

'Avcx;t.Crtiic;. Nevrednicie. [nevrednicie sau însuşirea nevrednicului] I
ava;tfrnttcx 1. „lipsă de demnitate" 2. „neputinţă" 3. „valoare mică I
neînsemnată".
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'AvaM'\lCJU;. Odihnă. [desostenire, resuflare, odihnire sau
avaM'\XJT\ 1. „odihnă, somn" 2. „moarte".
'Avamx'Oµtvoc;. Odihnitu. I 1. „odihnit" 2. „mort, răposat".
'Ava1t<X'\Ytuc6c;. Odihnitoriu. I „odihnitor, relaxant".
'Avamx'6oµat. Mă odihnescu. I 1. „a se odihni, a dormi".

odihnă]

I

'Avanxxm. Odihneaşte.
'Ava:rw:<xo. Odihnescu pe altul. [încetezu pe cineva din lucrul său şi'l lasua se
odihni, odihnescu, dezostenescu; lasu ceva jos din mâini].
'Ava:rcvEm. Răsuflu. Adiiu. [îmi iau resuflarea, resuflu 2) dau cuiva vreme de
resuflare, de odihnă ... ] I „a respira".
'Avarcvoft. Răsuflare. Adiiare. [I.resuflare 2. odihnă, încetare din osteneală 3.
resufletoare 4. evaporare, aburu] I „respiraţie".
'Avcl.rocfu.. Dandaratele.Pă dos. Cu capul în jos. Ka~. I (primul
tennen) „anapoda, invers, pe dos" (al doilea termen) „în cap".
'AvrutOOtl;m. Mergu dandaratul. Pe dos. Înapoi. [I .umblu dandaratele 2.
întorcu pe cineva înapoi, facu cuiva aceleaşi întrebări 3. cercetezu cu
scumpătate].

'Avaoo8cx;. Îndărătnicu. I „ciudat, trăznit".
'Avax&ryupu;m. Răstomu. I „a răsturna".
'Avapt9µ11toc;. Nenumăratu. [nenumăratu, sau necuprinsu de număru,
nesupusu la socotire; neînsemnatu; de nepreţuit].
'AvCipµocnoc;. Netocmitu. Nepotrivitu. [nepotrivitu, neproporţionatu, neînvoit;
necuviinciosu] I „neadaptat".
'Avapµocnl.a. Netocmire. [nepotrivitate, neproporţie, neînvoire].
'Avapx\a. Nestăpânire. Neîncepătorie. Împerecheare. [anarhie, lipsă de
guvernu, sau de stăpânire] I „anarhie".
"AVCXPXoc;. Fără de începutu. Cel ce nu are începutu [I.cel rară începutu 2.
nesupusu la stăpânire sau stăpânitoru] I 1. „fără început" 2. „îară stăpân".
f. 9r.
'AvapOmpu;. Întrebare cu denadinsulu.
'Avapmtti). Întrebu cu denadinsulu. I „a întreba din nou/ „cu insistenţă".
'AvapOmpu;. 'Avwr61COXJU;. Rădicare. Înaintare. Suire.
'AV<J.<rul®voµm. Mă rădicu.
'AV<J.<rul®vm. Rădicu în susu. Lăstărescu.
'AV<J.<rulCCOµevoc;. Rădicatu în susu.
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'AvcXcrupµcx. ocrulCÂO;. Citură sau tragă cu care scoate apa. [(primul tennen)
or ce s' a tras în sus şi s' a cunoscut văzânduse de faţă.] I I:tKÂ.Oc; „ciutură".
'A~. fl;meÂiO. Scoţu apă. [tragu în sus, suspendu (hainele) arătu,
vădescu (al doilea termen) desertu totu licuidul din ceva, zleiescu ceva de
totu] I (primul termen) 1. „a trage în sus" 2. „a scoate din teacă,, (al doilea
termen) „a epuiz.a".
'Avamca1t't0l. Dezgrop. Sapu. [desgropu, desrădăcinezu; surpu, prăpădescu] I
cxvamc&pco 1. „a săpa adânc" 2. „a face săpături arheologice" 3. „a dărâma".
'Avamc<l'lflµov. Dezgropare. Săpare. ăv<lmccxµcx.
'AV<lmcEÂa. Cu faţa în susu. Pe spate. Cu gaidele în susu.
'Avclcrn:croµcx. Zrnulsură. zmultură.
'AvamrifJ. Zrnulgu. Tragu. [1.tragu, srnulgu, scotu în sus, desrădăcinezu
2. tragu, târăscu înapoi 3. ardicu, strângu în sus 4. isgonescu, fugărescu pe
cineva] I 1. „a zmulge" 2. „a scoate din teacă,,.
'AV<l<raxcru;. Înviiare. Sculare. [1. sculare în sus de omu 2. înviere de mortu
3. strămutare din patrie în pământu streinu 4. revoluţie 5. înălţare, ordicare
6. aşez.are sau reaşezare] I avWTtaerri 1. „ridicare" 2. „înviere" 3. „scăpare"
4. „Învierea Domnului".
'AV<Xerttvro. Înviezu. Scolu. [oftezu, suspânu din fundul inimei; plângu, mă
bocescu] I cxvcxcnatvro 1. „a învia" 2. „a creşte, a educa" 3. „a da putere" 4. „a
sărbători Învierea".
'Avcxcntvoµcn. Mă înviezu. Mă scolu.
'AvcxmtclO'UK6c;. Trăgătoriu. Lesne de zmultu.
'Avcxcrncxaµtvcx;. Zrnultu.
'Awmw.vM,ro. Suspinezu. Oftezu. [oftezu, suspinu din fundul inimei, plângu,
mă bocescu] I „a ofta".
'AV<X<nEvcx"(Jl6<;. Suspinare I „oftat".
'AvamiJJ..Et ilÂW<;. Răsare soarele.
'AvcxtoÂ.ft. Răsăritu. [l. resărirea soarelui şi resăritul. .. 2. eşire în sus sau
afară, resărire 3. albitura cea de lângă rădăcinele unghiilor] I „răsărit, est".
'Avcx't0Âuc6c;. Din partea răsăritului. De la răsăritu. [resăriteanu] I „răsăritean;
estic, de la est, de la Răsărit".
'Avcxtptx~ro. Mi să ridică părul în susu. Mă cutremuru. Mi să zburleaşte
părul. şi zgriburescu. I „a tremura de frică/ frig".

o
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'Avatptxuxoµtvoc;. Zburlitu. Zgriburitu. Cutremuratu. I ,,care tremură de
frică/ frig".
'Avatptxwµ{x;. 'Avaîptxi.cwµcx. 'AvatptX~- Zburleală. Zgribureală. I (al
doilea tennen) „tremur de frică/ frig".
'Avcxcpcxyta. Nepoftă de mâncare. Plecare. Greaţă.
'A~. 'A~. Afiroseală. Închinăciune. Când închinăm vreun lucru
lui Dumnezeu. [(al doilea termen) consfinţire] I (al doilea termen)
„dedicaţie".

'Ava<p€pco. Aducu aminte. Aducu cuvântu

vorbă.

Nu vinu. [I.drum în sus,
ardicu în sus, urcu, şcoţu 2. prinosescu lui Dumnezeu sau contribuescu
publicului 3. atribuescu ... 4. istorisescu, povestescu, spuiu 5. ţin minte sau îmi
aducu aminte 6. esu d'asupra] I „a menţiona".
'Avwpopcl. Aducere aminte. Cuvântare. Purtare de cuvântu şi jărtva să zice
anafora. [ 1. urcare sau eşire în sus 2. mirosu, evaporaţie 3. venitu 4. oferinţă
5. relaţie, adresare către cineva sau ceva, deducere, punere de preună
6. scăpare 7. espunere 8. întremare] I „elogiu".
'AvwpopEtuca. Ceale aduse aminte, povestite şi ceale vrednice de povestire.
'AvwpopEtuc6c;. Aducător aminte.
'A~. Vârteju. [ardicătoru în sus, urcătoru, pârghie sau cobiliţă].
'Avftptoµm. 'Avaxmµm. Mă aprinzu.
'Avclptm. 'Avaxw. Aprinzu. [cxvap'ttl.ro„atâmu ceva de sus sau spânzuru ... (al
doilea termen) 1. spânzuru, atârnu de altu ceva 2. atribuescu. . . 3. aprinzu
4. aţâţu, zădărăscu] I cxvaptOO „a atârna" (al doilea termen) „a aprinde".

'Avaxaoµcx. Căscare.
'AvaxcxaµiOµcxt. XcxaµcrupyoOµm. Xcxaµoopytam. Xcxaµoupyttat. Cascu.
Casei. Cască.
"Ava~. Aprindere. [aprindere, ardere].
„
'AvBpaya0Ux. Vitejie. [voinicie] I l .„eroism, vitej ie„ 2. „faptă vitejească".
'AvBpaycx9tO. <lW3pcxycx9U;ro. Vitejăscu. Facu vitejie. [arătu vitejie, facu
isbânzi] I (primul termen) „a face fapte de vitejie" ..
'Avaxmvm. Dezgrop.
înalţu faţa pământului. .. 2. îngropu].
'Av8pcl&Â<pac;. Fratele bărbatului. Cumnatu. [fratele sau sora bărbatului].
'A~. Bărbatu. [idem] I idem.
'AvBpto:. Bărbăţie. vitejie. [idem] I 1. „vitejie" 2. „băbăţie".

[avcxxrovuµt

51
https://biblioteca-digitala.ro / https://www.acadsudest.ro

'AvBp~.

Stat. Chipu cioplitu.

[statuă,

sau

asemănătură

de omu] I avBp~

„bust".
'A~îo;.

Viteazu. <lvOpt.oµfvo;. [(primul termen) bărbătescu] I

'A~oµoo.. Mă îmbărbătezu. Mă vitejăscu.

~,viteaz".

[avaptl;co îmbărbătezu,

întărescu,

învoinicescu 2. mă postu cu bărbatu, rabdu bărbăteşte ... ].
'AvSpuxvtt.1t0t6;. <XvapuxvtoK6µoc;. Fă<că>toriu de staturi. de chipuri cioplite.
[făcătoru de statue] I (primul termen) cel care face statui, sculptor.
"'AvBp&yuvov. Bărbatu cu muiarea lui. I avl;pOyovo „cuplu".
"'A~co Kcx't ~~co. Suiu. şi înalţu la treaptă. I (primul termen) 1. „a
urca, a sui" 2. „a mări" (al doilea termen) „a promova".
'AW.Jbto<;. Nedospitu. I cx$t6c; 1. „urcat, suit" 2. „crescut (cu drojdie)".
'A~a. Suire. Înălţare. I I. „urcare, suire, înălţare" 2. „preţuire mare„.
'A~'tEL<X. Neţineare. Nepostire. Neînfrânare.
'AvfyÂ.1fto;. Neispititu de nuntă. Cu feciorie. I I. „ireproşabil" 2.
„necondamnabil".
'AVEyJqXX~. Kal ~'tT}to<;. Neţinutu. Neînfrânatu.
'Aw:yvowoµfvoc;. Fără de grijă.
'AveK8tirrltoc;. Nepovestitu. [nepovestitu, nedescrisu].
'Avele8t1C'Tl-ro;. Neibânditu. [ neresbunatu sau de nerăsbunatu].
'Avtleftµrov. Nemislostivu.
'AVEÂ.E'60Ep<X;. Neslobodu. I „care nu e liber".
'Avf.Â.mmo;. Nenădăjduitu. Fără nădeajde.Preste nădeajde. I ,,nesperat".
'AveµucO;. Vânturos. De vântu.
"'Aveµo;. Vântu. /idem.
'AVEµOO'tp6qroÂ.oc;. Vijelie. Furtună./~~ „vijelie".
'AVEµotapaXTt· Vifor.
'A~~- Vânturatu. [supusu la vânturi].
'Aveµll;co. Vânturu. [ mişcu prin vântu] I „a vântura".
'Avtµt. Vârtealniţă pă care dapănă tortu muierile. I avEµ11„vârtelniţă".
'Avevf.pyrito;. Nelucrătoriu. [neactivu].
'AveµOOStata<;. Neopritu. Nezăticnitu. [neopritu, neîmpiedicatu] I „fară
piedici".
'AVEµîda'tE'l>to;. Necredincios. Fără credintă. care nu i să încredintează.
'Avtl;o&x;. Fără cheltuială.
'
'
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'Aw.;oStcxmoc;. Necheltuitu. [cel ce n'are trecere; nepetrecutu, necheltuitu
2. cel ce nu poate eşi].
'A~wc;. Neîndămănatu.

'Avtm't'ft&w<;. Neisteţ. Neiscusitu. [neîndemânaticu, nedestoinicu;
nepotrivi~ neînvoitu; nefolositor; streinu, potrivnicu sau vrăjmaşu] I
l. „neîndemânatic"2. „nepotrivit".
'AVEU~- Necucearnicu. [cel fără sfială, sau bănuială; neprevăzutu;
neevlaviosu către cele sfinte] /„ireverenţios".
'Avtvicl.'AVE'lflbc;. Nepoată Nepotu. [(al doilea termen) nepotu de frate, sau
de soră şi văru bun] I (primul termen) nepoată (de frate) (al doilea termen)
nepot de frate.
'Avf\KOOO'tOC;. Neauzitu. [neauzitu nici o dată sau nevrednicu de auzit] I
I. „nemaipomenit" 2. „îngrozitor".
'Avilµq>oc;. Neîmblânzitu. [neblându, sălbaticu; neomenitu aspru] /„sălbatic,
neîmblânzit".
f. 9v,
'Avftµxqx>e;. Nepuncios(sic) .slabu /„neputincios".
'Avbtnl'to;. Necoptu. Crudu. Nefriptu. [nefertu].
'A~. Neştiutu./~ ,,neînvăţat, rară experienţă".

'Avftcpqxx;. Suişu. /''suiş,pantă suitoare".
'Av0Fp6<;. Înfloritoriu./ av9rp6c;l. „plin de flori„ 2. „înfloritor".
'Avet.l;co. Înflorescu. [avatro resaru, eşu, dau; înflorescu, sîntu în floarea mea]
I„a "nfl
1 on.„ .

'Av0toµfvoc;. Înfloritu. /idem.
"A\&c;. Floare. [iden1] /idem.
"A~. Om. [idem] /idem.
"A~v. Omuşor. Piticu.
'A~. Plăcearea oamenilor. Mărire deşartă. [(biser.) dorinţă şi
silinţă de a place cineva oamenilor dar nu lui Dumnezeu].

'A~oc;;. lubitoriu de plăcearea oamenilor [silitoru de a place

oamenilor mai mult decât lui Dumnezeu] .
'A~ro. Mă omenescu. Facu omeneaşte. Sântu de omenie [l. trăiescu,
sau mă portu ca omu 2. (şi bis.)fac pe cineva a se face omu].
'A\()p(om,va. Omeneaşte. I „omeneşte, ca oamenii".
'A~yoc;;. Mâncătoriu de om. [mâncătoru de oameni] I „canibal".
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'Avl.qn;. Nesfinţitu. Nepreoţitu. [nesfântu, pângăritu]/ „profan".
'Avl.KTttcx;. Nebiruitu. [nebiruitu, de nebiruit] I „neînvins".
'Avl.aro Kat reVll. De a fi. De să va face.
"'Av Kaµµtav cpopclv MXX"l· De_ să va întâmpla.
"'Av KaÂ& Kal. Măcar că.
"'Av Mxro. De nli să va întâmpla. De voiu dobândi.
'Avl.aro Kat ~- Deaca undeva.
'Av6Tttcx;. Fără minte. Nepriceputu. [neînţelegătoru, nepriceputu, nerodu
2. neînţelesu] I „prost, tâmpit".
'AVOTtai.cx. Nepriceapere. Nebunie. Neînţelegeare. [nerozie, neînţelegere] I
„prostie, tâmpenie".
'Av6µotcx;. Neasamănatu. Nepotrivitu. Întocmitu. [neasemenea, de altu
felu] I „diferit, altfel".
'Avoµot6n}~. Neasemănare. [neasemânătate, deosebitate] I avoµot.6îT}ta
„lipsă de asemănare".
'A~ta. Nepohtă. Greaţă. [nepofta] I 1. „lipsă de poftă" 2. (med)
. ".
„anorexie

'Av6pEKta. Fără poftă.
'Avootl.a. Nedulceaţă. Neplăceare. I „lipsă de gust (la mâncare)".
"'Avootcx;. Fără dulceaţă. Fără de gustu. [l. neîntorsu în patria sa; necoptu,
crudu, anostu 2. din care nu se mai întoarce cineva] I 1. „fără gust"
2. „anost".

'Avooteixo. Dezdulcescu.
'Avotyro. Deşchidu. [deschizu, destupu, desdoiescu, mtinzu; esu în largul
mârii] I „a deschide, a destupa".

'Avotyµtvcx;. âvotlC~. Deşchis. [deschizu] I „deschis".
'Avotyooq>aÂ.tl;ro. Închizu şi deschizu.
'Avot1Ct6c; tCmcx;. Locu deşchis./„loc deschis".
'Avatyoo<paÂ.&. Clipescu.
"'Avotyµa. "'Avoll;~. Deşchidere. [(primul termen) parte deschisă,
fereastră, crăpătură] I „deschidere"( al doilea termen) „primăvară".
"'Avoll;~. Primăvară. [deschidere şi deschizătoru] I „primăvară".
'Av'taµa. Dimpreună. I „înpreună".
'AvtaµO>vco. Împreunu. întâlnescu. I „a întâlni".
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uşă,

'Avtcxµtl..fXo.

Răsplătescu.

[replătescu;

respunzu] I 1. „a

plăti"

2. „a

răsplăti".

'Avtcxµt$"1. Răsplătire. Schimbu. [av'taµ01~"1 resplătire (de bine sau de
rău)] I I. „plată" 2. „răsplată".
'AvcxtcxîtOOt&o. Răsplătescu. [av'taîtOO\&oµt dau în schimbu] I „a da
înapoi" 2. „a întoarce" (un bine etc.).
'Avtcx1t00cxru:;. Răsplătire. [dare spre
1. „răsplată" 2. „fapt întors".

resplătire,

întoarcere, resfrângere] I

'Avtcx1to06't'11~· Răsplătitoriu.

'Avtcx1t0Kpl.voµat.

Răspunzu.

[respunzu în reciprocu sau împotriva cuiva ...
corespunzu] /1. „a corespunde" 2. „a face faţă".
'Avtcx1t6Kp~. Răspundere. [corespundere adică respunsu la respunsu;
sau respunsu înpotrivă] I <XV't<X1tcncpl.0Tl „corespondenţă".
'Avt(xpcx. Kcxu:KVt.a. Ceaţă. I (ambii termeni) „ceaţă".
v AVtEp<X. Maţe.
'AV't11Xl0. Răsunu. [resunu sau întorc sunetul] I „a răsuna".
'Av'tÎ\X~· Răsunare. [întoarcere de sunetu, resunare] I avtlix11CJT\
„rasunet" .
'AVtTtX'ttK6c;. Răsunătoriu. I <XV'tT\X11'tlK6c; „răsunător".
w

VAv~cx. Pulpă lCCXt av~L

'Avt$'yavco. Scoţu de pe alta. I a~yatvco „a se opune cuiva" 2. „a
rivaliza".
'Avnypcxqn\. Scrisoare după altu izvodu. Kat avtlypcxcpov. Izvod.
[I .înscrisu respunsu altu înscrisu 2. copiare <lupe unu originalu 3. înscrisă
îndreptare ... 4. înscrisele sau hârtiele unui procesu] I „traducere" (al
doilea termen) „copie".
'Avnyp&.cpro. Prescriu. [ l .respunzu înscris la înscrisu 2. copiezu <lupe
originalu 3. mă îndreptezu înscris către o scrisă pâră 4. reclamu
deopotrivă în scris] I „a copia".
'Avtl&opov. Anaforă. [I.daru datu spre resplătire de daru 2. (bis.) anaforă
ce se dă credincioşilor în locul sf. daruri] I I. „dar în schimbul unui dar"
_„
2. „ana1 ura .
'Avtt.Ktlµcxi. Stau împrotivă. [sântu aşezatu înpotrivă de ceva; ţiu o
înpotrivă posiţie, stau înpotrivă] I I. „a sta în faţă" 2. „a se opune".
C,
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'Avtucpo'6ro. Plesnescu. [l.înpângu înapoi,

mă împotrivescu

2.

mă isbescu

de unu trupu solidu şi mă întorc înapoi; întâmpinu piedici] I „a respinge".
'AvtaVOOCÂiO. Răsfrângu. Întorcu îndărătu. [dau prin resfrângere, întorcu
înapoi] I „a reflecta".
'A~· Răsfrângerea. Întoarcere înapoi precumu sunetul când să
întoarce. Sau razele lovind înafară să întorc a lumina, a străluci de acolo
îndărătu. [întoarcere înapoi a trupului celui asvârlitu pe ceva, resfrângere.
2. întrebuintare spre înfundarea protivnicului de aceeaşi zicere a aceluia, însă
•
•
subt altă însemnare] I ava~ „reflectare" .
'Avamcooµmnvro. Răsfrângu mâneca. I „a sufleca mânecile".
'A~o6µ-ncoµa. 'Avamcooµnrocnc;. Răsfrângerea cămăşii. I (primul tennen)
„suflecarea mânecilor".
'AVE<TICo0µ1îCOOCX. Am răsfrântu.
'Avti.1Cp'U. Împrotivă. De ceaia parte. [împotriv~ înfaţă, în (din) ceea-I-altă
(din potrivă) parte] I „vizavi".
'AvtCXVCXKÂ.â't<Xt it ~ npOc; E:a'O'titv. Să răsfrânge raza spre sine.
'Avn'J.i:yro. Grăiescu împrotivă. Mă împrotivescu. [zicu înpotrivă, mă disputu,
mă prigonescu] I „a contrazice".
'AVtl.Â.oyUX. Grăire împrotivă. Împrotivire. [împotrivire prin cuvinte către
cuvintele cuiva, dispu~ ceartă; surpare prin argumente a enstaselor
protivnicului; cuvântu de îndreptare] I „contrazicere".
'Avnntpa. De de-aici. De ceaia parte. [avnntpav înpotrivă de ceea-I-altă
parte] I „vizavi".
'Avd~. Picioare la picioare. Precumu zicu pentru cei din lumea cea de
suptu noi. [cel cu picioarele opuse celor a le altuia; antipodu, cel supt aceeaşi
meridianu, însă în ceea-1-altă margine ... ] I „antipozi".
'Avn1t0Â.EµCO. Stau împrotivă cu războiu. [mă resboiescu înpotrivă].
'A~. 'A~. Stare împrotivă. [l.înpotrivire 2. comparaţie
3. contra-fatrie] I cxvt1.cmxcrrt „rezistenţă".
'Avna'ttlCoµat. Stau împrotivă. I „a opune rezistenţă".
'Avtlpprlu1C6c;. 'EvavncoµauK6c;. Împrotivitoriu. [cuviinciosu sau
îndemânaticu, aplecatu la contestare sau înpotrivire la cuvintele cuiva] I
(primul termen) 1. „de obiecţie" 2. (gram) „adversativ" .
•

Urmează

asterisc care semnalează o interpolare.
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'Avti.crtpoq>cx. 'Avnmp6cproc;. Împrotivă. Dandaratu. [(al doilea termen)
l.dinpotrivă, dandaratele 2. în proporţie prin cele dimpotrivă] I „invers".
'Avtt:tpexro. Alergu împrotivă [alergu de ceea-I-altă parte sau înprotiva cuiva].
'Avncpclpµoocov. Doftorie împrotiva otrăvii. [doctorie, leacu înprotiva
otrăvilor].

"Av 't'\lxot. De să va întâmpla.
'Avuaptcx. Seacetă. [lipsă de apă (de ploae), uscăciune] I „secetă".
"AvoBpoc;. Secetosu. Fără apă. [cel fără apă, neumedu, uscatu] I „secetos, fără
~ uscat" .
apa,
'Av\mavBpo<;. Neînsuratu. I „necăsătorit, neînsurat".
'Av6mxvBpq. Nemăritată. I idem.
'AVU7t0µ0vttosu *. Nerăbdătoriu. Nesuferitoriu.
'AVU7t0µ0Vl'}Cri,a. Nerăbdare.
'AVU7tOtClyft. Nesupunere. I idem.
'AVU1t&tcxx:wc;. Nesupusu. [l. nesupusu 2. neregulatu, amestecatu] I
1. „independent, nesupus" 2. „indisciplinat (la armată)".
'Avucpavtfic;. Ţesătoriu.
f. 1or.
'Avuqnvrptcx. Ţesătoare.
'Avuqxxµt~. T\wt '\xpaoµtvoc;. Ţesutu.
'Avoxatoc;. Unghios. Cu unghile mari.
'Avrlryeov. 't6. Ctvroyt. Foişor. [cameră în catul cel mai de sus al casei].
'Avrovuµoc;. Nenumitu. Fără de nume. avrov6µ.amo;. [anonim, cel rară nume;
nefamosu, neînsemnatu, necunoscutu] I „anonim"„.
'AWlvoµaoi.a. 'Avcovuµicx. Nenumire. Fără numire. [(al doilea termen) lipsă
de nume de famă, de însemnătate] (al doilea termen) „anonimat".
'AvoxpEÂ.~. Nefolositoriu. [nefolositoru] I „nefolositor, zadarnic"
2. „păgubitor".
'AvcocpEÂEl.a. Nefolosire. [nefolosu].
'A~. Fără de folos.
'Avc'oq>A.wv. Pragu de susu Kal Ka'tOlq>A.tov. Pragu de jos. [pragul de sus al
uşii] I avOlq>A.t „prag de sus"••• .
•

Exemplu de cuvânt scris în cele

două

alfabete .

•• Se repetă cu aceleaşi sensuri după a'V'6-tco.
••• Urmează linie orizontală întreruptă care semnalează o interpolare.
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'A~v. Cu picioarele în susu. [<lvcxj3a00v „încălicat"].

'A~ 'tOv x:oop6v. Mutu. Prelungescu vreamea. Întârziezu.
'AvafX>ÂÎ\. Mutare. Prelungire de vreame. Întârziere. I „amânare".
'AvafX>Âtx:{x;. 'Avcxt3{>Âiµoc;. Prelungitoriu. Mutătoriu. [(al doilea tennen)
amânatu sau priimitoru de amânare] I (primul termen) 1. „întăritor"
2. „anabolic".
'A~Â.E1t0l. Cautu în susu şi dobândescu vedearea ochilor [mă uitu, îmi
ardicu ochii în sus 2) mă uitu în faţa cuiva] I „a se uita în sus" 2. „a-şi
redobândi vederea".
'A~Âe'V'l';. Dobândirea vederii. [redobândiria văzului] I cxv&pÂE'lfll
,,redobândirea vederii".
'Ava:yapy~ro. Gâlgâiescu apa în gâtu. Îm spăl gâtul cu apă. Sau cu băutura
îm spăl gura. [facu gargară].
'Ava"fîEAm. Vestescu. ~ayyfJ..m. [înştiinţezu, vestescu, raportezu (al doilea
termen) vestestescu publicu la cei de afară] I (primul termen) „a anunţa, a
vesti" (al doilea termen) „a anunţa".
'Avayt.vOOmcco. Bwl3(xl;ro. Cetescu. [recunoscu, ţiu bine, înţelegu cu scumpătate
2. cetescu 3. înduplecu sau desduplecu] I (ambii termeni) „a citi".
'Avayvcocru;. 'Avayvcooµa. Cetire. [(primul termen) 1. citire 2. înduplecare (al
doilea termen) or ce citeşte cineva] I avayvcoo'Tl l. „lectură" 2. „descifrare" (al
doilea termen) „lectură".
'AvayqJE'(xo. Propoveduiescu. Vestescu în vileag. Înştiinţezu precumu să facu
înştiinţările şi vestirile, publicuirile în vileag pentru domnu şi împăraţi când
să înnoiescu. [vestescu de faţă în publicu, înştiinţezu prin vestitoru sau
programă; rânduiescu, sau naintezu pe cineva în demnitate] I I. „a proclama'~
2. „a acorda un titlu".
'Avaypcxµµaiil;ro. Mutu slovele una în loc de alta. Schimonosescu scrisoarea.
Scriu adecă deveare în loc de vedeare. Kat avaypaµµa~oµm [formezu prin
anagramatismul altă dintr' altă zicere] I „a anagrama".
'Avaypaµµauaµ6c;. Schimonosirea slovelor una în loc de alta. I „anagramat".
'Avaypcl<pro. Scriu. Tâlcui eseu. şi pomenescu. Aducu aminte şi tipărescu în
minte pentru neuitarea. [ 1. scriu în condică, sau registru vre unu înscrisu
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2. zogrăvescu izvodulu ce s' a tăcut de mai 'nainte] I 1. „a publica în presă"
2. „a macheta un teal".
'Ava:yro. Suiu. şi aducu aminte şi învăţu şi aducu. Scoţu afară. [ l .ducu, tragu
de jos în sus, la mai 'naltu, ardicu, urcu, înaltu, mă suiu 2. ardicu, tragu în sus
ancura 3. jertfescu, sau aducu prinoase, laude 4. raportezu, deducu 5. ducu,
iau 6. crescu, dau educaţie] I I. „a ridica" 2. „a data din„.
'AvayOJ'(lK.fix;. Cu înţeleagere mai înaltă, tainică prin vorbă. I „prin
transformare" 2. „prin referinţă".
'Ava&YBpm;. Ayptbtl~ 0mro yewâmt E~ 'tiX Mm) e1tWco tlc; tă Bevl;pa,
Viţă sălbatică. Laură care să face în pădure susu în copaci. [vie urcată şi
înfăşurată pe copaciu].
'Ava&<xo. Amestescu. [I.amestecu, frământu 2. moiu ceva într'unu chipu ca
să soarbă bine totu acel licuidu] I 1. „a amesteca" 2. „a tulbura".
'Avafiaµ:q. Legătura capului. Podoaba muierească. [unu felu de diademă sau
legătură de capu femeească].
'AvaStMm«o. Învăţu iarăş. [învăţu de isnoavă, reînvăţu pe cineva;
desluşescu, dovedescu mai bine; desduplecu ... ].
'AvaSWoµm. Mă dau în susu. Precumu flacăra înalţindu-se sporeaşte întru
mai multă ardere. [<lv<XSl..&oµt l .facu a ieşi, a resări, a isvori ceva 2. înparţu
3. propuiu ceva închipzuire 4. mergu îndărăt ... ] I 1. „a trimite în sus" 2. „a
răspândi".

'Ava?ttµ1te0. Înalţu. Trămiţu susu. [ l .trimiţu în sus 2. dau afară] I I. „a
răspândi"

2. „a întoarce" 3. „a înălţa (spre cer etc.)".
'AV<J.Succll;ro. Judecu iarăş. [rejudicu, repetu cercetarea unei pricini judicate.
mă judicu la judecătorie apelativă] /.
'Ava5t1Wx<rull;ro. Îndoiescu iarăş. Facu lucru sau cuvântu îndoitu.
[reîndoescu sau îndoescu cel acum îndoitu o dată] I „a dubla din nou".
'Aval>t1tÂ.amaoµ{x;. Îndoire şi socoteala înmutţirei. Ambacu [îndoire de
silabă printr' aceleaşi, sau corespondinte consune] I (gram) ,,redublare (a
sunetelor)".
'A~. Dare. Sporire. Ieşire. Scoatere. Izvorâre Vărsare. [l. resărire,
isvorâre; înprăştiere, înpărţire. 2. însuflare] I cxvCt.&xnt „emanaţie".
'AvMoou;. Cufundare şi ieşire. [cufundare şi înălţare ieşire din fundul mării
în faţă; 1. şi din groapă sau găură 2. codire, lepădare, apărare, călcare de
Îagăduială, căire, amânare] I av&.M><J'T\ „emersiune, apariţie".
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'A~. T) 'Avape>Â:ft. Y~.

'Apy01tq)ta. Kal ~- Zăbavă.

Prelungire. Mutare de vreame. Întârziiare şi afierosire. Închinăciune. [(primul
termen) I. dare, atribuire de pricină asupra cuiva 2. oferire la templu,
consfiinţire 3. preîncepere (preludu) (al treilea termen) 1. trecere pe d'asupra
a ceva 2. amânare de vreme 3. aşezare de ceva mai presus I (primul termen)
faptul de a încredinţa ceva (al doilea termen) amânare (al treilea termen)
I. „suprapunere" 2. „amânare" 3. „superlativ" 4. „metateză" (al patrulea
termen) I. „întârziere" 2. „lentoare" (ultimul termen) „dedicaţie".
'A~. Ucidere. Rădicare. Lepădare. Călcare şi stricare. Piiardere.
[I .luare, ardicare 2. restornare, desfiinţare; reputaţie; călcare de legi, năpădire
3. omorâre] I ~ 1. „infirmare" 2. „nerespectare" 3. „omor fără
premeditare".
'Avoop&. Ucigu şi mi-a (?) stricu. Scoţu din mişlocu. Mă facu fără tărie, de
nimicu. [l.ardicu şi iau de jos 2. iau, ardicu, scoţu din mijlocu; stricu, răpuiu,
prăpădescu; omoru, destrămescu, desfiinţezu, reputezu] I „a infirma".
'Avoo.o0r}Oi,a. Nesimţire. Împietrire. [nesimţire; nepricepere; prostie; neluare
aminte] I I. „nesimţire" 2. „nepăsare" 3. „anestezie".
'Avmo6rrt&. Mă facu nesimţitu. [nu simţu, sântu nesimţitoru].
'Avmo6rrro<;. Nesimţitor, Împietritu. [I. nesimţitoru, nepricepătoru, prostu
2. nesimţitu sau nesupusu la simţire] I I. „nesimţit" 2. „nepăsător".
'Avmoxuvti.a. Neruşinare. Obrăznicie. [neruşinare] I „neruşinare".
'Avai.axuvroc;. Neruşinatu. Obraznicu. [nesfiitu, neruşinatu 2. necinstitu] I
,,neruşinat".

'Avai:ttoc;. 'A0&cx;. Nevinovatu. [(primul termen) 1. cel

rară pricină

sau

începutu 2. nedătătoru de pricină; nevinovatu, nehulitu; nepârâtu (al doilea
termen) nevinovatu, neosânditu] I (primul termen) 1. „fără motiv"
2. ,,nevinovat" (al doilea termen) ,,nevinovat, inocent".
'Avax.arx/1l;,m. Râzu cu hohote, cu glasu mare, nebuneaşte şi rară de ruşine.
[râsu tare cu hohote].
'Avax.ai\.\l;m. Înnoiescu. 'Avax.mvcnvtrovm. 'AvavaDvm. [(primul tennen)
renoiescu.] I (primul termen) „a înnoi" 2. „a inova".
'Avax.atVflO'l';. Înnoire. 'Avavt.oxru;. 'Avoocoo.vo6pyt.Oxnc; [ăvoocatwnc; renoire
(al doilea termen) reîntinerire sau renoire] I (primul termen) avcxx:mVlO'll

.

"
'' .
„lllilOlfe
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'Ava~- Închieiare. Adecă închieiarea a multor cuvinte sau pricini,
întru un cuvântu sau într-o pricină. Cuvântu scurtu, cuprinzător.
[l. recapitulaţie, scurtă repetire a celor zise de mai 'nainte 2. într'una şi
aceeaşi de toate coprindere 3. înplinire] I~ „recapitulare".
'Avcx1CCO'lfll. Încetarea războiului până la o vreame rânduită. Liniştirea.
[vremelnică întrerupere de resboiu; oprire; stare în locu de corabie, amânare,
oprire, ţinere înapoi] I „încetarea focului".
'AvaAfr{ul. Potrivire. Cesluire. Asemănare cu măsură. Precumu doao spre
patru şi trei spre şase. Îndreptare. [proporţie, simetrie, potrivitate] I
1. „analogie" 2. „ase1nănare" 3. „proporţie".
'Av6)..{)yoc;. "'laoc; KCXt cr6µµE-rpoc; KCXm ~. 'Eµ<pf.pÎl<; KCXUt ~
Dreptu şi cu măsură după cisluire. Aseamenea după dreapta chipzuire
deopotrivă. ~·raou. [(primul termen) I.analogu sau proporţionatu; potrivitu.
(al doilea termen) deopotrivă, asemenea; 2. netedu, şesu 3. potrivitu, dreptu
4. acelaşi (al treilea termen) asemenea, de o potrivă la măsură; proporţionatu,
destulu, potrivitu (al patrulea termen) asemănatu cu] I (primul termen)
1. „simetric" 2. „corespunzător" (al doilea termen) „egal" (al treilea termen)
„simetric" (ultima expresie) „la fel de".
'Avfl.Â.oou;. Dezlegare. Slobozire. [1.analisu, desfacere de unu trupu sau lucru
compusu ... stricarea, desfinţare 2. deslegare, esplicare, desfacere, isbăvire 3.
întoarcere sau plecare depărtare; moarte] I cxvCU..'l>O'T\ „analiză".
f. 1ov.
'AvclµVT)<Jl.C;. Aducere aminte. [aducere a minte 2. pomenire, readucere a
minte cuiva] I cxv&µVJ'\0'11„amintire".
'Avavaymcrroc;;. Nesilitu. de voie. [nesilitu, de bună voe] I „nesilit".
'A~. Facere de isnoavă. [I .replăsmuire; renaştere; de al doilea facere
2. cea dintru 'nceputu creare a unui lucru neînfiinţatu, sau mincinosu] I
avanAfurrt I. „refacere" 2. „rememorare".
'AvcxnMnm. Facu de iznoavă. [avaîtÂOOam 1.plăsmuescu, creezu din nou,
prefacu 2. creezu dintru începutu, formezu ceva după oarecare modelu
3. închipuescu cu imaginaţia ... ] I ava~ 1. „a reface, a recreea" 2. „a
rememora".
'A~. yqul-ro;. Plinu. [(primul termen) I .plin cu desăvârşire 2. umplutu
de boală lipicioasă.] I (aldoilea termen) „plin".
'AVCX1tÂTprocru;. Împlinire. [umplere, împlinire] I avcx1tÂ.Tpoxrr\ „înlocuire".
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'Ava~. 'Ava1tVOÎ}. Răsuflare. [(ambii termeni) resuflare, odihnă].

'AvaîtVWJ. Răsuflu. Adâiu. [ 1. îmi iau resuflarea, resuflu; îmi redobândescu
puterile; aflu odihnă; mă odihnescu 2. dau cuiva vreme de resuflare ... ] I „a
respira".
'Avcm613Â.1rroc;;. Nelepădatu. [nelepădatu, nepierdutu; sau de nelepădat, de
neperdut].
'Ava.1t6ypcxqxx;;. Nescris. [neînscrisu în registre ... , netrecutu în catagrafie].
'Ava.7tl&ucro;;. Nearătat. Neadeverit. [nevrednicu de aprobare, neaprobatu;
nepriimitu de bunu] I 1. „nedemonstrat" 2. „nedemonstrabil".
'AvaîtOOtaµCx;;. Mergere dandaratele, pă dos. [întoarcere dandaratele, sau
înapoi; scumpă cercetare; repetare].
'Ava7t't'Ul;tc;. Tâlcuire. descoperire şi deşchidere. [desdoire, deschidere;
desluşire] I ava1t't'Ul;T\ „dezvoltare".
'Ava.7t't'6aaco. ~ro. Tâlcuiescu. Descoperiu şi deşchizu şi arătu. [l.desdoiescu,
deschizu 2. esplicu, desluşescu] I l .„a dezvolta" 2. „a deschide, a des:Iaşura".
'A~ro. ava'tptn:ro. Stricu. Facu de nimic. Calcu. Îmblu fără tărie. Facu
netreabnic [1.strângu şi ardicu mobilele 2.ardicu din mijlocu, stingu, stricu,
dezrădăcinezu, desfiinţezu 3. constructezu de al doilea, reclădescu, rezidescu]
I (primul termen) „a infirma" (al doilea termen) 1. „a răsturna" 2. „a
desfiinţa" 3. „a infinna" 4 „a zădărnici".
'A~. 'Avalprou;. 'Ava'tp01t'Î\. Stricare. Facere de nimicu. Netrebnicie.
Fără tărie. Mincinoase. 'AîCIJ 'toU ~ro Kcxl ava'tpt1t0l. Leapădu,
stricu. Facu mincinos. [ l .ardicare sau transportare de mobile ... 2. stricăciune,
restornare 3. reconstrucţie (al doilea termen) l.luare, ardicare 2. restornare,
desfiinţare, reputaţie; călcare de legi, prăpădire 3. omorâre] I (primul şi al
doilea termen) „infirmare" (al treilea termen) 1. ,,răsturnare„ 2. „desfiinţare':
3. „anulare, abrogare, invalidare, abolire, reziliere" 4 „zădărnicire".
'Avarncrpt&. 'Avamlfiil. Săltezu. Saiu în susu. [~ saltu în sus, sau
înapoi; săru de bucurie] I~ „a sălta (de bucurie etc.)".
'AVCX<TtpO<p'(t. Întoarcere pe dos. Schimbare împrotivă şi petreacere vieţuire.
Adunare dimpreună. cruva.VCX<TtpO<p'(t. [!.restornare 2. (gram.) punere inversă a
zicerilor, mutarea tonului 3. întoarcere înapoi 4. petrecere stăruitoare într'unu
locu 5. purtare 6. ocupaţie, meserie 7. amânare, întârziere] I 1. „reîntoarcere.
revenire" 2. „relaţie socială".

62
https://biblioteca-digitala.ro / https://www.acadsudest.ro

'A~·

gf3cruMlvco. Despecetluiescu. [(primul termen) despecetluescu]/

„a destupa" .
'Avattlvco. Întinzu. [ 1. întinzu, ardicu ceva; aprinzu, înalţu mintea cuiva
2. ameninţu 3. mă înalţu cu mintea la privirea celor zeeşti 4. mă mândrescu,
arătu o purtare grea. 5. mă întinzu, ajungu până la] I „a întinde".
'AvamxU;co. Înnoiescu zidurile. zidescu de imoavă. [renoiescu zidu].
'AvaXJJ€µ1t1m. Râgâi eseu. Scuipu flegmă cu tuse din pieptu. [cXva~1tOJ.1.CX1.
tuşind scoţu flegme sau scuipând îmi destupu pieptul de flegme].
'Avaxveµvu;. Râgâială. [lepădare, sau scoatere de flegme prin răpire sau
tuşire din pieptu].
'AvaxcovdxiJ. ~avaxrovdxo. Lămurescu de al doilea şi mistuiescu de al doilea.
[(primul termen) topescu de al doilea prin topitoare, (al doilea termen) „a
digera din nou"].
·'AvaxrifiJ. Mă despărţescu. Plecu. Mă ducu. I „a pomi„.
'Avax~tii<;. Sihastru. I „sihastru, anarhoret".
'Avapclxo&x;. Robu. [avâpclît08ov robu] I <XVBpano&> „sclav".
'AvOpam:>Ota. Robie. Slujire. Supunere de slugă. Micşorare. Cuviinţă de
slugă.

'A~cx;. Omuşor. Om inicu. Piticu. ·o tf;,E'ri;Et;
'Avl)pqltl.a.

'AvBp6cpcovcx;. Cel ce are glasu

bărbătescu

ovavo;·.

ca un

bărbatu.

[cel cu glasu

bărbătescu].

'Avtlx:aatcx;.
neghicitu].

Neasemănatu.

Fără

de asemănare. [redatu cu socoteală,

'A~.

Stricarea aerului, a văzduhului. [stricăciune de vânturi].
'AVEµbµ'UÂ.cx;. Moară de vântu. I idem.
'Avev&ftc;. Nelipsitu. Bogatu. [nelipsitu de nimicu, înbălşugatu].
'Ave\QxA.fltcx;. Nesupăratu. [nesupăratu, liniştitu] I „netulburat".
'Avel;6Âet.7ttcx;. Neştersu. Necurăţitu. M6vt.µcx;. Siguru. Întăritu. Statornicu.
[neştersu, dăinitoru (al doilea termen) statornicu, nestrămutabilu; dăinitoru;
stăruitoru] I (primul termen) „(de) neşters" (al doilea termen) „permanent".

'AveJ;axa'tT\tcx;. Neamăgitu. Neînşălatu. [neamăgitu].
Urmează

asterisc, ce

semnalează

o interpolare.
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'A\IEl;rpd>V'ltoC;· Necercetatu. Mai presus (de) priceapere. [nepriimitoru
de cercetare; neaflatu prin cercetare, neînţelesu, misteriosu, tainicu] I
„necercetat".
'A\IEl;E~. Necercetatu. Necăutatu cu cercetarea. [nepriimitoru de, sau
nesupusu la cercetare, necercetatu] I „necercetat".
'AVEl;ftrTltcx;. Netâlcuitu. [neesplicatu sau nepriimitoru de esplicare,
neesprimatu, nepovestitu] I „neexplicat".
'Awl;iK:ooco;. Cel ce nu ţine minte răul. Răbdătoriu. [răbdătoru de rele] I
,,neranchiunos".
'A\'El;l.Â.€0Ytcx;. 'ABul.Â.Â.alCtoC;.
Îmblânzitu.
Neîmpăcatu.
Neplecatu.
Nemilostivu. I (primul termen) „neîmblânzit" (al doilea tennen)
. bat" .
„nesch1m
'Awl;t~cx;. Neurmatu adâncu. Necercetatu. [nepriimitoru de scumpă
cercetare, necercetatu cu amănuntul] I „nedesluşit".
'A\tq:>'tcx;. Fără prămuire. Neprămuitor. [I .cel fără serbători. 2. neserbătoritu,
sau de neserbătorit].
'AVE1tCXia9rrroc;. Nedumeritu. şi neînţelesu cu simţirea. [nesimţitu] I „vag, abia
simtit".
'
'AVE1t<Xl.OX'UVtoe;. Neruşinatu. Cinstitu. Cuviincios. [neruşinatu pentru ceva
2. neruşinosu] I „care nu jenează".
'AVEmpfucrto;. Neispititu. Nebântuitu. Nevătămatu. [nesupăratu, nebântuitu] I
,,netulburat".
'Avm$a6ÂE\Yto;. Nebântuitu. [nechipzuitoru de rău asupra altuia; nepătimaşu
de rele uneltiri din partea altora].
'AvE1ti:ypcxcpo<;. Nescris deasupra şi fără tituluş. [nesuscrisu; nenumitu,
neacreditatu sau de necrezut] I „fără inscripţie/ epitaf'.
'AVE1liÂTl<ftO<;. Neuitatu. [neuitatu; neuitătoru].
'Aveni.µovcx;. Neîntăritu. Nestatornicu. Nesigur. [nestăruitoru; netemeinicu;
vremelnicu; nerăbdătoru].
'A~. Neizvoditu din gându. Nemincinos. [neplăsmuitu, nefăţuitu
ce d' asupra, ne făţarnicu, neprefăcutu].
'AVE1tla't'Î\µrov. Fără ştiinţă. Neînvăţatu. Neiscusitu. [lipsitu de ceruta ştiinţă,
nedeprinsu în ceva].
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'Avtm~.

Neiscusitu. Fără isteţime. Nevoiaşu. [neîndemânaticu,
nedestoinicu; nepotrivitu; neînvoitu; nefolositoru, streinu, potrivnicu sau
vrăjmaşu] I I. „neîndemânatic" 2. „nepotrivit".
'Avrm~. Nemeşteşugitu. Neiscoditu. [nefăcutu înadins, sau cu
meşteşugire] I „neprefăcut, direct".
'Avtir'famo;. Nelucratu. [nelucratu].
'Aw~. Fără de evlavie. [cel fără sfială sau bănuială; neprepăzitu;
neevlavios către cele sfinte] I „ireverenţios".
'A~wc;. Negăsitu. [ăvE'6pe'to; neaflatu sau nepututu a se afla].
'AVE~. Fecior nepotului. [<Xvapt.alioOc; nepotu de văru sau de vară, şi de
nepotu sau de nepoată].
'A~. Nepoţie. [verie sau rudenie de văru].
"Avrf:kJv. Mărariu. [măraru, sau molotru] I „plantă aromatică".
'AvmtOOîltoe;. ~Âuwc;. Desculţu. Fără încălţăminte. [(primul termen)
neîncălţatu, desculţ] I (ambii termeni) „desculţ neîncălţat, descălţat".
'Avr(yJov ml~AVT\(Joc;. Cimbru.
'A~T\· t6 <reµ'lf\'>xov &µ.clpoococ;. ii µ.avd;oupâva. Măgheranu.

o

"A~1.1;. Ţineare.

veade în nori. [pusu împotrivă cu soarele 2. un felu
de perdea pentru prepaza ochilor].
f. 11 r.
'A~. Purtător de flori. [cXv0ocp6poc;, purtătoru de flori] I cxv0ocp6poc;
„plin de flori".
'A~VT\· Viiaspe. ~1Ca. [o insectă, albină sălbatică].
'A~Kt6voc;. Ucigaş de omu. [omorâtoru, ucigaşu de oameni] I 1. „ucigaş
de oameni" 2. „ucigător".
'A~opcpoc;. Cu chipu de om. [cel cu figură de om] I „antropomorf'.
'Ai>moc;. Necuvios. [l. necuviosu, spurcatu; nepiosu, sau necucernicu
2. neînvrednicitu de cele legiuite la îngropăciune] I I. „lipsit de pioşenie"
2. „dezgustător".
'Avom.oupyro. Pacu lucru necuvios. [facu faptă necuvioasă, crimă, vină] I „a
se arăta necuvincios".
'AVO<:ncropyUx. Faptă necuvioasă. îară de leage. [faptă necuvioasă, crimă,

'A\61\Â.u:x;. Soarele ce

să

vină] I „faptă necuvâncioasă".
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'AVE1dcrtpoqxx;. Neîntorsu Kcxl

CcvmtOO-qxxpoc;. Neîntorsu. Cel ce nu

să

întoarce îndărătu. [I .neîntorsu înapoi ca să vază, neîngrijatu, nepăsătoru,
nebăgătoru de seamă, prea băgătoru de seamă, neîntorsu, pironitu la locul său
2. nevrednicu de luare aminte, neînsemnatu] I (ambii termeni) „fară
întoarcere".
"'Avoomc;. w ainO. Şi fără dulceaţă. [neîntorsu în patria sa; necoptu, crudu,
anostu 2) din care nu se mai întoarce cineva] I „fără gust".
'Av6ttcrtoc;. ăvuypo;. Neumedu. [(primul termen) neumezitu, uscatu,
svântatu].
'Avcru0t't'T)voc;. Neînvăţatu. nepovăţuit şi neplecat. [nepovăţuitu sau
nepriimitoru de povaţă, n' ascultă de altul].

'Ava6moc;. Fără fiinţă. 'AvfuwpKwc; o µît e:xrov UJtapl;tv Kcxt cn'xruxv Oll'
ovoµcxol.av µ6VTtV. [lipsitu de ecsistenţă, sau fiinţă] I (primul termen) 1. „fară

gust" 2. „imaterial" (al doilea termen) „inexistent".
'Avoxi\. Îngăduinţă. Răbdare. Îndelungă răbdare. [ţinere înapoi, oprire în locu
2. răbdare 3. resărire] I „toleranţă, îngăduinţă" •.
'Avtaycov\l:oµm. Mă nevoiescu împrotiva altuia. [mă luptu înprotivă, mă
resboiescu; lucrezu înprotiva cuiva, mă certu] I I. „a lupta împotriva cuiva, a
combate" 2. „a se întrece, a concura".
'Avtayco~. Nevoitoriu împrotivă. [împrotivă-luptătoru; protivnicu;
rivalu] I „inamic".
'A~µcx. Schimbu pentru alta. [ceea ce se dă, sau se ia în schimbu] I
I. „schimb„ 2. „răsplată".
'AvtclµEtvu;. Răsplătire. [resplătire].
'A~t.o;. Vreadnicu deopotrivă. După cuviinţă vreadnicu. [de o potrivă cu
altul la preţu] I „de aceeaşi valoare".
'Avta1t0xptvoµm. Răspunzu [respunzu în reciprocu sau înprotiva cuiva, or
către cel ce'mi a respuns corespunzu] I „a corespunde".
'Avta1t6Kptm..<;. Răspunsu împotrivă. Răspunsul trebuinţei. [corespundere].
'A~. 'AîtOO'tCX't'T)c;. Rădicătoriu împrotivă. Asupră vrăjmaş. Războinic.
[(al doilea termen) I. depărtatu, despărţitu de ceva, revoltatu, revoluţionaru
2. cântăritoru, judicătoru] I cxvtap't'T)c; „partizan" (al doilea termen) I.
„răzvrătit" 2. „apostat" .
•

Urmează asterisc, ce semnalează o interpolare.
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'A~oµm. Mă

închinu. Heretisescu împrotivă deopotrivă. [salutu pe cel
ce mă salută, sau întorcu salutare].
'AmVf.fl'(&. Lucrezu împrotivă. [lucrezu împrotiva cuiva, sau facu o
înprotivă lucrare] I „a reacţiona".
'Amma"CEÂ.Âm. Trimiţu răspunsu la scrisoare ce mi-au scris. Dau răspunsu
[respunzu prin scrisoare].
'A~tpaµµtvoc;. Încurcatu. Învârtitu. [dandaratele, dandoasele; dinprotivă].
'Avd acri>. În locu de tine. în locu tău.
'Avrq3Mnm. Cautu. Mă uitu împrotivă la altul. [văzu, mă uitu în faţă;
îndrămescu a mă înprotivi].
'AV'MuxatoÂft. Deosebire. Despărţire una de alta. [despărţire, deosebire în
înprotivă părţi] I „confruntare".
'Avti.&uco;. Împrotivitoriu. Împrotivnic. Vrăjmaş.
'Avn.OOl;txl;ro. Slăvescu împrotivă.Altă. minte am. [slăvescu pe cel ce m'a
slăvit].

'Avtil;11Afx;. Z11Â.6t'U7tcx;. Cel ce îş teame muiarea sau ibovnica. Împrotivă
râvnitoriu. [(primul termen) contrăluptătoru; rivalu în amoru. (al doilea
tennen)jaluzu, temătoru] I „rival (amoros)".
'Avti.0ro;. Împrotivnicu. Împrotivitoriu lui Dumnezeu. [deopotrivă, asemenea
cu zeu 2. inprotivitoru lui Dumnezeu.] I „diavolul, Satana".
'A~. Punere împrotivă. [punere inprotivă; contră-alăturare] I „antiteză;
opunere, opoziţie".
'AvnKpO'(xo. Lovescu împrotivă. Împingu. Izbescu. [1.înpingu înapoi, mă
înprotivescu 2. mă izbescu, întimpenu piedici, nu isbutesc, nu nemerescu] I
„a respinge, a combate".
'Avt1.Âalc~ro Dau cu piciorul. Zvârlescu cu călcâiele împrotiva în cel ce
m-au lovitu. [dau şi eu, lovescu cu piciorul de o potrivă].
'Avti.1t<X.Â.O;. Împrotivă luptătoriu. Vrăjmaş. [împrotivă-luptaşu, vrăjmaşu
2. deopotrivă puternicu, proporţionatu] I „inamic".
'Avn~Âft. Împrotiva pildă. Asemănare. [reciprocă comparaţie] I
~

„comparaţie".

'Avn1tf.pcxc;. 'Avruttpav. De ceaia parte. De ciia. [înpotrivă, de ceea-I-altă
parte] I cxvnîtEpa „ vizavi".
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'Avn1t0Â.tq>KID. Batu. războiu împrotiva celor ce mă hatu când încunjură
cetatea cu ostaş. Batu din cetate. [înpresoru pe înpresorătorii cetăţii în
reciprocu].
'A~· Stare împrotivă cu cuvântul spre stricarea altui cuvântu.
[înprotivire prin cuvântu, contestaţie] I avtlwr1m1 „obiecţie".
'Avtiwcmoc;. 1~. Cu de o potrivă cumpănire. Aseamenea şi cu
aseamenea puteare. [plecatu spre cea din potrivă parte a cumpenei„.
proporţionatu aşez.atu înpotrivă] I (primul termen) „opus" (al doilea termen)
„echilibrat".
'AvttO'ocpto'Tll<;. Împrotivă amăgitoriu. Împrelăstitoriu. Isteţ să ştie împrotivă.
[împotivitorul sofismelor cuiva].
'Avti.cr't<Wl.t; Km avata~. Stare împrotivă. [l .înpotivire 2. comparaţie
3. contra-fatrie] I avmi.a'tCXO'T} „opunere, opoziţie".
'Avtt:ruma. 'E~. 'Av0tat<Uru;.~1CÂ.~. Împrotivă. Împrotivă. Stare
de împrotivă. Cruzime. [(primul termen) însuşimea celor vârtoase, sau
elastice trupului de a înpinge înapoi cele ce isbesc asuprăle; vârtoşie, tărie] I
evcxvttCrrrtta. „opunere" pt. al doilea termen v. supra md'Yp6n\'tCX „duritate".
'Avii:nmov. Izvodul cel asemenea după cel dintâiu. [asemănatură de pecete,
copie întocmai] I exvti.'t'U1t0 „copie".
'A~· Grăbire împrotivă şi răspundere. [I .contrazicere sau ceva zicu
înprotiva celor de mai 'nainte de însuşi 2. propunere sau respunsu înpotrivă] I

cxvti.qxxmi. „contradicţie".
'Avnqipoµm. Mă portu împrotivă.
'AvdXPtcJ"tO';. Împrotivnicu şi împrotivitor lui H(risto )s. [protivnicu lui
Hristosu, mincinosu Mesia] I ,,Anti-Christ".
'AvmtOOqwc;. 'El;mt6Â.moc;. Desculţu. Neîncălţatu. [neîncălţatu, desculţu].
"Avro.'Arrit.vro. Susu. [(primul termen) de locu (în) sus 'nalt 2. de chipu] I
(primul termen) „sus" (al doilea termen) „sus, deasupra".
'Avro8tvoc;. Fără dureare. [cel fără dureri de pântece] I avro&uvo; 1. „fără
duren.„ 2. „anod"lff,, .
'AvIDeev. De susu. 11. „de sus" 2. „de la Dumnezeu".
'AvIDµ~. Nenetezitu. Strâmbu. Colţurosu. Zgrăbos. [nenetezit, nepotrivit
neregulat] I „anormal".
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'Av6tro. Sf'arşăscu. [l.isbutescu, săvârşescu 2. înplinescu; urmezu până în
sfarşitu 3. făcu treabă, ajutu, folosescu 4. aducu sfărşitul, prăpădescu 5. mă
grăbescu, mă silescu ...
t6 'A µ.et<l 'toU ~ .

f.

r.1r.
~ayÂ.tiO. Scoţu.

Tragu.

~ayÂ.w'tÎpl.. Citură. Tragă.

·~ay~.

Neispoveduitu.
'.Agx~· Nedespărţitu. /1. „nedespărţit" 2. „(de) neremarcat".
'A'f,ln.. Vrednicie. şi vrednică :fătneaie. [preţul; vrednicie, meritu ... dregătorie]
I „valoare".
'A'f,ta. Cu vrednicie. I „(în mod) valoros".
·~t"('(l. Seu.
'A'f,l.t1tCXtvoc;. Vrednicu de laudă. [idem] I „lăudabil".
'A'f,ioyeÂacJ'tOC;. Vrednicu de râs. I „rizibil".
"'A'f,toe;. Vrednicu. [1.cel de acelaşi preţu cu altu ceva; 2. vrednicu
3. meritantu, vrednicu de cinste sau de multu preţu] I 1. „capabil" 2. „valoros".
"A;toe; Oava'tO'O. Vrednicu de moarte. [vrednicu de moarte].
'AE,w'Anycx;. Vrednicu de vorbitu. Vrednicu de povestitu. [vrednicu de
cuvântu (vorbire, laudă), însemnatu, preţiosu] I „important, însemnat".
'AE,toµvflµ1l(;. Vrednicu de pomenire.
A;toe; xa.Mxoµoi). Vrednicu de pierzare.
'AE,wti.µ.irroc;. Vrednicu de ci(nste). de laudă. [vrednicu de cinste].
'AE,l.OO'\)µml.8toc;. Vrednicu de iertăciune.
'Aţunvm. Învrednicescu. I „a aprecia".
'AţtiO. Poftescu sau învrednicescu.
'A~Uoµa. Vrednicie. Dregătorie. [l. demnitate, oficiu, gradul de soţială
posiţie, rangu 2. reputaţie însemnătate; mărime, covârşire. 3. cuvântu ce n'are
trebuinţă de dovadă, de sine doveditu, sau probabilu, acsiomă 4. voinţă cerere
stăruitoare, pretindere, rugăciune] I 1. „demnitate (în stat)" 2. „axiomă".
'Aţtoµa.'tllC{x;. Om de· cinste. Căpetenie. [~1.COJ.1CX't1.K6c; 1. cel cu rangu,
demnitaru 2. cel ce arată demnitate, bună cuviinţă, oficialu, măreţu; cel ce
vorbeşte cu filosofice acsiome] I „ofiţer" .
V

•

Altă

caligrafie

şi altă cerneală.
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'A~'6pt.moc;.

Nerasu. I „nebărbierit".

'A~\>Â.mtoc;. Nebătutu·.
"~rovm;. Osia carului. [ăl;rov osie de trăsură] I l. „ax" 2. „axă".
·~ittycxcrtoc;. Vrednicu de minune. [vrednicu de admiraţie, de laudă].
·~ti.pcrotoc;. Vrednicu de iubire. [vrednicu de iubit, de dragoste]

I „demn de

iubit".
·~wµooc&ptmo;. Vreadnicu de fericire. [vrednicu de fericit]

I „de invidiat".
'~tcm6K't11toc;· "A~u:x; a1t0~. Vrednicu de câştigatu, de dobânditu.
'A~to0cl1cputo;. Vrednicu de plângere. de lăcrimi de jale. [vrednicu de plâns] I
„vrednic de plâns".
·~~- Vrednicu de credinţă. Îndestulatu. Bogatu de prisositu.
Galantom. Slobod. I „de încredere".
'A~UÂ.E'Otoc;. Netăiatu. [din care nu s' au tăiat încă lemne] I (d. o pădure)
. . _„
„virgma .
1:6 a JJ.EUx toO o.
"'Aooµoc;. Fără de mireazmă. [cel fără mirosu sau cu rău mirosu, puturosu] I
„rară miros„.
'Ao~. De-a pururea pomenitu. Lăudatu. Vestitu. [aot8tµoc;. vrednicu de
cântare, de laudă, famosu, vestitu] I aoUiiµoc; „în veci lăudat".
"'Aole\'O;. Fără casă. Fără lăcaşu şi nelăcuitu 'AKa'toucoc;. [nepregetătoru,
neleneşu, necodetu, iubitoru de osteneală, nezbontu; îndrăzneţu, curajos] I
„neobosit, neostenit".
"'AolCVCX. Fără de pregetare. [a61CVCOC; rară pregetu, sau lenevie] I „fără pregeţ
(în mod) neobosit".
'AOJtÂ.oc;. Fără de arme. Neîntrarmatu. [nearmatu] I „neînarmat".
'Aq:xxtoc;. Nevăzutu. [nevăzutu, sau nepututu a se vedea 2. nevăzătoru] I
- t" .
„nevazu
'A~. Nemănios. Fără urgie. Blându. [nenecăjiciosu; blându; răbdătoru].
'A6pyr\crto;. Neurgisitu.
'A~. Nehotărâtu. [lipsitu, sau nepriimitor de hotaru (sau hătărâre),
nehotărâtoru, sau nearătătoru de ceva hotărâtu] I „nedefmit".
"Aooµoc;. Fără mireazmă. [cel fără mirosu sau cu rău mirosu, puturosu] I v.
.
mai sus.
•Urmează linie orizontală întreruptă care semnalează o interpolare.
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t

t6 'A µE'ttl 'tOU 7t.
'A1Ul9Eux. Nepătimire. [neînpătimire] I „apatie, nepăsare".
'A1C<X0tlc;. Nepătimitoriu. Fără de patimă. Nepătimaş. Fără pătimire
[I .nepătimitoru sau neonuţitoru, neturburatu 2. nepătimaşu sau de nepătimit,
nevătămatu, nepriimitoru de vătămare; nepărtaşu] I „nepăsător, apatie".
'Amxl&utoc;. Nepedepsitu. Neînvăţatu. Mojicu. [necrescutu bine, lipsitu de
bună educaţie; neînvăţatu; nedeprinsu, nepractisitu; neregulatu] I „needucat,
fară educatie/
cultură" .
•
'A1tOO&'ooi.a. Neînvăţătură. Nepedepsire. [needucaţie, lipsă de bună creştere;
neînvăţătură, neştiinţă] I „lipsă de educaţie" 2. „ignoranţă".
"A~. Fără de copii. [cel fără copii] I „rară copii".
'A~. Moale. [moale la pipăitu; fragedu, delicatu; blându, blajinu, dulce] I
„delicat".
··A--~
~·
M OIU.
. K~
-~'\ .L-:ui,.•, I a-~'\
"'" .,.., „a mula
. ".
JLUM„l.LVCO.
UL a'1U.U\A.Unu.
Ju..u\.vnu
'A1tWioirtc;. Moiciune. Moială. [a1tCXÂfYt'llc; molitate, frăgezime] I a7tClÂfm'\m
„delicateţe, blândeţe".

'Ax'{J).)..00. Dintr-altă parte. I „din altă parte".
'A~. Fără

omenie. Neruşinare. Obrăzare. [neomenitu, depărtatu de
isuşime de omu, aspru, nemilosu, nesoţiabilu 2. nepotrivitu omului 3. pustiu,
nelocuitu de oameni] I „neruşinat".
'AMv0proma. Neomenie. Neruşinare. Obraznicu. [neo1nenie sau
neomenitate] I „neruşinare".
'A~l:icoc;. Molişor. Molcăluţ. I „molicel".
·~. Nemăritată I ,,nemăritată, necăsătorită".
'A~. Neînsuratu. I ,,neînsurat, necăsătorit".
'Amvri..'ţJJl. x:cxl
Aşteptu şi nădăjduiescu I l. „a aştepta" 2. „a
spera".
'A~. Întâmpinare [întâmpinare, întâlnire; înprotivire; respunsu] I
a1t<XV't'll0Tl „răspuns".
'A1tCXVtiil. Întâmpinu. · Întâlnescu. [ l .întâmpinu, esu înaintea cuiva; mă
înprotivescu; mă brudescu 2. frecventezu 3. se face, se întâmplă ...
4. respunzu] I „a răspunde".
'A1CClvco Katro. În susu. În jos. I „cu susul în jos".
'A~. Portiţa de susu.

a7tavu:xrovro.
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'AoopaitTtW<;· Netăgăduitu. Nelepădatu [l. de nelăsat, de nelepădat; neapăratu
2. nepriimitoru de rugăciune neîmblânzitu, neînduplecatu spre ertare] /
,,necesar".
'AmwnµEvo;. Întâmpinatu. Întâlnitu.
'An:cxpcxK<lÂ.EO"toc;. Nerugatu. Neî1nbiatu. I „nerugat".
'A1tcxpcxiiprrtoc;. Nepăzitu. [neobservatu sau nepriimitoru de băgare de seamă] I
„neobservat".
'An:cxpcxy~wc;. Nemângâiatu. I wwprrr~toc; „neconsolat".

'Amlp0Evoc;. Desfecioritu. Cu fecioria stricată. I l. „fecioară" 2. „neatins,
integru".
f. 12r.
'Axap0Evicx. Nefeciorie.
'An:apwµcn. Mă leapădu. Tăgăduiescu. [tăgăduescu cu totul; mă lepădu de
ceva; refuzu] I „a refuza".
'A7t&p~. Lepădare. Tăgăduire. [refuzare sau prin tăgăduire lepădare de
ceva] I a1UlpVf1011 ,,refuz".
'An:apta. Cu neluare.
'An:aptoc;. Neluatu. I „(de) neluat".
'A~oc;. Necurăţitu. I „necurăţat".

'A1tcxcrrpta. Necurăţie.
'An:Et.Kcll;co. Înţelegu. Pricepu. [ l .asemănu ceva, imitu portretul cuiva
2. comparu 3. dau cu socoteala] I 1. „a asemăna" 2. „a presupune" 3. „a
înţelege" 4. „a recunoaşte" 5. „a se uita satent, a examina" 6. „a concluziona"·.
"
'AnEbcacru;. antlmaµa. lnţeleagire.
Priceapere. [(al doilea termen) 1. icoan~
asemănătură 2. dare cu socoteala] I (al doilea termen) „presupunere, ipoteză".
"'A1tCXucnoc;. Neîncetatu. [neîncetatu, neprecurmatu] I ,,neîncetat".
'A1tap<Xldvrrroc;. Neîndemnatu. I „neîndemnat".
"'A1tEtpa. Fără de mărginire. Necercatu. Necuprinsu. Neispititu. Nehotărâtu.
Fără de număr. I „la nesfărşit".
'Anapta. Nemărginire. [necercare, neesperienţă, necunoştiinţă 2. mul~me
nemărginită, nenumărată] I „lipsă de experienţă, ignoranţă" .
•

Deasupra semn ce

indică

inversarea ordinii celor două cuvinte.
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[I. necercatu, neesperiinţatu,
neideatu 2. nemărginitu, nesfărşitq, nenumăratu] I ,,nesfărşit, nemărginit,
infinit".
'Antm. Apoi.
'Antireî. De acolo.
'AM't'll· Înşălăciune. Amăgire. [I. amăgire, înşelare, momire 2. mijlocu de
amăgire, momeală] I „înşelăciune, fraudă" 2. „iluzie".
'A1ta'tai>v. Înşălător. [amăgitoru; vicleanu; mincinosu] I I. „escroc, şarlatan,
impostor" 2. „seducător".
'Antl.m.oi.a. Deznădăjduire. [deznădăjduire] I „deznădejde" I AxdmoµEvoc;.
'AttÂ.moµtvoc;. Deznădăjduit./ „disperat, deznădăjduit".
'AttÂ.m.l;oµm. Mă deznădăjduiescu. [antÂml;m mă deznădăjduescu ... ] I „a se
descuraja".
'ArcfI:,ro. Din afară. pe dinafară. „pe dinafară".
'A1tEpOOµfvoc;. Trecutu.
'AJtEpviO. Trecu.
'A~<><;. Neiscoditoriu. Neluotăru de seamă [cel ce n'are lucru,
nedichisitu, simplu 2) necuriosu] I „care nu e curios".
'A1tr.pt.F.pyrux. Neiscodire. Neluare de seamă. [<iîtE'.pt.E.pyw neecsactitate,
simplitate în lucrare 2) necuriositate] I „lipsă de curiozitate".
'A1tfPLml't'Tlt0<;· Neumblatu. I a1tE.p1t(l't'J1'toc; „neumblat".
'A~. Neîngrăditu. I idem.
11

A~. Nemărginitu.

Neispititu.

Nenumăratu.

'Anqnqr6ÂCX1Cto;. Nepăzitu.

'A1tF.ptqroM.;1.cx. 'AqruAfxl;ta. Nepăzire.
·~vo;. Lipsitu. I „privat (de ceva)".
'A~. Lipsire. I „privare".
'A~.·~. Lipsescu. I (al doilea termen) „a priva".
'A1tf111u~
Deaca; după ce.
~

enav.

'A1tl.a<rtoc;. Neprinsu. I

amacnoc;

„neluat în mână, neatins" 2. „nedefinit''

3. ,,nefolosit" 4. „neîntrecut".
'Ani.Oi. Pară. poamă. I „pară".
'Amliicl. Păr. Pomul. I „păr„.
'Ani.0cxvov. De necrezutu. Care nu iaste vrednicu a să creade. [<ini.0cxvoc;
I .neprobabilu, de necrezut; absurdu 2. neîndemânaticu nedestoinicu a
îndupleca 3. neînduplecatu, anevoe crezătoru] I „de necrezut".
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'Ani.cnE'U'tOC;. Necrezutu. I „de necrezut".
'Amcnla. Necredinţă [I .necredinţă, neîncredere 2. neimpunere, neascultare] J
,,necredinţă, infidelitate".
v A1ct.<m:x;. Necredincios. [I .necrezătoru sau anevoe crezătoru 2. neînduplecatu
3. nesupusu, neascultătoru 4. necredinciosu, vicleanu 5. necrezutu, de
necrezutu] I „necredincios„.
'Am.cnro. Nu crezu. Kcxl âmcnoOµat. I I. „a fi neîncrezător" 2. „a nu-şi ţine o
promisiune" 3. „a fi infidel (în căsătorie)".
'A1CÂiJ.. Prostu. Prosteaşte.
'A1tÂLXVTftO;. Nerătăcitu [nerătăcitu] I „nerătăcit".
'A.1tÂ.EpOYto;. Neplătitu. I ,,neplătit".

'AîtÂ.frycotoe;. Nerănitu. Nevătămatu. I „care n-a fost rănit".
vA1tÂ.'lYtoc;. Nespălatu. [nespălatu sau nepriimitoru de spălare, necuratu,
mânjitu] I „nespălat".
'A1tÂi:J;. Prostu. I „simplu".
·A.1tÂ6't11<;. Prostime. [simplitate; nerăutate, curăţie, dreptate; neghiobie] I
a1tÂ.6't'rlm „simplitate".
'A1tÂfovco. Întinzu. I „a întinde".
'AmK'ID<;. Neînecatu.
'A1t'clÂ.Â.oU. De aiurea. I „din altă parte".
'Amf1y6:vro. Gonescu. scoţu afară. şi izgonescu.
·A1«Y'(cV..nx.~ro. Înţercu. [înţarcu copilu] I „a înţărca".
'A1tCY'(Mlvoµat. Mă dezbracu.
'Aooy&Ovro. Dezbracu.
'AOOyeuµa. După prânzu. I „după-masă".
'A1«Y'(E'U6µ.m. Gustu. [gustu puţinu din ceva de cercare].
'Amyeuµaiil;m. Prânzescu.
'A1tO"(i.voµcn. Mă desfacu. [mă ducu departe, mă depărtezu, mă desparţu:
lipsescu, mă ducu, pieru; moru] I I. „a se întâmpla" 2. „a decade".
'Amypcx<pf\. Scrierea de seamă. [I .copiere 2. catagrafie 3. catalogu, listă] I
„consemnare, evidenţă".
'A1«Y'fp<l.qxo. Scriu seama. [I .zugrăvescu în imitare 2. însemnezu, trecu în
catastihu 3. pomescu asupra cuiva până de judicată 4. trecu în registru
publicu averea cuiva 5. mă scriu a face ceva 6. mă înscriu de cetăţeanu] I
I. „a consemna, a ţine evidenţa" 2. „a termina de scris".
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'A1tCY'(paµµtvo:;. Scris. I 1. „consemnat" 2. „terminat de scris".
'Anoyuµvrovro. Despoiu. Golescu. Lasu în pialea goală. [despoiu de totu, lasu
golu de totu, iau totu; dau de faţă, descoperu].
'A1t0Â:uµvcoµfvo:;. Despuiatu. I 1. „a deJ:.goli, a despuia" 2. „(fig.) a lăsa în
pielea goală" 3. „a descoperi".
'A1t6&11;u;. Dovadă. [ 1.dovedire, desluşire, ecspunere, arătare de (aţă?)
publicare dare afară 2. rânduire, numire, aşez.are 3. hotărâre pre ceva
4. săvârşire] I aîtOOetl;Tt 1. „dovadă" 2. „chitanţă".
'A1te&&tyµEvo:;. Doveditu. I „dovedit".
'A1t6&tl;u;. Dovadă. I v. mai sus.
'A1te&&tyµtvo:;. Doveditu. Iv. mai sus.
'Aooyupioµtvoc;. Învârtitu. Întorsu.
'A~co. Învârtescu. Întorcu.
'A1tO&t.K-nK6c;. Doveditoriu. I „doveditor".
'A1t0&1.xvro. Dovedescu. [am&bcvuµt. dovedescu, arătu de faţă, facu
cunoscutu ... esplicu] I „a dovedi".
'A7tC&t.1tV<X. După cină. I a1t6&i1tV0 1. „vremea de după cină" 2. „vecernie".
'A1t6&1.1tV0v. Povecerniţă. [rugăciune de mulţumire după cină] I a1t6&i1tV0
1. „vremea de după cină" 2. „vecernie".
'AxoOC1Ca'M).16n. Zeciuială. Dijmă. I „decimare".
'AxoOC1Catll;co. Zeciuiescu. Iau zeciuială. Dijmă. I 1. „a zeciui" 2. „a decima".
'A1t00Exoµcn Tt'tot. '\mo8Exoµm. Priimescu. [ 1. priimescu ceva cu mulţumire
de la cineva, aprobezu, laudu 2. înţelegu, pricepu] I (primul termen) „a
accepta" (al doilea termen) „a primi, a întâmpina".
'AJtOOOxî) Tt'tOt. imo&>xît. Priiminţă. [priimire cu mulţumire; încuvinţare,
aprobaţie; laudă; cinste] I (primul termen) „acceptare" (al doilea termen)
„primire, întâmpinare".
'Am&KuKa. Cu priimire.
'AOO&:Kiit<;. Priimitoriu. [priimitoru, strângătoru de bani publici. . . casieru] I
1. „destinatar, primitor" 2. ,,receptor".
'AJtOOOxeîov. Casă de priimire. de scăpare. [locu de priimire sau de încăpere].
'AîtOOuxpaz;co. Gonescu.
'AîtOOIBco. Răsp1-atescu. I 1. „a restitui
. .„ 2. „a "tmpărţ1
- .„ 3. „a re da " 4. „a a duce
venit" 5. „a da roade" 6. „a imputa, a face răspunzător".
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'An:OOocru;. Răsplătire. [I .dare înapoi sau plată de datorie 2. ecsplicare,
ecspunere, descriere„. 3. vânz.are] I aîtO&xrrt 1.„redare" 2. „restituire,
înapoiere 3. „acordare, atribuire" 5. „randament, venit, câştig, rod".
'An:OOocru; ~ ~· Odaniia praznicului.
'AîtOOunKCO. Gonescu. Sprăjescu [gonescu afară sau departe].
'A1t6Suol;~. Gonire. Sprăjire.
'AîtOOonµtll;ro. Defăimezu. [dupe cercetare sau cercare nu încuvinţezu, nu
aprobezu ceva; lepădu ceva ca necuviinciosu şi netrebnicu] I „a dezaproba, a
dezavua".
'AîtOOonµroµtvcx;. Defăimatu. Lepădatu. I „dezaprobat".
'AîtOOonµcxcria. Defăimare. [lepădare, despreţuire de ceva ca necuviinciosu şi
netrebnicu eşitu la cercare] I „dezaprobare".
f. 12v
~ Ano&x;. Fără picioare.
'A1COOatvco. Moriu. I „a muri".
'A11:o0cxµtvcx;. Mortu.
'A1toettm. Puiu. Aşăzu. I 1. „a lăsa jos, a depune" 2. „a face o rezervă".
'A1t00'11"11· Jitniţă. Celar. [locu de păstrare, magazie, cămară, ambaru, jitniţă 2.
lucru de pus în păstrare] I „magazie, depozit".
'A~. Îndumnezeire. [înzeire, prefacere din omu în zeu] I a1t00tcooii
„apoteoză".

'A1C00e.coµtvoc;. Îndumnezeitu. I „zeificat".
'A1t01CCXÂ.'61ttc0. Descoperiu. [descoperu, dau de faţă. . . mă destăinuescu 2.
acopen1 de totu] I „a descoperi".
'A1t01C6Â'U~. Descoperire. I a1t0KclÂ'l>V'1„descoperire".
'A1t0Kcltc0. Dedesuptu. I ,jos, dedesupt".
'A1t0Ka'tclcraxcru;. Aşăz.are de iznoavă. Facere de iznoavă. [reaşezare
într'aceeaşi stare; dare înapoi; punere la locu, de unde v'a luat] I
a1t01C<X'tclo'CCUJT\ „restabilire".
'A1t0Ka'tCX<J'ttvco. Facu de iznoavă. I a1t0Ka'tCXO"tai.vco I. „a restabili" 2. „a face
cuiva un rost".
'A1t0Ka0cxpl&a. Curăţirile.
'A1t0KapaÂtl;ro. Taiu capul. [taiu capul] I „a decapita".
'A1t01CE<pclÂ.T}OU;. Tăiarea capului. I <X7t01CE<pclÂ.1'\Cfl1„decapitare".
'A1t01C6moµcxt.. Mă oprescu. Mă taiu. I „a se izola".
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'A1t0K61ttro. Oprescu. Taiu. [taiu ... iau, oprescu] I „a

tăia

din ceva" 2. „a

întărea".

'A~Ko\jll.C;. Oprire. Tăiare. Încercare. Depărtare.
'A1t0x:oµµEvoc;. Opritu. Înţercatu. I „izolat".
'A1t0Kot.µtl;ro. Adormu pe altul. [ 1. culcu pe cineva aiurea 2. adormu pe cineva,
îl fac să'l ia somnul] I „a adormi (pe cineva)".
'A1t0x:ot.µOOµat. Adormu eu. [adonnu, iau unu somnu, donnu puţin] I „a
.„
adomu .
'A1t0Kot.µwµEvcx;. Adormitu. I „adormit".
'AooKoµµcx. Gonoiu. Lepădătură. Prisos. Aţapocu. I 1. „bucată ruptă, ruptură,,
"tăreare " .
2. „m.
'Aoo Kovta. De aproape. I idem.
'AooKcrroc;. Îndrăzneţu.Cutezătoriu. I „îndrăznef'.
'A1t0K<l'tffi. Îndrăznescu. Cutezu. I „a îndrăzni orbeşte".
'A1t0Ko6µm. Răzimătoare. I „sprijin".
'A1t0Kouµnil;co. Razimu sau mă razimu.
'A1t0Kouµmoµ6c;. Răzimătoare ..
'AnolCptµoµcxt. Mă atâmu. [atârnu, spânzuru ... las să stea atârnatu].
'A1t0KpEµaoµEvoc;. Atârnatu.
'A7t01q:leµcxaµb;. Atârnare.
'A1t0Kpe'(xo. Lasu secu de came [00roxp6) lasu secu de came].
'A1t0Kptâtc;. Lăsatu de secu. I a1t0~ carnaval.
'A1t0Kptvoµcn. Răspunzu. [dau respunsu] I 1. „a replica, a da un răspuns, a
răspunde" 2. „a-şi da cuvântul".
'A1t0Kptaftpr\<;. Solu. Elciu.
'A1t0Kptaapl.a. Solie.
'A1t0Kpumpdxo. Solescu.
'A1t61qll.01.C;. Răspunsu. [despărţire, alegere„. respunsu] I „replică, răspuns".
'A7toKptchvoµcn. Mă răcescu.
'A1t0Kpunvro. Răcescu.
'A1t6K't'Jl01.C;. Câştigare. [pierdere de avere, înstreinare de proprietate] I
,. d"tre" .
„doban
'A1t0x:ti0. Câştig. dobândescu. I „a dobândi".
'A1t0Kttcrµa't00ct. Câştigelu. lCl.Â.tnipt. Chilipir.
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'Ano~. Dobândescu ceiia ce am dorit şi mă îndulcescu cu aceasta.

[I. iau de la cineva 2. iau pe cineva la o parte 3. despartu, deosebescu,
acceptezu 4. oprescu pornirea cuiva, îl închizu undeva 5. mă apucu, mă ţiu de
ceva] I 1. „a se bucura de, a se folosi de" 2. „a obţine, a câştiga".
'Ano~ ta Ctptata. Mă îndulcescu. mă răsfăţ întru ceale plăcute.
'AooÂ<X'UCJ'LC;. Dobândire. Răsfăţare. Îndulcire. [dobândire sau întrebuinţare de
ceva, folosire şi plăcerea cea dintr'aceasta] I a1t6Â.a'OO'll I. „plăcere, desfătare,
delectare, deliciu" 2. „folos".
'AOOÂ.Eµ()(;. Nerăzboinicu. I „Îară experienţa războiului„.
'A1t6 o"Atyov. Câte puţinu.
'A1t0"Aoyi.cx. Răspunsu. Părtinire. [apologie, respunsu tăgăduitoru la pâră,
cuvântu de îndreptare; pricinuire] I „apărare".
'A1t0Â.OyaUµcxt. Răspunzu. Părtinescu. I „a se apăra/ justifica".
'A1t0Â.Oy1:tl1<;. Răspunzătoriu. I a1t0Â.CYy\YtÎt<; „apărător".
'AooÂ'UCJ'LC;. Slobozire. Lăsare. Otpustu. [slobozire, isbăvire, desvinovăţire;
plecsare sau voe de plecare] I aOOÂ.'\XJTl „dezlegare, eliberare, absolvire"
2. „concediere, destituire" 3. „sfârşitul de război„.
'A1t0"A'Uµtvo;. Slobodu. Lăsatu. I 1. „dezlegat, eliberat, absolvit" 2.
„concediat, destituit".
'A1t0Â.ÎXJJ. Slobozu. Lasu. [l.dezlegu„. despartu, slobozu, izbăvescu, ertu,
desvinovăţescu 2.rescumpăru 3. lepădu de d'asaupra 'mi hula 4. plecu] I 1. „a
concedia, a destitui" 2. „a da certificat de absolvire".
'A1t6ÂEW.. Perire. Peire. Pieşte. Prăpădenie. [pierdere, pagubă, stricăciune,
prăpădire]/ „pierdere".
'A1t0"A'6oµcxt. Mă slobozescu.
'A1t6').)..n)v. Un dumnezeu elinescu. Apolon. Care îl zicu că iaste soarele.
[Apolonu] I „Apolo".
'Aoo µ.ooqlCl. De departe. I
µakpl.Cl „de departe".
'A1t0µooqxxl.vco. Depărtezu şi mă depărtezu. [a1Wµoocp6vco depărtezu ceva de
la ceva] I „a depărta".

aoo

'A~vo;. Depărtatu.

'ATr.6 µtem. Din lăuntru. şi pă din lăuntru. I „dinăuntru".
'Aît0µ1îp&c;. Denainte. şi de dinainte.
'A1t0v{pEmoc;. Fără de răotate. Fără vicleşugu. I „nerăutăcios".
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"A1t0~. Fără

dureare. [I.făcutu sau de făcut osteneală, lesniciosu 2. leneşu,
neostenitoru 3. slobodu de durere ... potolitoru de dureri] I 1. „neîndurător"
2. „nedureros" .
'AooµovCtpt. Rămăşiţă şi custul. 'Eva1t0Jlovclptov. Custul cărţii. [rândul cel
mai de jos şi scurt care arată începutul altei fiaţe de foae].
'Awi.j:vaxru;. Înstreinare. [înstreinare din patrie sau de năravurile patrii] I
amX;t~ „înstrăinăre".

'A1coo'tEvroµtvoc;. Înstreinatu.
'Am#vrovro. Înstreinezu. [a1CC>l;11vro facu sau arătu la streinu de ceva,
înstreinezu ecsitezu,

fugărescu... mă

facu streinu;

mă

streinezu ... ] I „a

înstrăina".

'A1tfX;uaµcx. Răzuială. I aOOl;ooµa „razuială".
'AmX;'6co. Rezuiescu. I am:i:Jro „a răzui".
'AmX;'UCJ}.Jfvoc;. Rezuitu.
'A1tbl;ro. Dinafară. De dinafară. I „afară".
'Arrh mlvco. Deasupra. Pe deasupra I „sus".
'Aoo x:aae µipcx;. Pe de toate părţile. I „din toate părţile".
'Arrh nl.mo. Pe dindăratu. I „în spate".
'Arrh 1toU 1Ccxt ~ mro. De unde şi până unde. I „de unde şi până unde".
'A1t01tÂ.Ttl;lcx. Năvădeală. Lovitură. I „apoplexie".
'A1t01tÂ.î1K'tl1C6c;. Cu năvădeală. Cu lovitură. Cu năbădăi. [pricinuitoru de
apoplecsie] I „apoplexie".
'A1t0Mqiovco. Plătescu şi împlinescu. Răsplătescu. [umplu, îndeplinescu] I
cx1t07tÂ.rprovco „a plăti tot,,.
'A1t01t~. Plătire. Împlinire. Răsplătire. [umplere de totu, îndeplinire,
săturare].

'A1t01tÂ:6µµa'ta. Lături. [an:rntÂ.uµa lătură] I a1r.61tÂ.uµa 1. „spălătură"
2. „sfarşitul spălatului".
'A1to1tÂ:6vco. Spălu lăturile. [spălând curăţu; limpezescu, spălăcescu] I „a spăla
bine" 2. „a termina de spălat".
'Arrh 1t0Â.ÂOO. Kat aoo 1t0Ufic;. De demultu de multu.
'Arrh~. De undeva şi de nicăiri.
f. 13r.
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'A~. Nedomirire. Mirare. [I.lipsă de mijloace, strâmtorare, neştiinţă

2. reîncredinţare îndoială 3. lipsă, neavere, sărăcie, nevoe 4. primejdie
5. neînlesnire] I 1. „nedumerire" 2. „avonă".
'A~ux;. Nejăfuitu. Neprădatu. [a~ux; nejăfuitu sau de nejăfuit] /
1. „de necucerit, inexpugnabil" 2. „necucerit".
'A100p&. Nu mă domirescu. Mă miru. Mă îndoiescu. Nu mă pricepu. I „a se
întreba".
'Anqnyµtvoc;. Lepădatu.
'A~xvaµcn.Măleapădu.

'A~~·

Lepădare.

[asvârlire departe; aruncare afară] I anfwt'lf11

.
".
„respingere
'A1t6cnrqxx a.cp·amtpcx. de cu seară.
'A1t00'tcrota. Viclenire. Împotrivire. Rădicare asupră. [I .dezertare, despărţire,
retragere, înstreinare de avere; deosebire, neasemănare 2. revoltă 3. distanţă
4. întrerupere 5. magazie] I „dezertare politică, apostazie".
'A1tOO'tcl't'Tt<;. Vicleanu. împrotivitoriu. zurbagiu. [depărtatu, despărţitu de
ceva, revoltatu, revoluţionaru 2) cântăritoru, judicătoru] I „dezertor politic,
apostat".
'AJtoo'ta'tiil. Mă viclenescu. Mă împrotivescu. Mă rădicu asupră. Nu mă
supuiu. Facu zurba. [1.stau departe; mă tragu de la ceva, .. .îmi părăsescu
postul 2. mă revoitu] I „a dezerta dintr-un partid politic, a comite o
apostazie".
'A1tomc(xqmn. Sapu. Facu şanţu. [I .săpând desgropu ceva; surpu, doboru la
pământu; 2. taiu, desparţu cu şanţuri din toate părţile].
'A1tO<J'ttÂ.vco. 'A1t00~. Trimiţu. I 1. „a trimite departe„ 2. „a trimite într-o
misiune".
'An6cnoÂ.O;. Apostolu. trimisu. I „apostol".
'Ax6crtEµcx. Bubă cu puroiu.
'A1t00'toµll;co. Învăţu de rostu. Zicu. [citescu sau z1cu pe dinafară cele
cuprinse în carte].
'A1t0Crtoµtl;co. Astupu gura a nu mai putea să răspunză. [a1tOCJ'tOµii) 1. închizu.
astup gura cuiva 2. îngrădescu, astupu canalu 3. deschiz, destupu 4. stricu
gura, tăişul lucru tăiosu ... ] I amxnoµ(ovco „a închide gura cuiva".
'Arrh 't6 crtp(oµa. Din aşternutu. Din patu.
'Aoom)pvoµcn. Mă tragu îndărătu. Mă dau înapoi.
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'A1t00'6pvro. Tragu îndărătu. Dau înapoi. I a1t00'6pco I. „a retrage" 2. „a
depărta".

'A1tocnq>O\)vll;co. 'A~co.

Ştergu.

usucu.
'A1tQtEÂ.ru'ovro. Sfârşăscu. Împlinescu. Isprăvescu. [a1tO'tEÂ.tiil desăvârşescu
sau aducu la desăvârşire ceva] I I. „a termina definitiv" 2. „a termina/ omorî
. ".
pecmeva
'A~. Sfărşire. Împlinire. Isprăvire.
'Aoo mî~ &6o J.LEPCXÎ~. De amândoao părţile.
'Aoo 't'T)v ava'toÂî)v. De la răsăritu.
'A1rb 't'T)v cipx1)v. Din începutu.
'Aoo 't'T)v ~- De la poartă.
'Aoo 't'T)v pU;av. De la rădăcină.
'Aoo 't6v 0E6v. De la Dumnezeu.
'Aoo t6 WJ..o µtpo;. De la ceialaltă parte. De spre ceaialaltă parte. De
dincolo./ „de cealaltă parte".
'A1tO'tpEn:co. Zăticnescu. Îndărătnescu. [întorcu ceva într' altă parte, depărtezu;
înapoiezu; oprescu; apucu altu drumu; fugu de ceva, mă întorcu încolo,
părăsescu] I „a face să se răzgândească" 2. „a preîntâmpina, a evita".
'A1t0'tp01t'Î\. Zăticnire. îndărătnire. [desduplecare, oprire sau întoarcere de la
ceva; depărtare, fugire de ceva] „preîntâmpinare".
'A1t0ttvaaom. Scuturu. I „a scutura".
'A1totpijXo. Frecu. [frecând ştergu, curăţu ceva de pe ceva 2. stricu prin deasă
întrebuinţare învechiescu, rozu, prăpădescu ... ].
'AOOtpt.~. Frecătură. [curăţire prin frecare 2. stricare prin deasă
întrebuinţare].

'A1Tbtpuya. După culesu.

'A1t01p1Yyrovco. Sfârşăscu de culesu. [a1tO'tp'O'Yro culegu. daurodu din ceva].
'AoorucpÂfovro. Orbescu. [axcmxpÂiil orbescu p~ cineva de totu; închizu,
astupu de totu] I „a orbi (pe cineva) definitiv".
'Amm'xpÂOXru;. Orbire. [orbire totală].
'Amm>xaivco. Nu nemerescu.
'AOO • · De acumu. I idem.
'Aoocpcxoil;co. Izbrănescu. sau hotărăscu. I „a hotărî".
'A~. Hotărâre. Izbrănire. [ 1. tăgăduire 2. positivă ecsprimare de părere
3. respunsu] I „hotărâre, decizie".
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'A1tOCpCXOWttX:a. Cu socoteală. Hotărâtu. Izbrănitu. I „în mod hotărâtor".

'Aooq>amoµtvoc;.

Hotărâtu. Izbrănitu.

Ales./ „hotărât".

'A1tOCpCXOW't'Î)<;. Judecătoriu. Izbrănitoriu. Hotărâtoriu.

'Arr/J îtOOouc; XIJ(>vouc;. De câţi ani.
'Aoo UVTlÂ.Cx. De susu.
'A1rux;6vro. Roiescu.
'Arrbxooav -al. µtl.1.croux. Au roitu stupii.
v Anpooctoc;. Neslujitu sau nelucrătoriu. [cel ce n'a săvârşit nimicu, nu' şi a
nemerit scopul 2. nelucrătoru 3. de nelucrat 4. nesăvârşitu, fără ispravă,
zadarnicu; sau de neîndreptu] I 1. ,,nerealizat, care nu a reuşit" 2. ,,nefăcut".
'ATCOXuvro. Mă slobozescu.
'ATCOXTt· Depărtare. Stare mai departe. a1t. 'Antxro. [depărtare, distanţă;
abţinere, înfrânare] I „abţinere, abstinenţă, neparticipare".
'A7tp<XK'.'ta. Fără folos. [axpcl~ fără nici o ispravă, sau resultatu, în zadaru] I
,;rară rezultat".
v Axpe1t0v. Necuvios. Necuviincios. Fără cuviinţă. I anpEmx; „necuviincios".
'A1îp1ÂÂ.to;. Aprilie. Luna. I IAîîpU.toc; „luna aprilie".
"'A1rp01.x:oc;. Neînzestratu. [neînzestratu, lipsitu de zestră] I „fără zestre„.
'A1tp0Â.Oyi.a<J'W<;. Nesocotitu mai nainte.
'A1tpOCpCtcncmx. Fără pricină. [anpocpaa\<rtroc; fără pricinuiri, fără pregetare,
sau amânare, neapărat] I „(în mod) sincer".
'A1tpCXpClm,cr-roc;. Nepricinuitu. [necăutătoru, negăsitoru de pretexte, sau
pricinuiri, binevoitoru, nepregetătoru în ceva; priimitoru de pricinuri,
neapăratu] I „sincer".
"'A1tmtatoc;. Nevinovatu. Fără vină. [nepoticnitu; negreşitu; nemeritoru] I
„impecabil".
'A1tw.poc;. Fără peane. [cel rară aripi; nesburătoru sau nesburatu; neuitatu] I
„rară aripi".
'A~. Pucioasă.

eul.cpt.

'AmlpEw:x;;. De pucioasă.
'Amlp{ytcmoc;. Locu de pucioasă.
"'Atw:ye. Să nu fie. Departe să fie. Vai pentru hulă. [opritoru a porunci] I „să
piară".
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'AmyopE'6ro. Oprescu.

Zăticnescu

cu

poruncă.

[ 1. oprescu prin cuvântu, sau
poruncă, zicu, poruncescu 2. tăgăduiescu, refuzu; părăsescu, lasu 3. obosescu,
nu mai potu ... 4. vorbescu :f'ară sfială şi neobosit] I „a ~nterzice".
'A1UXt&xyclYy1rroc;. Nepedepsitu de micu. Cel ce n-au crescutu la învăţătură de
bune obiceaiuri. [needucatu, sau nepriimitoru de bună creştere, cel fără bună
rânduială, rău-nărăvitu] I „needucat, prost-crescut".
'A1UXl.moc;. Necuvios. Netreabnicu. Necinstitu. Scâmavu. [de restrişte] I
„îngrozitor".
'Axoo:t&. Ceiu datoriia. [ceru înapoi; ceru de datorie şi cu stăruire, a mi se
cuvine] I „a cere, a emite pretenţii/ exigenţe".
'ArwJJ..n.yfi. Izbăvire şi purceadere. Plecare. Slobozire. [1.isbăvire, scăpare
2. plecare dintr'unu locu] I 1. „scăpare" 2. „concediere" 3. „eliberare din
armată" 4 „absolvire de pedeapsă".
'Amvr.axoo. Pretutindenea. [în toate părţile, pretutindenea] I „peste tot".
'Amvr.ax(/Jev. De pretutindenea. [din toate părţile].
"Amxl;. O dată. Deodată. Singur odată. [odată] I „o singură dată".
A~Kto;. Neschimbatu. Aidoma. Aseamenea. Întocma. [neschimbatu
întru nimicu, cu totul nedeosebitu, asemenea, întocmai] I „identic,
neschimbat".
'A1tafXXÂ.{>'yt,o'toc;. Neînşălatu. Neameţitu cu cuvinte. Nemincinosu. Fără
greşală. [neamăgitoru sau neamăgitu prin greşite argumentaţii].
'Axapaµ:6011wc;. Nemângâiatu. [ 1. neîntorsu la înduplecare 2. nemângâiatu
3. neîndreptatu] I „neconsolat".
'A~oc;. Nemijcatu. Statornicu. [neclintitu, nemişcatu din locu,
statornicu; neprefăcutu, necălcatu] I „nemişcat".
f. 13v.

'A-. Neînsămnatu. Nescris în 9arte. [lipsitu de alăturate
'2 A - . Negătitu. [nepregătitu; simplu, lesniciosu] I 1. ,,nepregătit"
însemnări].

. ".
. „net ennmat
'AxapcxqroÂAXK"t~. Cu nepăzire. Cu neluare aminte. [neprepăzitu, nebăgătoru
de seamă] I „nepăzit".
'Anapteµ:qmc;. Număru. Înşirare. [numărare scumpă (înşirare); plătire deplină
şi ecsactă] I an:aptaµT}O'll 1. „numărătoare" 2. „înşiruire".
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'A1UXpl.0µâ>. Număru. Puiu În nutnăr şi înşiru. [număru câte una una de la
începutu până la sfărşitu] I 1. „a număra" 2. „a înşirui'".
'A1UXp\VT\. Iarbă ce să naşte în lemne. O buruiană. [unu felu de plantă,
comăţelu].

'A~. Fără îndrăzneală.

Sfialnicu. I I. „care vorbeşte fără
îndrăzneală" 2. „fără libertatea cuvântului".
'A1tapXÎ]. Ilprotol3ouÂ.ta. Pârgă. [cea dintâi din fiece lucru ... pârgă, pe care
aduce cineva sau jertfă lui Dumnezeu sau daru oamenilor ... ] I (primul
termen) „început„ (al doilea termen) „iniţiativă".
'Am~. Fără tată. [1.cel Îară tată, bastardu, sau sârmanu 2. desmoştenitu,
nevrednicu de tatăl său 3. cel ce nu seamănă la simtiminte
cu tatăl său
'
nevrednicu de numele tatălui său] I „Îară tată".
'A1tCXÎYycxaµa. Strălucire. [strălucitoare lumină] I I. „strălucire, sclipire"
2. „consecinţă".
'A1ttl0rux. Neplecare. Nesupunere. Neascultare. [nesupunere] I „nesupunere,
indisciplină".

'A1rn06l. Nu mă supuiu. [nu mă supuiu, n'ascultu; nu mă înduplecu] I „a nu
se supune, a fi indisciplinat".
'Aneuc6c;. Necuviincios. Necuvios. Fără cale.
'A1tE1ÂÎ]. Îngrozire. Înfricoşare ce să dă. [ 1. ameninţare, înfricoşare
2. ameninţată primejdie 3. lalire] I „ameninţare".
'A1tEt.Â.flUK{x;. Îngrozitoriu. [coprinz.ătoru, aducătoru de ameninţare,
îngrozitoru] I „ameninţător".
'A1tEt.Âii). Îngrozescu. Înfricoşăzu. [ameninţu, înfricoşezu, speriu] I „a
ameninta".
'
'A1tEl.pamoc;. Nesupăratu. [I.necercatu 2. cel ce n'a cercat, n'are idee din
cercare; negustatu, neîmpărtăşitu; necăzutu în ispite] I „neatins, intacţ
teaîar''.
'A1tEtpOK<XÂ.Ux. Neispitire. Neiscusire la bunătate. [nesimţire de bunu şi
frumosu] I „prost gust".
'A1rEtp6KcU.o;. Neispititu. Neiscusitu la bunălate (sic). Nepedepsitu. Vărvar.
[nesimţitoru, necunoscătoru de bine şi frumosu; nepractisitu, grosolanu
prostu şi Îară bună rânduială; speriatu] I „de prost gust".
'A1tEKl>tx;oµat. <Xvaµfvm. 1teptµfvm, mcaptqXO. Aşteptu. Îngăduiescu. Rabdu.
[(primul termen) l .aşteptu pe cineva de departe, nădăjduescu 2. înţelegu, dau
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cu socoteală (al doilea tennen) l.aşteptu, amânu vremea 2. rabdu, suferu (al
treilea tennen) aşteptu, sântu păstratu] I (al doilea termen) „a aştepta".
KaptfPOO „a aştepta".
'Atrtl4'6vro. Gonescu. Mânu. [ 1.izgonescu; oprescu; abatu 2. hrănescu
(dobitoace) şi fugu cu dânsele înainte 3. plecu, sau mă întorcu călare] I „a
respinge de la graniţă".
'ArrRJ..i.rxro. Mustrezu. Certu. [mustrezu; vădescu şi surpu cu dovezi
din potrivă cuvintele cuiva].
'ArrRJ..i.K'T}'toc;. Necioplitu. [necioplitu; nelucratu; aspru, nenetezitu, nerosu,
nevlăguitu; necultivatu] I ,,necioplit".
'A~. Slobode (sic) de slugărie. Să nu fie slugă. [robu desrobitu, sau
ertatu] I „sclav eliberat, libert".
'AxqxxvtoÂ.O'yl.cX. Vorbă fără sfârşitu. Poliloghie. [vorbire nemărginită,
neprecunnată] I „vorbărie".
'Axqxxvt0')..byoc;. Fliar. Limbutu. Multu vorbitor preste măsură. Cel ce nu-şi
mai sfârşeaşte vorba. [nemărginitu, nesfârşitu în vorbire, bârfitoru] I „flecar,
vorbăreţ".

'A$vtoc;. Fără margine. Fără sfârşitu. [nemărginitu, nesfărşitu; bec inicu
2. neresultatu sau lară resultatu] I „nesfărşit".
'AJtt.paawc;. 1CCxl a1tf.pcx.m.oc;. Netrecutu. Fără margine. netrecutu de ceaia
parte. [(primul termen) netrecutu sau de netrecut] I (al doilea termen)
,,netrecut".
prejuru după obiceiu jidovescu [netăiatu împrejur; de
altu neamu, necredinciosu] I „căruia nu i s-a făcut circumcizie".
'A~. ave1dmpcxpcx;. Neîntorsu. cel ce nu să întorce.
'Ant.pinoc;. Fără prisos. [cel lară prisoase, cumpătatu, simplu, nelucsosu].
'A1tf.f)l.ypa7twc;. Nescris împrejur. Necuprinsu [nemărginitu, nehotărâtu,
necoprinsu înprejur] I „nedescris".
'An.tpxoµoo.. Plecu. Trecu. Mă ducu. [1. plecu, mă ducu 2. moru 3. mă întorcu
înapoi] I „a pleca, a se duce".
'A7ttu96vco. Îndreptezti. Potrivescu. Facu să fie dreptu. [l.îndreptezu, dregu,
potrivescu 2. puiu la bună rânduială regulezu, dirighezu 3. guvernez
4. întinzu către] I l. „a adresa" 2. „a se îndrepta către".
'Antxerux. Urâciune, întorcere despre vreun lucru. [vrăjmăşie, ură, antipatie] I

'A1w.p1:q.t:rrroc;.

Netăiatu

„ură, duşmănie".
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de cevaş. Mă înfrânezu. [1. ţiu departe,
depărtezu, oprescu 2. mi am dobândit, mi am luat ceva] I „a se afla la o

'A'lrfxro. Stau departe.

şi mă depărtezu

distantă".
'

'Amrropeoµtvo; Opritu. Zăticnitu din poruncă. I a1tO'}'~voc; „interzis".
"AnT}K'toc;. Neînchiegatl.1.
[neînchegatu, neînţepenitu;
nestatornicu,
netemeinicu].
'Amlxruux- Sunetul sau glasul cel de pre urmă. Sfârşitul cântării. Sau al
zicăturii. [resunetu; conţionescu a sunetului; imitaţie, urmă 2) (hirurg.) rană
ce se face înpotrivă de partea lovită].
'A1tÂ.CXVEt.a. Nerătăcire. Neamăgire. Neînşălare. [nemişcare, statornicie].
'A1titp't\a. Nesaţiu. [nesăţioşie sau nesaţiu] I „nesaţ".
'Aît0(3Âtxro. Cautu şi am nădeajdea la cinevaş. Privescu la acela. [mă uitu de
departe, şi cu băgare de seamă, îm întorcu vederile la ceva, am stimă la ceva,
admiru, râvnescu; atâmu, aşteptu, nădăjduiescu de la cerere ... mă întinzu,
privescu, am relaţie către ceva ... ] I „a tinde la, a avea ca obiectiv".
'Anbyovo;. Strănepotu. [urmaşu de neamu, nepotu] I „urmaş".
'A1to8onµ&Z;ro. Cu ispitire leapădu după ce cunoscu [după cercetare sau
cercare nu încuvântezu, lepădu ceva ca necuvânciosu, şi netrebnicu] I „a
dezamăgi".

'A1t00ucm:E1i0.

Mă

scârbescu. Cu greu îm iaste.

nemulţumire

Tânjăscu.

[din necazu,
de ceva; mă

sau desnădajduire mă lepădu, mă depărtezu
descurajezu, mă sfiescu].
'A1t00Eux:6c;. Lăpădător. Cel ce poate să leapede, să puie şi să aşaze. Aşăzător.
'A1t09rto'a~~ro. Aducu. Strângu în jidniţă. Facu comoară. [puiu comoară, în
păstrare la o parte; strângu avere] I „a tezauriza".
'A1r60oYtoc;. Nedoritu.
'A1t01CÂ.tlco. Încuiu afară. [l.încuiu afară pe cineva; isgonescu, oprescu;
lipsescu de la ceva, acceptezu 2. închizu ceva bine din toate părţile; încuiu
înăuntru, sau p'împrejur] I „a exclude".
'A1t0uda. Mutarea lăcuinţei la altu locu. [colonie, trimitere, strămutare de o
parte din locuitorii unui pământu într' altul, şi chiar locul aşa locuitu] I
. ".
„co l on1e
'A1t0Ka'tCXCmXtvco. Aşăzu în starea cea dintâi. I „a restabili".
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'A1to1e<Xµvco. 'A1too'ttvco. Obosescu. Mă ostenescu. [(primul tennen) obosescu,
nu mai pociu duce la osteneală; încetezu, mă lasu de ceva] I (primul termen)
„a obosi" 2. „a face până la urmă".
'A1t0'1Ctlµ.at. Sântu rânduitu, hotărâtu, îndatoratu. [ l .sântu pusu la o parte în
păstrare, ca să slujescu la vreme de trebuinţă 2. sântu prehotărâtu pentru ceva
3. za.cu departe lepădatu ca unu ce netrebnicu] I „a fi pus la adăpost".
'A1t01C'6pttu;. Izgonire prin pristavu, cu propoveduire de obşte. I
1. „dezavuare, renegare" 2. „dezmoştenire" 3. „(bis.) excomunicare".
'A1t01CÂ.t1t't0l. Fur pe suptu ascunsu. [furând scotu ceva de unde este pusu în
păstrare, iau pe furiş; ascunzu, amăgescu, înşelu].
'A1t01CÂ.rp6). Pacu fără de moştenire. lipsescu de clironomie. [alegu prin sorţi
2. lipsescu pe cineva de moştenire sau facu reportaşii de cea prin sorţi parte] I
.„
„a dezmoşten1 .
'A1t0xpo6ro. Leapădu. Scuturu. Gonescu afară. [lovind depărtez de la sinemi
ceva, lepădu asvârlu departe d'asuprămi] I „a respinge".
'A1t01C'CEtvco. Omor. Ucigu. [omor].
'A1t01CUÂ.l.ro x:al a1t01CUÂ.lt;co. Răstomu. Prăvălescu. [rostogolind strămutu din
locu].
'A1t0µaveavro. Uitu cele ce am învăţatu. [mă desvăţu, mă desobicinuescu de
ceea ce am învăţat, sau m'am obicinuit].
'A1toµ~. Uitarea celor învăţate. [desvăţare, desobicinuire, uitare de ceea
ce a învăţat, s' a obicinuit cineva].
'A1t6µcxx;oc;. Cel ce au ieşitu afară din războiu fiindu netreabnicu la războiu.
[depărtatu de resboiu sau bătălie 2. nedestoinicu în viitoru de bătălie, eşitu din
ostăşie, invalidu] I I. „lăsat la vatră" 2. „pensionar, care s-a retras din
activitate".
'A1toµr.pµ:rplt;et. Lăsându grijile dormu. [lasu la o parte, uitu grijile, şi
adormu].
'A1t0Jlvru-t6VE'l>µa. Istorie sau carte ce scrie lucruri vreadnice de pomenire.
[cuvântu, sau faptă vrednică de ţinere de minte] I I . „fapt păstrat în memorie"
2. „faptă demnă (de memorat)".
'AmmEpaun. Scoţu la margine. Sfârşăscu. Împlinescu [săvârşescu ceva cu
totul, îi dau de căpătâiu, sau de margine] I „a scoate la capăt".
"'A~. Lipsitu. Săracu. Cel ce n-are nimicu. [I.netrecutu, de netrecut, fără
locu de trecere 2. neputinciosu de a afla chipu şi mijlocu în ceva„.
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nedestoinicu, prostu 3. lipsitu de avere, săracu 4. nepututu, sau anevoe a se
săvârşi 5. nedesluşitu, îndoiosu, de nedemirere-anevoe de deslegat 6. anevoe
de găsit] I „lipsit de mijloace materiale, sărac".
'A1C@llux;. Negrăitu. [opritu 2. de nespus, vină] I „care nu se spune, de
nespus".
f. 14r.
'A1r001Copooaaµ6;. Defăimare. Hulă. Prihănire. Mustrare. Izgonire. Lepădare.
Călcare. [dare corbilor; izgonire; despreţuire] I l. „a blestema" 2. „a respinge".
'A1toolcffi1tw. Batiocorescu. [asvârlu batjocoresc asupra cuiva, îl iau în râsu].
'Anooµ.1ÂE'6ro. Rozu cu dalta. Dăltuiescu. Sau cu cuţitoaia. Sau cu broasca.
[tail;l, cioplescu, scofescu piatra cu dalta; cercetez cu amănuntul tractezu cu
multă ecsactitate şi străşnicie].
'A1t00c>JXO. Izgonescu. Gonescu. Mânu. [I .speriind isgonescu pe cineva 2. mă
ducu undeva în grabă ... ] I „a respinge; a îndepărta".
"'A1t00oc;. Fără câtăţime. [nesupusu la câtime şi măsură].
'A1r6crnaaµa. Spintecătură ruptă. Partă ruptă, tăiată, despărţită. [frântură,
bucată ruptă din ceva] /„fragment".
'A1tOO't<latov. Carte de despărţire. [despărţire de căsnicie].
'A1tO't'UXia. 'A1t&teul;~. Nenemerire. Nedobândire. [(primul termen) nemerire,
neisbutire în ceva; nenorocire (al doilea termen) idem] I (primul termen)
„nereuşită".

'A7t<Yttµ6). ~euµ&. Preţuiescu. [1.necinstescu, despreţuiescu 2. preţuiescu şi
puiu ceva de zălogu 3. mă desfăcu sau scapu de ceva plătind] I l. „a evalua"
. ".
2. „a aprecia
'A1t()'\.)(J\a. Lipsire. A nu fi de faţă cineva. [nefiinţă de faţă, lipsire; pierdere de
avere, pagubă] I „absenţă, lipsă,,.
'A1t0Cpcxl.vro. Adeverezu. Arătu. [1.scoţu de faţă, facu cunoscutu 2. dovedescu
sau vădescu, dau de faţă 3. raportu, arătu, dau în cunoştinţă; pârăscu
4. înfăţişezu 5. lucrezu spre a face ceva 6. vorbescu, mă ecsprimu, îmi dau
părere hotărât].

'A1tocpai.voµat. Adeverezu cu

întărire.

Cu temei. /1. „a se exprima" 2. „a

emite o părere".

'An6pp1:yµcx.

Lepădătură.

[âOOppryyµa bucată ruptă din ceva] I l . „ceea ce se

aruncă"

2. „avorton".
'A1tOqYU'Y{\. Scăpare. Fugire. [scăpare, desvinovăţire] I „scăpare, refugiu".
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'A1tp6mlwc;. Neapropiatu. [anp6cnu:><; neapropiatu] I 1. „neapropiat"
2. „inaccesibil".

ma µe't<l wi) p.
"'Apa. Â.Otoov. Iată dar. [(primul termen) I .aşa dar, prin urmare 2. îndoiosu,
poate 3. împlinitoru] I (ambii termeni) „aşadar, deci".
"'Apare. Taxa. Oare. [(al doilea termen) în dată ce 2. poate, de crezut] I
(primul termen) „oare" (al doilea termen) „oare, cumva".
'Apcl&x. amtxoc;. Rându. Rânduială. I (ambii termeni) ,,rând".
'Apcxbicxaµtvoc;. Rânduitu. I „aşezat la rând/ în ordine" 2. „înşiruit".
'Apcxbtfll;ro. Rânduiescu. I „a aşeza la rând/ în ordine" 2. „a înşirui vnite şi
nevrute".
'Apcx0oµfi>. Mă mâniu. I I. „a fi irascibil" 2. „a tânji, a duce dorul".
'Apclauµoc;. Mânios. Iute. Aprigu. I I. „leneş" 2. „irascibil".
'ApalCOO;. Ţiţere. Un fel de mază talienească. LApalCoc; w1u felu de năutu sau
mazăre] I „fasole".
"'~v. ăpoepov. Plugu. I <lpotpo „plug".
'Apaxvrl. Păianjănu. [I. păianjinu 2. casă de păianjinu 3. unu felu de stacosu
de mare] I „păianjen".
·~KOV. Coarnele plugului.
'Apotpe{xo. 'Opyrovro. Aru cu plugu. [(primul termen) lucrezu pământul cu
plugul, aru, facu holdă] I apcrrpunvro „a ara" (al doilea termen) „a ara".
'Apyrtta. Zăbavă. I „lentoare".
'Aţyya. Târziu. Cu zăbavă şi raru. Încetu. I I. „târziu" 2. „rai".
'Aţyy~. Zăbavnicu sau fără lucru, fără treabă. [ 1. nelucrătoru, lenevie
2. nelucratu; necultivatu, necioplitu; nefăcutu] I „lent, încet".
'Aţyyo'Aclyro. Vorbescu în deşărtu . [vorbescu nefolositoare şi zadarnice lucruri,
netrebnicu, de neîntrebuinţat].
'Aţyym. Întârziezu. Zăbovescu. [stau fără lucru, ,nu facu nimicu, şezu fără
treabă] I „a întârzia".
'Alrfro').u(w.. Vorbă deşartă, în zadar, necuvioasă. [nefolositoare şi zadarnică
vorbire].
· - · Tpa~t:nt<;. Zarafu. Schimbător de bani. I (al doilea
tennen) 1. „bancher" 2. „dinte molar".
'Apy6ptov. Argintu banu. [banu de argintu sau de altă materie].
'.Apyopex;. De argintu. I l.„de argint" 2. „argintat" 3. „argintiu".
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'Apyupoq>Â.$<l. Vână de argint.
'Apyupffivm. Argintuiescu. Fearecu cu argintu. [âpyq:XO 1. acoperu, îmbracu cu
argintu 2. plătescu sau resplătescu cu bani].
·~a.. 'ApEmcet, Place.
µot &peon. Îm place.
'Apem:Cx;. Apemcooµevoc;. Plăcutu. După plăceare. [plăcutu, potrivitu] I
(primul termen) „plăcut".
'ApErncet.a. Plăceare. [silinţă prin linguşire şi alte atrăgătoare viclene mijloace
de a plăcea] I „faptul de a fi plăcut".
'Ape't'ft. Bunătate. Bună faptă. [I.destoinicie, îndemânătate, bună însuşire
2. virtute 3. cinste, reputaţie] I „virtute".
v ~- Războiul. Dumnezeul războiului. [Martu, zeul războiului, resboiu,
bătălie, arme] I ,,Ares".
'Apt0µ11uK'11. Aritmetica. Ambacul. [aritmetică (meşteşugul socotirii)] I
„aritmetică".

'Apt0µ.(x;.

Număru. Numărare [1.număru

câtime 2. semn aritmeticu 3. felu
4. rându, clasu, gradu 5. câtime, grămadă neînsemnătoare] I

chipu, însuşime
„numar" .
'Apt0µ11uKCx;. Cel ce iaste învăţatu măestriia numărului. [(pi) aritmetici,
desprinşi sau ocupaţi la aritmetică] I „aritmetic".
'AptmoKp<X'tla. Stăpânire de aleşi. Tara şi domnia carea ocârmuiescu boierii
cei aleşi. [I.guvernu de cei mai aleşi, aristocraţie 2. cel mai bun guvernu] I
„aristocraţie, nobilime".

-

f. 14v.
'AptatO'tEÂ'Tl';. Aristotelu filosoful cel mare. I ,,Aristotel".

'Aptmptxoc;. Raru la păru. Pleşuvu.
'ApKEî. Ajunge. Destul./ „ajunge".
'ApKE'tO;. Îndestulatu. De ajunsu. [destoinicu; destulu, de ajuns] I „destul,
suficient".
'Aplc&. Ajungu Sântu destul. [1.depărtezu vre unu rău de la cineva 2. ajutu,
folosescu 3. sântu destulu, de ajuns, sau destoinicu 4. mă mulţumescu, îmi
ajunge] I „a fi destul, a ajunge".
v AplCÂ.a. Coşciugu. Ladă. Lană.
'ApKa<fu. Ursu. I idem.
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'ApKoOOll;co. Umblu d-a buşilea·. I „a merge în patru labe".
'Apµtl&x. Corăbime de oaste. Corăbii de războiu. I „flotă de război".
'ApµCtptov. Cămară. Cripăţu. Celar.
'Apµam. Arme. Ta ă1tÂ.CX /(ambii termeni) „arme, armament".
'Apµcl9a. Clădărie. I 1. „lucruri întinse pe aceeaşi aţă/ sârmă" 2. „mulţime".
'ApµaOt.6.t;co. "Inşâru. I a.pµa9ull;co I. „a înşira pe aţă" 2. „a pune în rând".
'Apµa'tOOa. Armă mică.
'Apµa't00ft1C11. Tocu de armă. sau casă de arme visterie.
'Apµaixoota. Înarmare. I l. „arme, armament" 2. „panoplie" 3. „parte a
corăbiei„ 4 „grădină,,.
'Apµai:coµtvoc;. Întrarmatu. Înarmatu. I l. „înarmat" 2. „echipat".
'Apµatrovco. Înarmezu. I l. „a înarma" 2. „a echipa".
'Apµtyco. Mulgu. I „a mulge" 2. „a storce de bani".
"~u;. Mulsoare.
'Apµevov. Veatrilă. Pânza corabiei. [unealtă de or ce meşteşugu; pânze de
corabie înpreună cu frânghiile] I clpµEvo „pânza corăbiei„.
'ApµE~co. Rădicu sau întinzu veatrila. Pânza corăbiei. I I. „a naviga" 2. „a
călători" 3. „a se duce cu gândul„.
'Apµ6c;. "'~v. Închietură. [(ambii termeni)l. încheietură; ţâţână de uşă 2.
cuiu de lemnu 3. potrivire înpreună sau potrivită întocmire] I (primul termen)
1. „încheietură" 2. „despărţitură" clp0po 1. încheietură" 2. „membru al
corpului" 3. „articol".
'Apµovtcx. Armonie. potrivirea cea cu bună chibzuire închieiată. [ 1. învoială,
unire 2. rânduială regulă; combinare, întocmire 3. proporţie, simetrie; (mus)
. . . ] I „armonie
. ".
annon1e.
·~. Închieiare. [potrivire, unire, con ţinere; guvernare] I cXpµ.omi
„potrivire".
'Apµcocriil<;. Închietoriu. Tocmitoriu. [~ c0misaru].
'Apµ.C(co. Încheiu. Tocmescu. [potrivescu; încheiu; legu împreună ...
logodescu ... învoiescu; aşezu; întocmescu potrivit; regulezu, guvemezu] I l.
„a monta, a potrivi" 2. „a (se) potrivi".
'Apµ.C(co. Înpungu.
'Apµ.{(et. Să potriveaşte. Să cuvine. Să cade.
•/bi notat cu/pi.Este şi cazul cuvintelor broboada şi broboanei(v.indice)
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'AJvµ{)pa. vAÂflTt· Sărătură. Salamură [(ultimul termen)
I.saramură 2. sărătură 3. marea] I (al doilea termen) 1. „salinitate"
2. „saramură" (al treilea termen) 1. „apă de mare 2. „saramură".
'Apµ~. ·AÂfl~· Săratu. Trecutu cu sarea. [(al doilea termen) săratu;
amaru, mâhnitoru] I (al doilea termen) „sărat".
v Ap~. Lepădare [tăgăduire] I QpV11011 „negare, refuz".
'ApvoGµat.. Mă leapădu. Tăgăduiescu. [tăgăduescu, mă lepădu, refuzu, nu
priimescu] I „a nega, a refuza".
'Apµ'Up(l&x.

'ApVll~- Lepădătoriu. Tăgăduitoriu. [tăgăduitoru].

'Apvi.ov. Mielu. [mieluşelu] I apvi. „miel".
'ApvOOo.. Mieluşălu. I ,,mieluşel".
'Apv(Jyoova. Blană de miel.
'Apvi.atcx;. De mielu. I idem.
·~. Rărime. Rărişu. [rărime] I apatbtqm „faptul de a fi rar".
'Apatfx;. Raru. [raru, sau cu găuri, pori deschişi ca buretele; uşure, lesne de
ardicat, subţire, uscatu; slabu; moale; moliciosu; neputinciosu, încetu la
mişcare; micu, puţinu; strâmtu; îngustu; lesne de rarâmat, fragedu] I ,,rar".
v Ap7tay~. Răpitor. Jufuitor. I ,jefuitor, tâlhar" 2. „hrăpăref'.
'Ap1tayll. Răpire. Jafu. [hrăpire, luare cu sila] I l. ,jaf' 2. „răpire".
'.ApitCt.l;ro. Răpescu. Jăfuiescu. [hrăpescu, iau cu sila în grabă; furu] I „a răpi".
'Apmxx:·tuca Cu răpire. Degrabu. I „în mod rapace".
'A?mXî'l· T6 ~tyyeÂ.wv Cârligu [unu înstrumântu cu cârligu, ca undiţia, sau
cancea] I „carge".

'Apmxyµtvoc;.

Răpitu.

·~vcxc;. Logodnă şi arvună. Căpară. [~v arvună].

'~wll;ro. Logodescu. [/.AwafXovil;ro arvunescu sau prin arvună asiguru

o tocmeală] I „a logodi".
·~wroµtvoc;. Logoditu. I idem.
·~wxcnucO;. Logodnicu. Logodnică '~vt.Cxcm.1C1\ I „logodnic".
'~\.'UXCJ't'l\<;. Logoditoriu.
v~· Necusutu. [necusutu; fără cusătură].
'.Appoxnta. Boală. [1.boal~ slăbiciune 2. nevoinţă, nepoftă] I „boală".
v~· Bolnavu. [bolnavu; neputinciosu] I „bolnav".
·~. Mă bolnăvescu. [bolescu, sântu neputinciosu] I awoxmxtvco
înbolnăvi".
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„a

·~.

Locul unde stau corăbiile.
'Apcrevuc6c;. Parte bărbătească. [bărbătescu, de parte bărbătească] I
. ".
„mascu11n
'ApcrevoKoi'tT}<;. Sodomleanu. I „homosexual".
'Apcrevo9ftÂ:mcoc;.13pµ~1:toc;. Feteleu. I (ambii termeni) „hermafrodit".
·~tvt.. PE-rl;tvt.. Răşină I (al doilea termen) „răşină".
'Apnpta. Beregată. [ l .arterie, cea mai vârtoasă şi mai mare vână; vâna cea
mare a gâtului prin care resuflăscu, gâtleju 2. vâna pulsului] /''arteră".
"Aptcx;. Pâine. [pâine; hrană] I „pâine".
·~v. Agniceariu. Cutia ce ţine agneţul.
"Ap'roµcx. Îndulcire. Dreagerea bucatelor. [orce slujeşte la gătirea, dregerea,
sau darea gustului bucatelor] I 1. „miroase" 2. „mâncare de dulce".
'Ap't'\xo. Îndulcescu. Dregu bucatele. [întocmescu, puiu la rânduială, gătescu,
alcătuiescu; îndreptezu, dregu; dregu bucate; ... uneltescu viclenii].
'Apx~. Nou. Începătoriu. Cel ce înceape a învăţa. I „începător".
'Apxe'MtOv. Izvodu. 'F1;6µMt0V. şi matca. Cartea ce dântâi iscălită. [(primul
termen) modelu, originalu] I l. „model" 2. „ediţie princeps".
'Apxît. Începutu. [l.semnu, hotaru, „ . începutu 2. capătu, căpătâiu 3. basu,
principiu, temeiu 4. întâia pricină 5. dregătorie, fondu politică 6. administraţia
7. imperiu, ţinutu, statu] I I. „început,, 2. „principiu".
'ApxtTY6c;. Căpetenie. Stăpânu. Mai mare. [întâiu începutoru; povăţuitoru,
cârmuitoru; întâiu pricinuitoru, strămoşu, întâiu întemeietoru de neamu] I
„conduca~tor" .
'Apx11vro. Începu. I apxivro „a începe".
'Apxti)tov. Coiu ,ApxIBux .. [mică dregătorie, sau foncţie] I apxtai „testicul".
'Apxtf.pE'6<;. Arhiereu. Vlădică. Mai marele preoţilor. [arhiereu, căpetenia
preoţilor] I „arhiereu".
'Apxtfpoo6VJl. Arhierie. [demnitate şi lucrarea arhiereului, arhierie] I
„arhierie".
'Apx\E.p<x·tt:K6c;. Arhierescu. Vlădicescu. Stăpânescu. [arhierescu sau
cuviinciosu arhieriei] /,,de arhiereu".
'Apxll;co. Începu. I „a începe".
A?xTU111vtcx. Începutul lunei. I „începutul lunii".
'Apxtµ.avop1.'t''l~· Arhimandritu. Mai marele staulului. [căpetenie de chinovie,
sau monastire, egumenu, stariţu şi stariţă] I „arhimandrit".
1

93
https://biblioteca-digitala.ro / https://www.acadsudest.ro

"'Apxro~.

Boieru. [ăpxrov dregătoru, boeru, guvernatoru, căpetenie] I
„arhonte, nobil".
'Apxovti.a. Boierie. I „nobleţe".
'Apxovttl;ro. Boierescu. [<ipxovtro lovescu boerie, dregătorie] /.
'Apxovtuca. Boiereaşte. I „ca un stăpân/ domn".
'Apx6vru:Jaa. Boiereasă. Cocoană. I „stăpână".
'Apxovtuc6v. Casă boierească. I apxovtuc6 „casă mare/ boierească".
'Apxovw'J..byt. Boierimea. I „mai-marii, capii, lumea bună".
f. 15r.
'Apcxl3icx. Araviia. Ţara arăpească. Ţara Siriei. I „Arabia".
'Apex~. Păienjinos. Împăienjinitu. Plinu de păienjini [cel în felul casei
sau ca casa de păianjinu].
"'.Apoov. 'Apcl1tl'}(;. Harapu. Arapu.
'Apyi.cx. Sărbare. Şădere fără lucru şi lenevire. Nelucrare. [nelucrare, lene;
(bis.) încetare din lucru în zile de serbători; (despre preoţi) oprire din slujbă] I
„sărbătoare„.

·~. În chipul argintului. [cel ca argintul, argintiu].
'.Apt&r,Mx;. Prea arătatu. [tutulor cunoscutu, foarte învederatu; slăvitu, vestitu].
'Aptcr'ttlcn. Vitejie. 'Aptcr'trla. [voinicie, vitejie, isbândă vrednică de ... ].
·~. Stângu. De-a stânga. [stângu; îndărătnicu, neîndemânaticu,
neiscusitu; nepriinciosu] I I . stâng 2. „de stânga".
"'Apt.crto<;. Alesu. [foarte resboinicu, viteazu; mai alesu, mai însemnatu de cât
toţi în nobilitate, bogăţie ... ] I „foarte bun".
'Ap\UyÂJooaov. 't61tEVtcXwupov. Plătânjică. Limba mielului. O buruiană care
aşa să cheamă. [unu felu de plantă, plătagină sau limba oaei].
'Apx&:yyeAfy;. Arhanghelu. [arhanghelu, cel dintâiu îngeru] I „arhangel".
'Apxaîoc;. De demultu. Bătrânu. [anticu, de vremea vechie, de mai 'nainte, de
multă vreme; simplu, nerău, lesne de amăgit, prostănacu] I „vechi, antic".
'Apx~. Vechime. [antichitate, vechime; timpu vechiu] I apxcnCrrtt'ta
„antichitate" 2. „vechime".
'Apx11KfcpaÂ.O;. Începător răotăţii.
'Apxuxtp{x;. Doftorul cel mare. [protomedicu, cel întâiu din doctori] I „medic
primar''.
'ApxtµftyF.pCX;. Stolnicu.
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'Apxt'ttK'tmV. Meşterul cel mai mare. [Arhitectu, căpetenie de clăditoru, de
meşteri, întâiul meşteru] I apxt'ttlewvw; „arhitect".
'Apxt.U:Ktovucq. Meşteşugul lui. [îndemânare la ori a lucru] I „arhitectură".
'Apffiµam. Mireazme. [ăpcoµa or ce bine inirositoru, aromă ... ] „parfumuri".
'AţmyO;. Ajutătoriu. Izbăvitoriu. [ajutătoru, apărătoru] I „persoană care vine
în sprijinul altora"·.
'A.porf11. Ajutoriu:· [ajutoru, scutire, patronaju, conlucrare] I „sprijin, ajutor".
t6 A µet<l toG a.
'AaclÂE\Ytoc;. Neclătitu. Nemişcatu. [neclintitu, statornicu; neturburatu;
neîngrâjatu] I „imobil, nemişcat".
'A~. Varul. I „var".
'Aaf3Ea'tE'6vro. Văruiescu. I „a vărui, a da cu var".
'Aaf3Eawµf.vo;. Văruitu. I „ văruit".
"Aajroatoc;. Nestinsu. [ăapootoc;. I.nestinsu; neprecurmatu, vecm1cu,
nesfărşitu; 2.varu 3. unu felu de fontă].
'Acrt.(3rux. Păgânătate. Necredinţă cătră Dumnezeu. Necinstire. [nepietate,
necucernic ie către Dumnezeu] I „impietate".
'A~. Păgânu. Necredincios. Necinstitor. de Dumnezeu [nepiosu,
nerespectătoru de Dumnezeu şi de cele Dumnezeeşti, nereligiosu; netrebnicu,
făcătoru de rău] I „nerespectuos, necuviincios, ireverenţios".
'A~tl;ro. Păgânescu. [ciaEJXO sântu nepiosu, necucernicu către cele
dumnezeeşti; facu sau zicu ceva nepiosu, mă portu rară respectu] I asebe „a fi
nerespectuos/ necuviincios/ ireverenţios".
'A~a. Faptă păgânească. [faptă, sau cuvântu nepiosu, necuviosu].
"A~ tivcn. Fie. să fie. I „treacă de la mine, în fine".
"A~ Ei1toGµcn. Să zicemu.
'Aa9Evrux. Neputinţă. boală. [1. neputinţă, slăbiciune, boală 2. lipsă, sărăcie] I
„boalaw" .

'Ao0Evftc;. Neputinciosu. Bolnavu. [I.neputinciosu, slabu; nedestoinicu
2. bolnavu] I „bolnav".
'Ama. Asia. Partea răsăritului. I ,,Asia".
'Acnµtvo;. De argintu. I „de argint".
• Altă caligrafie .
•• Altă caligrafie.
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'Aoi.µt. Argintu. I cxmltt „argint".
'Amµ~. 'Amµ01c6no;. Argintaru.
'Am.µWvco. Argintuiescu. F erecu. I „a fereca în argint".
'AoiµoYto;. Neapropiatu.
'Amcclv0cxpoc;. Cărăbuşu. Oarecare gânganie. Kclv0cxpoc;.
'Amcrrrft<;. Pusnicu. Streduitor. [care se deprinde, se îndeletniceşte la vre unu
lucru; sihastru] I „ascet".
'AmcTttpUX. Pustnică. [sihastră].
„A~. Nevoinţă. Stradanie. [ecsersare, deprindere, studiare, meditare;
ocupaţie, meserie, profesie] I~ 1. „exerciţiu" 2. „asceză".
'AmcTt. Burdufu.
'Amdrptt.0;. Dumnezeul doftorilor. Idolu. I ,,Asclepios".
„AaµtKto;. Neamestecatu. I „neamestecat, fără legături cu alţii„.
'A~. Un feal de mărăcine. Spinu. [unu pomişoru ghimnosu ca alo iul.
Aspalatu] I „un fel de plantă care creşte în tufişuri".
„Acmapto;. Nesemănatu. [nesemănatu, de nesemănat] I „nesemănat".
'Amti&x. Aspidă. Şarpe otrăvitu şi surdu. I „aspidă".
'Aam&xp6poc;. Purtător de pavăză. [purtătoru de pavaz.ă, armatu cu scutu;
resboinicu] I „războinic cu spadă".
„Acntt.to;. ăotKo;. Fără casă.
'Amw6&xmoc;. Neînvăţatu. [nefăcutu cu sârguinţă, sau silinţă, neîmngrijitu
2. nevrednicu de silinţă, nedoritu; de dispreţuit] I „care n-a studiat, neînvăţat".
'Amc'Ao.rxvln.. N emilostivie. [nemilostivire] I „nemilostivire".
„AmcÂD:'(XVO;. Nemilostivu. [nemilostivu; cel îară durere de inimă 2. cel rară
inimă, adică curajul, fricosu] I „nemilostiv".
'Acrnptl;oµm. Mă albescu./„a se albi".
'Acrnptl;m. Albescu. I „a albi".
'A<ntpCd)t. Albeaţă. I 1. „punct alb" 2. „albuş" 3. „albul ochiului".
„Amq:xx;. Albu. [unu felu de strejaru] I „alb".
'Aonptaµfvoc;. Albitu sau înălbitu. I „albit, înălbit".
'AmrpocpoptD. Portu albe.
'A~voc;. Îmbrăcatu cu albe.
„Aam'to;. 'AcrOO'tCX'tOC;. Nestatornicu. [(primul termen) I. nestatornicu,
neregulatu, neaşezatu 2. necântătoru] I (primul termen) „instabil" (al doilea
termen) „nefondat".
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'Aa'tCXXEVLOC;. Despicu.
'Aa'Ti:J.x'O. Spicu. I idem.
'AO"tCXXOÂby'TU.l.a. Spicuieală. adunarea spicelor.
f. 15v.
'AO"tCXXOÂfl'(CX,. Spicuitor. Adunătoriu de spice.
'AO"tCXXOÂD"fro. Alegu spice.
'AO"tCXxO;. Stacosu. Racu de mare. [âcncxK6c; stacosu, racu de mare] I ,,rac de

mare".
'Acntvoocmc;. Nesuspinatu. [nesuspinatu, sau nepricinuitoru de suspinuri].
'Aa'tEptmccx,. Zveadă. steaoa. care o pune preotul pe discos. [steluţă] I
1. „steluţă" 2. „asterisc".
'Aa~. Ca steaoa. ca stealele. de steale. [cel din felul stelelor, stelosu]
„ste lar".
'AO"tF.pOl't{x;. Însteoatu sau înstelatu. Plin de steale. I „în fonnă de raze".
'Aat6Â.tcna<;. Neîmpodobitu. I ,,neîmpodobit, fără podoabe".
'AO'îiYx~- Nechibzuitu. Nesocotitu. I „negândit, nechibzuit".
'Acnoxaai.a. Nesocoteală. Nechibzuire. I „nesocotinţă".
'AatlYxw:na. Fără socoteală. fără chibzuire. I „pe negândite".
'Acnoxro. Uitu. [nu nemerescu, nu isbutescu; mă înşelu, greşescu] I „a nu
nitneri tinta".
'
'Acnoxta. Uitare. [nenemerire din nebăgare de seamă; abatere; scăpare din
vedere] I ,,ratarea ţintei".
'Aa~. Nestrâmbatu.
'AcnptXy<XÂ.<X,. Gleznă. [ l .câceiu de încheietura osului spinării şi a gâtului.
arsicul de la gleznele piciorului 3. o învârtită şi melcoasă podoabă a
capitelului unui Ionicu stâlpu 4. unu felu de plantă 5. cube sau zare de jocu] I
_„
„glezna .
'Acrrpam1. Fulgeru. [fulgeru] I idem.
'AcnptX1t'tE1.. Fulgeră. I idem.
'AcnptX'tE'l>'tO;. Fără oaste şi necălătoritu. [I .slobodu de ostăşie 2. neslujitu sau
nevoitoru de a sluji în ostăşie] I I. „care n-a tăcut armata" 2. „neînregimentat''.
'AcrnpU)t. Stridie de mare.
"Acnpov. Stea. [adunătură de stele, constelaţie, zodiu; soarele şi constelaţia
Câinelui] I OO'tpO „astru".
"Acrrpa a1tÂ.aVÎ\ Kat a1tÂtXVT}m. Steale nerătăcitoare sau steale înfipte.
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"'Aoi:pa 1tÂavffiµEva. 1tÂ.CXVft't<lt. Steale rătăcitoare. I 1tÂ.CXVft~ „planete".
"'A01p0voµl.a. Astronomie. cunoaşterea stealelor [astronomie, ştiinţa
astronomului] I „astronomie".
'AcnpcJ\Uj.J.cx;;. Astronomu. Filosofu cunoscătoriu de steale [astronomu
cunoscătoru de posiţia., mişcarea şi însuşirile stelelor] I „astronom".
'Aa'Tp01ttltn. Fulgerătură. Trăsnetul. KEp<Xuv{x;./ (ambii termeni) „trăznet".
'Aa~vcx;. KEp<XU~Â'Tltoe;· ~to;. Trăsnitu de fulger.
'Acnpcxpeyyia. Săninu. Luminarea stealelor. I „lumina stelelor".
'Ac:ri>ylcpttcx;;. Fără de asemănare. Fără potrivire. [nepriimitoru de comparaţie
sau asemănare, neasemănatu, de neunit; necomunicabilu, neînvoitu cu alţii;
prea mare, foarte multu] I „incomparabil".
'Acn]yxmcx;;. Neturburatu. [nepriimitoru de amestecătură, de confusie;
neamestecatu, neprefăcutu].
'AO'U"fX~tcx;;. Neiertatu. [neertatu; neslobodu] I ,,neiertat".
'Acruvaplaa-tcx;. Neînnoratu. Fără nor.'Acruvapi<xata.['Aauvvap(ic; nenegurosu
sau neînnoratu].
'Acruv$cxato;. Netocmitu. Neprieteşugitu. "'Amrov&>c;. [(al doilea termen)
nepriimitoru sau călcătoru de libaţii ... neîmpăcatu] /(al doilea termen) 1. „de
neîmpăcat, ireconciliabil" 2. „neîndurător".
'Acru\fÎ10tlatcx;;. x:cxt âcruv110rrro. Neobicinuitu. I acruv{]0t.atoe; „neobişnuit".
'AcruÂ.Â.6'y1.a'to<;. Nechibzuitu. nesocotitu. nesebuitu. I ,,nechibzuit, nesăbuit".
'AcruµIXroÂ.ta. Nesfătuire.
'AO"UJ.$cr6Ârnto;. Nesfătuitu. [nesfătuitu] I idem.
'Acruµ~.
Neiertătoriu.
Cumplitu. Neplecatu [necompătimitoru] I
„antipatic".
'Acr6µqmvcx;. Nepotrivitu. I „care nu e de acord".
'Acruµqmvta. Nepotrivire. Neîntocmire. Neunire. [neconglăsuire; nepotrivire,
neînvoire] I „vrajbă,,.
'Acr6v9Eto;. Nealcătuitu. [ 1. necompusu, simplu 2. neregulatu în compunere
3. nemvoitu; nesăţiabilu 4. nepriimitoru sau nepăzitoru de învoieli;
necredinciosu 5. netocmitu, neînvoitu].
'Acruvtpacpl.aatcx;;. Neînsoţitu.
'Am'xmxtoe;. Nestatornicu. Neajunsu de minte. [neîntocmitu, cel f'ară sistemă
sau şiru de bună rânduială; nedatomicu, neînvoitu cu sine, confusiatu] I
„nefondat".

98
https://biblioteca-digitala.ro / https://www.acadsudest.ro

"AcnpaÂ:to;. Negreşitu. rară greşală. I „fără greş".
"AacpaÂ.wc;. Smoală. [asfaltu; păcură, sau catranu] I „asfalt".
'Acnpa.Â.uOVCO. Smolescu. Întărescu. [clmpaÂ.w. ungu cu asfaltu, cu păcură,
cătrănezu] I „a asfalta".
'ACJX11J!Ux. Grozăvie. I 1. „urâţenie" 2. „necuviinţă".
'Aax11Jlll;ro. Grozăvescu. I „a urâţi".
'AoX'llJ.l.C);· Grozavu. [l. nefiguratu, neformatu 2. rău-figuratu, de hulit] I
„ura"t" .

'ACJX11JlOÂ.Oyi.a. Vorbă grozavă.

Ocară.

'Am'oµa.~. Fără trupu. Fără

materie. [cel rară trupu, nematerialu].
"A~. Curvariu. Răsipitoriu. Neseţios. Neopritu. [I.nemântuitu, prăpăditu,
nepăstrătoru, risipitoru sau cheltuitoru în desfrânări; rău-nărăvitu, destrămatu,
coruptu 2. nemântuitoru, prăpăditoru] I 1. „risipitor" 2. „necuviincios"
" trerupt" .
3. „ne1n
'Aacoii.cx. Curvie. Neoprire. [calitatea şi purtarea nemântuitului, prăpăditului] I
1. „fel de a fi risipitor" 2. „necuviinţă".
'Amx.Â.mYK't6c;. Netrâmbiţatu. [I.locu unde, sau vreme, când nu se aude, nu
resună trimbiţă 2. nevestitu, nechiematu prin trâmbiţă].
"AoopKo;. Fără de trupu. [cel rară came; slabu, uscatu] I „osos, slab".
'Aocxqnlc;. Neluminatu. Nearătatu. Întunecatu. [nedesluşitu, întunecosu,
neînţelesu, nedoveditu] ,,neclar".
"Aarurnx;. Neclătitu. Nemişcatu. I „nemişcat".
'Aat:Ayew.. Pângăriciune. Nestâmpărarea curviei. [desfrânare; obrăznicie,
purtare necinstitoare, neruşinare, netrebnicie; necumpătate, covârşire] I
„desfrâu, destrăbălare".
'Am:Â:yilc;. Pângăritu. Nestâmpăratu [necumpătatu, covârşitoru; nemărginitu
în poftele sau patimile sale, desfrânatu; neruşinatu, obraznicu; siluitoru,
necinstitoru] I „desfrânat, destrăbălat".
"Am:µvoc;. Neomenitu. Necinstitu. Necuvios. Pângăritu. [nesfiitu, neruşinatu;
rău-nărăvitu; netrebnicu] I „indecent, necuviincios".
'Amiµ.tlcato;. Neînsemnatu. [netrecutu în însemnare; neluatu în băgare de
seamă; neînsemnatu] I 1. „neînsemnat" 2. ,,neobservat".
'Amlµavtcx;. Neînsemnatu. Fără semnu. [I.neînsemnatu, neîncunoştiinţatu
2. nemarcatu, nepecetluitu; nepăzitu, neapăratu, nepovăţuitu 3. neînsemnătoru
de nimicu] I „neînsemnat, rară importanţă".
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,,, Amptmc;. Neputredu. [neputredu sau nesupusu la putrezire] I I. „care nu
putrezeşte" 2. „aseptic".
'AmOlmlmc;. 'Aoi.'Y'l'tcx;. Netăcutu. [(al doilea termen) netăcutu, multvorbitoru, bârfitoru] I (al doilea termen) „care nu tace".
,,,Amca1t't<:x;. Nesăpatu. I ,,nesăpat".
'Amcap&xµuK't&. Cautu cu ochii fără de a nu clipi mă uitu întânsu la soare.
[mă iutu neclintit].
"Aacxpoc;. Neînţeleptu. Fără înţelepciune. [neînţeleptu; neînvăţatu] I „neştiutor,
neînvătat".
'

'A~. Cârtiţă. Şoarece

orbu care face

muşuroaie.

[1. sobolu,

şoarice

de

pământu

2. unu felu de plantă].
'A0'1îaoi.coc;. Cu închinăciune. Cu heretisire. Cu bucurie. [cu bucurie, cu
mulţumire].

Vezi WnaKO;. [stacosu, racu de mare].
'Aatp0Myta. Cetirea stealelor. [cunoştinţa influinţei stelelor] /,,astrologie".
'AcnpoÂbycx;. Cetitoriu de steale. [astrologu] I „astrolog".
"'A<TtpOYt<><;. Neaşternutu. [neaşternutu; neşelatu, nesamanatu] I ,,neaşternut".
'Ampffiµamc;. Fără aşternutu.
'Am>Vf.PlMl'tcx;. Fără ştiinţă. Fără socotinţă. Fără de minte. [l. cel ce n'are
aceeaşi ştiinţă cu alţii despre vre unu lucru 2. neconştiinciosu] I
1. „iresponsabil" 2. „imoral" 3. „inconştient".
'Aa<ptl.ÂEUX. Siguranţie. Păzire. Negreşală. Întărire. [siguranţă; statornicie;
nebănuilă; nefrică] I „siguranţă".
'Amp<XÂfi>C;. Negreşitu. Cu bună seamă. Cu întărire. Cu pază. [sigur, statornic;
cu încredinţare; fără frică, sau primejdie] I „desigur".
f. 16r.
'Aax~uxruncx;. Neînchipuitu. Fără de chipu. [I.neformatu, nefiguratu;
nematerialu, neîntrupatu 2. cel lară figuri, neînfrumuseţatu] I „nefarmat" .
'Aax11Jl0vm. Mă grozăvescu. Mă portu urâtu, necuvios. [mă portu urât,
necuviincios, neruşinat, lară rânduială, facu necuviincioase, nepotrivite
shime, grimase, mă arătu urâcios, nu facu bună figură] I „a urâţi".
"'Aax11Jl<X. Urâtu. Grozavu. I „(în mod) urât".
'Aaxo'A.W.. Îndelnicire la lucru, la trebi. Când n' are cineva vreame pentru
altele. [ 1. ocupaţie, lucru, treabă 2. desocupaţie, oprire de la lucru] I

'Ac:mn:O;.

Stacoşu.

„ocupaţie".
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'AaxoÂfiJ. Mă îndeletnicescu.

'A<JOXA)6Vl't<J"t0<;. Neînţelepţitu. Neînfrânatu. [<iooxpp6VLCrtCX; 1. neînţelepţitu,
neîndreptatu 2. neînţelepţitoru sau necontribuitoru la înţelepţire].
tC> aJ.LE't<l wl> t.
"Atoocm:;. Fără rânduială. Cu năravu rău. Fără de minte. [I. neregulatu,
nepăzitoru de bună rânduială; amestecatu; neaşezatu, rău-nărăvitu 2. (ostaşu)
nepusu la pândă ... 3. ·nehotărâtu, nefixatu] I „neregulat".
'AtaKtro. Facu lucru fără de rânduială, necuvios, nebunescu. [facu
nerânduieli, sântu neregulatu; nu mă aflu la rândul sau postul meu; îmi calcu
datoriile] I „a face pozne".
'Atal;ia. Nerânduială. Nesocotinţă. Amestecătură. [nerânduială] I I. „pozn~,
2. „dezordine, neorânduial~ indisciplină".
'At<U;l.OaYtoc;. Neumblatu, necălătoritu pe mare sau necălătoritu la
.neguţătorie. I „care nu a călătorit".
'Atclpax;oc;. Netulburatu. Neclătitu. Nemişcatu. [fără turburare, liniştit] I
„netulburat".
'A~ia. Neturburare. Linişte. [neturburare, linişte (sufletească)] I
1. „imposibilitate" 2. „calm, linişte".
'A~ia 'tOO Â.<XoU. Netulburarea norodului. Liniştea.
'A'lrlxwm:;. Nezididu. Nefăcutu cu zidu. [neîmprejmuitu, sau neîntăritu cu
zidu] I „neîncurajat cu ziduri".
'AtaÂ.e'6'tTlm:;. Fără de sfârşitu. [I .nesăvârşitu, sau jumătate isprăvitu 2. fără
sfărşitu] I „lară sfărşit" 2. „neterminat".
'A~. Neisprăvitu. [nedesăvârşitu] I „neterminat".
'Au1\~. Nesăvârşitu. Nedeplinu. [l. nedesăvârşitu, neîndeplinitu 2. nesupusu
la dajdie, fără cheltuieli 3. neiniţiatu] I „imperfect".
"AttKVoc;. Fără de fiu. Fără de copii. [cel ce n'are sau nu poate dobândi copii]
I „fără copii".
'A~. Neşcolitu. Nepotrivitu. Care nu să loveaşte. I a't<Xlp1.am;oc;
„nepotrivit".
"Attxvcx;. Fără meşteşugu. Nemeşteşugitu. [nemeşteşugitu, naturalu, simplu,
neprefăcutu; neînfrumuseţatu] I I. „neîndemânatic, fără pricepere" 2. „lipsit
de fineţe, grosier".
'A'tf.ptcnoc;. Nelovitu. Nepotrivitu. Neaseamenea.
'A'tl;OOrunoc;. Nefrându. şi nespartu. I I. „neîndoit" 2. „nespart".
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'A'(<XÂ.ta. Scârnăvie. Spurcăciune.
"A'(CXÂ.o<;. Scâmavu. Spurcatu.
'A'(iKV\&x. ii 'â;ooKV\&x. Urzica. I (al doilea termen) „urzică".
'Auµal;ro. Eeuµcll;ro. Necinstescu şi descinstescu. [(primul termen)
necinstescu, dispreţuiescu, mânezu] I (primul termen) „a necinsti".
'Auµ.cll;oµai. Mă necinstescu.
'Auµl.a. Necinste. Ocară. [necinste, adică lipsă sau ardicare de cinste, ruşine,
ocară, despreţuire] I I. „necinste" 2. „faptă necuviincioasă".
"Auµoc;. Necinstitu. de ocară. [nepreţiosu] I „necinstit".
'A~toc;.
Nepedepsitu. Nemuncitu. Nechinuitu. Nepăgubitu.
[l. pepedepsitu 2. care nu'şi a resbunat, sau nu'şi poate dobândi resbunare,
neresbunatu; neajutatu, neapăratu] I „nepedepsit".
'A~tcx. Fără de caznă. fără de pedeapsă. I „rară pedepse".
""A'tÂ.W;. Atlasu. Care zicea elinii că ţine cu umerii săi pământu. [multrăbdătoru, sau neputinciosu de a răbda, necurajos] I ,,Atlas".
""AtoÂ.µO<;. Neîndrăzneţu. Sfielnicu. Fără îndrăzneală. [neîndrăzneţu, fricosu] I
„neîndrăzneţ".

"A'tmt0;. Necuviosu. Fără de cale. [care nu e la locul său; care nu' şi are locul,
nepotrivitu, necuviinciosu; ciudatu, neobicinuitu; de râs, nerodu, neghiobu] I
„nepermis, necuviincios, deplasat".
'Am:Oc; crcm. Însuţ tu. însuţi.
"A-rpex'to;. Nestrămutatu. [neschimbatu, neprefăcutu; nestrămutatu; stăruitoru;
nesperiatu].
"A~µcx;. Nefricos. Fără frică. I „rară frică".
'A~to;. Negăuritu. Nepătrunsu. [negăuritu] I cx1JY6mlto; „negăurit".
"A-roxoc;. Nenorocitu sau rău blestematu. Mişelu. Răzvrătitu. [att>X~
nenorocitu sau nenorocosu; nemeritoru sau neisbutitoru în scopul său] I „fără
noroc".
'AtuXl.a. Nenorocire sau răotate. Blestemăţie. Mişălie. [nenorocire; nenemerire,
neisbutire în ceva] I „ghinion".
"A't~. Neîngropatu şi fără mormântu. [lipsitu de îngropăciune,
neîngropatu] I „neîngropat".
'Au:v'tl;ro. Privescu cu luare aminte. [mă uitu aţintat, îmi am înfiptu ochii,
mintea la ceva] I „a-şi aţinti privirea".
'A-cµtl;ro. Fumegu şi aburescu. [scoţu aburu].
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'AtµU;. Fumegare. Abureală. [aburu].
'Aw\'Ux. Obosire. Slăbire. [atonie, neputinţă] I „moliciune, slăbiciune, slăbire,
atonie., lipsă de putere".
'Awv&. Obosescu. Slăbescu. [sântu neputinciosu, pătimescu de atonie] I „a fi
slab".
'A'tCX;E'U'tOC;. Nesăgetatu cu arcul. [nesăgetatu sau de nesăgetatu].
"A'tol;oi;. Fără de arcu. [lipsitu de arcu sau nedestoinicu de a întrebuinţa
arcul].
"A-rptxoi;. Fără de păru. [nepărosu sau cel fără păru] I „fără păr".
'A~'toi;. <iµîttÂt. Vie neculeasă şi fără rodu. [neculesu; neroditoru; fără
fundu, nemărginitu].
'A't'tt.~CO. Vorbescu a0ineiaşte. I „a vorbi sau a scrie ca în epoca clasicismului
atic".
"Anxpo;. Smeritu. Fără mândrie. [nemândru, neîngâmfatu, smeritu].
T6 a µE'ta 'tofi u.
f. 16v
A\yyEptv6c;. Luceafăru de dimineaţă. I „lucea:farul dimineţii".
Ai>ytl. Dimineaţă şi zorile. [lucire, lumină 2. faptul zilii, ziori sau crăpatul de
zi 3. ochii] I „zori".
AiJyfi~a. Zorile. <ttnet Î\ cxUyilu;a. Să răvarsă zorile.
A\yy6. Ou. I iden1.
'AuyoÂDym. Strângu oao. şi cercu de iaste ou.
'AîY'f{xvo'J..Âov. AiYy~apÂA)v. Coajă de ou.
AiJyayewm. Facu oaă.
AiJyoucnoi;. Avgustu. Luna. I „august".
AuMn. Şanţişor şi brazdă. I „şanţ mic".
AuÂ.it. Curte. [ 1. curte de casă, bătătură 2. odaie, casă de ţară, târlă 3. curte,
palatu; cabinetu guvernamentalu] I „curte".
A~avco. Crescu. [crescu; înalţu, mărescu cu laude; întărescu, aducu în
înflorită stare; mă hrănescu, crescu, mă înalţu, ajungu la vârful mărimii] I „a
creşte".

A~11<Jl.C;. Creaştere. [creştere, mărire ]/&.~11011 „creştere".
A~1\'tUc6c;. Crescătoriu. [îndemânaticu a pricinui sau a primi creştere]

I „de

creştere".

A~v. Mâine. [mâine dimineaţă, zioa de mâine]

I a'6pt.o „mâine".
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A~.

Frate bunu. [1. adevăratu frate 2. cuviinciosu la frate, sau soră] I

„frate bun".
A~Â.<pll.

Sor bună. I „soră bună".
At'Ytfl;oOOtoc;. Singur stăpânitor. De sineş stăpânu. Slobodu. [de sine stăpânu,
neatârnatu; de sine stăpânitoru, autocratu, monarhu absolutu] I „stăpân pe
sine".
At'Ytfl;oucnemrax. Singură stăpânirea. De sine stăpânirea. [stăpânire de sine,
neatârnare; slobodă voinţă] I „stăpânire de sine".
AiYt&pKEUX. Îndestulare. [îndestulare din cele ce are, cumpătate, mulţumire de
puţinu] I l. „independenţă" 2. „autarhie".
AiYt&p101<;. 'A pn:'tfx;. Îndestulatu. [1. destulu, de sine destoinicu 2. îndestulatu
cu cât are, mulţumitu cu puţinu, cumpătatu] I „care se mulţumeşte cu ce are
(al doilea termen) „destul".
Ai>ii.. A'\Yn.a. Ureache. Urechi. I „ureche".
AiYdou Ktt1t<X. Tina sau cleiul din urechi Ken cxiYdou Ktt1t<X.
AiYttmTpt.. ''2-royÂ'UCpt Urechealniţă cu care curăţim urechile.
Airto0cxuµa'tfx;. De sine minunatu. Iubitor de sine. I cx'\Yt00cxt>µcxcnn; „care .se
iubeşte pe sine".
AiYtoKcx'tOOcptmc;. De sine osânditu. [de sine osânditu].
AirtolCp(li:cq>. Singur stăpânitoriu. Împăratu [1. de sine, sau prin sine,
stăpânitu; neatârnatu, deplin-împuternicitu, nesupusu la dare de socoteală
2. autocratu, monarhu] I „împărat".
AiYtoµaartmc;. Atrtooi&xlctcx;. De sine învăţatu. Singur I „autodidact".
Ai>'tOc;. El. [el însuşi , el singuru] I „el".
A'\YtoU. Aci. aici.
AiJy~ro. Luminezu. [1. facu a străluci 2. văzu curat 3. strălucescu, dau
lumină] I l. „a lumina,, 2. „a străluci".
Auaa&tcx. Obrăznicie. I „obrăznicie, insolenţă".
Ai>0cx0t&Z;ro. Obrăznicescu. [facu pe cineva obraznicu, îi insuflu semeţie] I „a
vorbi/ a se purta obraznic".
AU96.0rt<;. Obraznicu. [următorul plăcerii şi voinţei sale; semeţu; îngâmfatu,
obraznicu aspru, crudu, neomenitu] I „obraznic, insolent".
Ail0cx00atoµcx;. Obraznicu la gură. Neruşinatu. [obraznicu la gură, în
vorbire].
AU&vtE'6co. Domnescu. [stăpânescu pe cineva, sântu deplin-stăpânitoru].
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AU0Evtia. Domnie. [stăpânire de sine; tărie].
Au0Evtuc6c;. Domnescu. [autenticu, de crezutu, cel cu

tărie]

I „domnesc,

princiar" 2. „autentic".
Ai>0ftµfpov. Întru aceaiaş zi. [într'una şi aceeaşi zi] I „în chiar aceeaşi zi".
A~tv6c;. Dintru aceaiaş zi. [făcutu, sau de făcut într'una şi aceeaşi zi].
Aumxa. T6 i>vl. roG âp6tpoo. Fierul plugului.
AuÂ.OC;. Nematerialnicu. Fără materie. Fără trupu. [nematerialu] „imaterial".
Ai)pa. Vântul cel supţire şi dulce care răcoreaşte. I „adiere".
Aixnrp6c;. Aspru. Cumplitu. [iute, stifosu, năspritu, acru; iuţitu, usturătoru,
posomorâtu, greu; ecsactu, straşnicu, nemoiatu, neînduplecatu spre ertare].
A~. Asprime. Cumplire. Posomorâre. [cxixYt'Tp6c; însuşimea sau
haracterul lui] I a~m „severitate".
Ai>tew.pyrrcoc;. De sine lucrător. Care singur lucrează.. [de sine lucrătoru,
mişcatu].

Airt00ya0oc;. De sine bunu. [de sine, fireşte, bunu].
A'\YrocxÂ.Î)0et.a. De sine adevăru. [însuş, curatu adevăru].
A'\YrocxÂ.119ftc;. De sine adevăratu. [de totu adevăratu].

AiYtoyvcoµ.&. Facu de mintea mea. De sinem. [urmezu, lucrezu dupe a mea
proprie părere şi voinţă].
AiYtoyv(oµcov. De mintea sa. De sine. [următoriu proprii sale păreri].
Amo~. De capu său. [de capul său, de sine stăpânu].
A'lYtcmp6c:rtooc10<;. De sine poruncitu.
Airtox:cl.Â.ro'tcx;. De sine chiematu.
A~roc;. De sine. Din aleagerea sa. [lucrătoru de ceva dupe a sa
proprie voinţă; făcutu de bună voie, slobod de a sa bună voie, nesilitu de
niminea] I „benevol".
Au? npttyµa. De sine lucru. Lucru de sine. [autonomu, guvernatu cu propriile
sale legi, slobodu].
A'i>t6voµa<;. Slobodu. De sine. [autonomu, guvernatu cu propriile sale legi,
slobodu la păşune] I „autonom".
AiYtorcp6acomx;. Singur. Însuş cu faţa sa. [ 1. represintăton1 în teatru rară mască
2. cel ce vorbeşte, sau se înfăţişază însuşi în persoană] I „personal".
A'\>tcnrpooOmmc;. Cu însuş de faţă. I „personal, în persoană".
A~oc;. Cu însuş rădăcinile sale. [ 1. cu rădăcină cu totu; sau din rădăcină
2. ţinutu una cu rădăcină sau temelia sa].
105
https://biblioteca-digitala.ro / https://www.acadsudest.ro

A'ln:&ta~. Ai>t6c; 6 tow;. Însuş el. Cu cesta însuş.
A~6c;. Însuş cel ce au făcut. [1. lucrătoru însuşi cu ale sale mâini;
muncitoru, plugaru 2. stăpânitoru singur de ceva] I „făptaş, autor".
Ainocp6vo;. A'lYtoq>o~. Ucigaşu de sineş. [omorâtoru cu mâna sa de
sineş].

A~.

De sine odrăslitu. Născutu de sine. [ 1. de sine născutu, resăritu,
crescutu; naturalu; adevăratu, curatu, neprefăcutu 2. aci în locu născutu,
resăritu, pământeanu] I „( despre plante) care creşte singur".
Aimvoc;. Fără somnu. Priveghitor. [nedormitu, deşteptu; pătimaşu sau
pricinuitoru de nesomnie] I „fără somn, insonmiac".
A'\Yt6xEtpCX. Cu însuş mâinile sale. ·o a'\Yt6xEtp.
Ai>'tova. Cu însuş ochii săi. [chiar cu ochii săi].
T6 JlEtcX toO cp.
f. 17r
'AcpcUi. ·~. Buricu. [(al doilea termen). buricu; mijlocul, ţelul sau
centrul. .. ] I (al doilea termen) „buric".
'Acpavf.proto:;. Nevăditu. Nearătatu. Nedescoperitu. I „nearătat".
'AcpavU;co. Stricu de totu. Pier. [facu ceva nevăzutu, ascunsu; acoperu,
întenecu; stingu, năpedescu; sau stricu, deformezu; mă facu nevăzutu, mă
ascunzu, pieru] I „a face să dispară, a distruge".
'AcpaV1.0).!.6c;. Stricare de totu. Prăpădire. Piiardere. [prăpădire, prăpădenie sau
peire; ascundere] I „distrugere".
'A<paV1.0J.livo;. Stricatu. Peritu. Prăpăditu. I „distrus".
'Acpcxvt.O"tÎ\<;. Stricător. Pierzătoriu. [pierzătoru, prăpăditoru; ascunzătoru].
'Acpil. ii 'lf'l~. Păpăire. [(primul termen) pipăire; atingere, apucare] I
(primul termen).„pipăit" (al doilea termen) „pipăire".
'Acpe{yycoto:;. Nefugitu. Nescăpatu.
"'A<p0apto:;. Nestricatu. Neputredu. [nestricăciosu; nesupusu la patimi;
neperitoru; nemuritoru] I „nepieritor, veşnic, etern".
"'A<p1lµCl. Lăsare.
'AcptVt'Tlc;. Domnu. I „stăpân".
'A<pE'l>'CE'6co. Domnescu. I „a stăpâni" 2. „a se pune stăpân peste".
'Acpevti.a. Domnie. I idem.
'Aq>evtuca. Domneşte.
'Aq>Evnaaa. Doamnă. K-upta. Îl· I „stăpână" (al doilea termen) „doamnă".

a
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'AcpiqxoµEvoc;. Închinatu. I 1. „dedicat" 2. „închinat".
'Acpt.E.pffivco. Închinu lui Dumnezeu. [rupt.qXO consfinţescu] I 1. „a dedica" 2. „a
închina".

'Acpt.E.pcoµa. Închinăciune. danie.

Km

rup~. [lucru consfinţitu] I

„dedicaţie".

'AcpMvepomcx;. Neiubitoriu de oameni. [neiubitoru de omu, neomenitu] I
„care nu-şi

iubeşte

'A~.

semenii" 2. „neîndurător".
Cu neiubire de oameni. I 1. „îară dragoste de semeni" 2.

„rară

îndurare".

'AcpWxv0pomi.a. Neiubire de oameni. Nemilostivire. [neiubire de omu] I
„lipsa iubirii de semeni".
'AqnA.O;evo;. Neiubitoriu de streini. Nepriimitoriu. I „neospitalier".
'Acpv..cx;evta. Neiubire de streini. Nepriimire. I „lipsă de ospitalitate".
'A
n<pt.VO>. 1asu. I „a 1..,asa" .
'Acptvoµai. Mă lasu. I „a se lăsa".
vA<pE<Jt<;. Lăsare. I 1. „aruncare" 2. „(bis.) iertare, absolvire".
'Acpo(h;. Nefricos. [I.nefricosu 2. neînsuflătoru de frică] I „neînfricat".
'A~ta. Neteamere. [nefrică] I „neînfricare".
'Acp6vru;. De cându.
'Aqq:>ll;co. Afurisescu. [ 1. de spartu ceva prin hotare; deosebescu; ecceptezu;
puiu la o parte; hotărăscu; rânduiescu 2. puiu hotaru 3. ecspatriezu, ecsilezu,
isgonescu afară din biserică, aforisescu 4. zălogescu o proprietate] I 1. „a
determina" 2. „a excomunica".
'Aq>q>wµfvo;. Afurisitu. despărţitu de bisearică. I „excomunicat".
'Aqq:>ioµ6c;. Afurisanie [despărţire prin hotare, eccepţie; hotărâre, ficsare,
aforismu, scurtă definiţie sau sentinţă coprinzătoare de cele mai principale
părţi ale înţelesului; (bis.) afori sanie] I 1. „aforism, maximă" 2. „definiţie"
".
.
3. „excomunicare
'A~c)pa. Nebunie.
'Aqqµi\. Pricină. [ 1. pornire, plecare; depărtare; 2. locul, de unde se porneşte
cineva spre or care întreprindere, motivu de or ce faptă ... pretextu, pricinuire;
ocazie, prileju] I „pretext".
'Acpqxruµcn. Chibzuiescu.
'ApK0'6KpCXCJµa. 'Aq>f\KpCXCJµa. Ascultare.
'AqxroKpOGµoo.. 'A<p111q>Cll;co. 'Aq>KpCil;co. Ascultu. mă supuiu.
I
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'Aq>.

oo. După ce. De cându.

'Acpp~ro.

Spumezu. [facu spume] I „a face

spumă".

'Acpp6c;. Spumă. [spumă] I idem.
'A<ppCYt{x;. 'A~. Spumos. I „plin de spumă".
'AqnJyCO'tcx;. Nescăpatu. Nefugitu.
'AqruÂ.axtcx. Fără pază. Cu nepăzire. [cxqn'>Â.OOCi:mc; rară pază sau băgare de
seamă] I „rară pază".
'Aqr6Âa1Ctcx;. Nepăzitu. [l. nepăzitu 2. de nepăzitu ... ] I idem.
vAqxovo;. Fără glasu. Mutu. [l. lipsitu de glasu, mutu, tăcutu 2. neglasnicu,
nesunătoru] I „fără glas, mut".
'A~. Păreare. Bănuială.

'Acpcxvft<;. Nearătatu. Nedescoperitu. ă.qnvm; [nevăzutu, ascunsu; neştiutu,
necunoscutu; neînsemnatu].
'A'PE'YY"l<;. Neluminos. Întunecatu. [întunecosu; nevăzutu; orbu] I „fără
lumină, întunecat".
'Acp06V11-ccx;. Nezăvistuitu. [nepismuitu, ne:zavistuitu].
v Acp0ovo;. Fără :zavistie. şi îndestulatu. [înbelşugatu, multu] I „din plin, din
belşug, îmbelşugat".

'AcppiKÎ}. Africa. o parte a lumii din ceale patru părţi. Africa iaste ameazu. I
,,Africa".
•Aq>pOOt:t'T}. Afrodita. Dumnezeo ia curvarilor. [ 1. Afrodita, sau Venera, ştiută
zeiţă a amorului. 2. frumuseţe, graţie, lipiciu] I ,,Afrodita".
'Acppovnoi.cx. Negrijă. Lenevire. Negrijire. Nepurtare de grijă. [neîngrijare,
nepăsare] I „nepăsare, lipsă de griji".
'Acppocr6\11l. Nebunie. [lipsă de minte, neînţelepciune] I „s1ninteală".
vAcpprov. Nebunu. Fără de minte. I „fără minte".
'Aqnnl<;. Tare de capu. Greu la minte. [lipsitu de firească dispoziţie neiscusitu,
neîndemânaticu nepotrivitu; simplu, prostu, fără duhu] „prost, fără minte".
'Aqrutcx. Neiscusinţă la învăţătură. [fireasca neîndemânătate] I „prostie".
'A~. Nesăditu. [nesăditu; neînţepenitu] „neplantat".
'AqruO);. Fără iscusinţă. Groaznicu. Greotatea firii. [fără firească îndemânătate;
nepotrivit; în chipu necuviinciosu].
'Acp(onaux;. Neluminatu. [neluminatu sau de neluminat; întunecatu; (bis.)
nebotezatu, necatehisitu] I ,,neluminat".

10 a JJ.Em too Â..
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'Axaî&moc;. Nerăzgâitu. Nemângâiatu. Negiugiulitu. I „nerasfăţat".
'AXCXlpE't1l'tOC;· Neheretisitu. Cel ce nu i-au făcutu închinăciune. fără
pozdravlenie. I axalpE't'Tl'toc; „nesalutat".
'AX~· Nestricatu. I „nestricat".
'AxaÂ.tvomx;;. Neînfrânatu. Desfrânatu. I „fără hamuri".
'Axcxµvatvco. Mârşăvescu. Slăbescu. I „a slăbi".
'AxcxµID;. Mârşavu. Slab. I „slab".
'Axcxµvom'>vri. Mârşăvie.
'Axcxpia'ti.a. Nemulţămire. [nefacere sau nerecunoaştere de graţie,
nerecunoştinţă] I „ingratitudine".
f. 17v.
'Axapunoc;. Nemulţămitu. [1. nefăcătoriu sau nerecunoscătoru de graţie
2. negraţiosu, neplăcutu 3. nerespletitu, nemulţumitu pentru graţie] I „ingrat".
'Ay.,,f.Â:o. Un peaşte ce să numeaşte cu acestu nume aheli.
'A~. Scoică.

'Ax"A/Jix:J.. Pară. I „pară mare".
'Axv&;. Aburu. I idem.
'Ax6pta'tawc;. Neseţios. [nesătulu; nesăţiosu] I ,,nesătul".
'Axqmxai.a. Nesaţiu. I „lăcomie".

'AXJltlcxamc;;.

Axsnoc;. Netrebuincios. Netreabnicu. I (primul tennen)
1. ,,nefolositor" 2. „de care să nu ai nevoie" (al doilea termen) „mârşav".
"Ax-oµoc;. Fără zeamă. Fără umezeală. Nezemos. [lipsitu de umezeli] „uscat,
v

fară zeamă".

"Ax-upa. Paie. [paie de aşternut vitelor] I idem.
'Axup<Dvac;. Şiră sau claie de paie. Kal ax'Op&lvac;. „şură pentru paie".
'Axrovt'lYtO<;. Nemistuitu. [netopitu, sau de netopitu] /1. „care se digeră greu"
.
".
2. „ned1gerat
'Axco\IE'\lCJi.a. Nemistuială. Nemistuire. I „digestie anevoioasă".
'Ax~oc;. Nedespărţitu. [nedespărţitu]

I idem.

'AX~'toc;. Neîncăputu.

[ 1. neîncăputu; nemărginitu; necoprinsu de minte,
•
neînţelesu 2. neîncăpătoru de ceva] I „care nu încape" .
'Axclpmcux;. Neharacositu. Neînsemnatu. Netipăritu I ,,netrasat".
'AxcxpOOcoytoc;. Fără şanţ în1prejur. Slab. I I. „netrasat" 2. „lară şanţuri".
•Urmează asterisc, care semnalează o interpolare.
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""AX~· Fără haru şi tristu, m~hnitu. Neveselu. [negraţiosu, neplăcutu;
neatrăgătoru]

I „:Iară graţie, neatrăgător".
""AxEtpO<;. Fără mâini. Ciuntu. [cel fără mâini, ciungu; neîndemânaticu].
'AXElp07t0tT}wc;. Nefăcutu de mână. [nefăcutu de mână] I l. „nefăcut de mâna
omului".
'AxEtp<Yt6VTiwc;. Nehirotonitu. Nehirotonitisitu. Cel ce nu s-au pus mâinile pe
capu de arhiereu a să sfinţi şi a întra la ceata preoţească. [nehirotonitu,
nealesu sau neaprobatu prin întindere de mâini; (Bis) nesfinţitu prin punere
asupră de mână] I „nehirotonisit".
""Ax9oµcxt. Mă doare la ceale din lăuntru. Cu greu îm iaste. Intristare am pă
inima mea.
""Axeoc;. ~· Â.Umi. Greotate. întristare. tânjire. [greutate, povară; necazu,
tristeţă] /1. „greutate" 2. „supărare".
'Ax0cxpq:XO. Portu greotate. [ardicu, caru povară; suferu necazuri, sântu
coprinsu de mihniciune].
'Ax0cxp6po;. Purtătoriu de sarcină. Hamalu. [cărătoru de poveri].
""Ax.va. it CXXVTI· Pleava de multe ori să înţăleage şi spuma valurilor apei.
[partea cea mai subţire de or ce lucru, floare, spumă smântână, fulgu, pufu,
pleavă, prafu, fumu, abum roă] I (primul termen) 1. „abur" 2. „şuier" (al doilea
t ermen) 1. „p1eava_„ 2 . „abur" 3 . „roua_„ .
""AX~· Fără fiiare. [lipsitu sau potolitoru de veninu] I 1. „calm" 2. „bun,
cumsecade".
""AÂ.Â.T}<J'wc;. Netrebuincios. Fără de folos. Nefolositoriu. Nebunu.
""AXPEtvcx;. Fără de ani. fără de începutu. neziditu.
'AXSXof.J.Cl'tl<Ttoc;. Nevăpsitu. I „necolorat".
'Axcq:>.(?) ~c;. lI Mxlpa 't'llc; lCECpCXÂ.il<; Kal 1tUt'Tp1.&x. Mătrăţos. Tina
capului. Mătreaţa. [mătreaţă; soaie de capu; fulgerături în capu].
'CO a J..LEm 'toG v.
""A'lfEK'toc;. Neprihănitu. Nedefăimatu. Nevinovatu. [nepriimitoru (fără
pricină) de hulă, nepătatu, de nemustratu].
'Avflc;. Iute. Aprigu. Ageru.
'Av\v0t.ov. Pelinu. [pelinu] I „pelin, absint".
'A'lfoovtcrwc;. Netârguitu I avrovt.ertoc; „necumpărat".
""Avoyoc;. Fără prihană. I „excelent".
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~Avuxoc;. Fără

sufletu. [lipsitu din natură de sufletu, neînsufleţitu; mortu,
rece, nelucrătoru] I „rară suflet".
'AvÎl<f>urn:x;. Nebăgatu în seamă. Nesocotitu [ 1. nevotantu sau nevotătoru
2. nealesu prin votaţie].
'A~. Trecu cu vederea. Nu bagu în seamă. Nu socotescu. I „a nu lua în
considerare, a desconsidera".
'A~. Obezile. Roatele. Obada. Obeadele şi crugu I. ~· I 1. „absidă"
2. „arc " .
'Av(ocpt<TtO;. Nemortu. Dobitocu care n-au muritu, n-au iziditu. Neiziditu•.

'Avt60Cta. Neminţirea. [ne1ninţire].
'AveOOft<;. Nemincinosu. [nemincinosu 2. nefalsu,

adevăratu]

I 1. „autentic"

2. „care nu e mincinos, care nu minte".
'Avevoµoo.. Mă iuţescu. Mă facu aprigu.
'Av11Âfl.<p11~. Nepipăitu.
'A'lfl1X110~-

q>Et.OOMx;. Neînduratu. Scumpu. I <pE\&oÂOc; „zgârcit".

'AVÎ)X'J101.C;. 'A'1'11XooUVT}. Neîndurare. Scumpeate.

'Av11Xro. Nu

mă

înduru. Sântu scumpu.

Şi

nu

mă

înduru

să

iau sau

să

facu

vreun lucru.
'A'lfOXl.cx. Leşinare. Lipsirea sufletului. AEt1t00uµta. Micu la suflet. Fricos.
Slab de inimă µucp6'1f\>Xoc; Kal µucpovux'ux.

't6 ex J.1E'tă 'tOG A..
~~-Fără

de vreame. târziu.

f. 18r.
Bi\tcx JlE'tcl 'tOG ăÂ<pa.

:BcxtA. V aal. Dumnezeul tirilor. i domnu tirilor.
~ro. Bâlbăiescu.

Vorbescu cu glasu nealcătuitu ca pruncu cei m1c1.

Ameastescu vorba ca gângăvitu.
BclPUl;ro. Blehăiescu. Latru I ~ll;ro „a lătra".
ecximUov. Vavilonul cetatea haldeilor. Jâdoveaşte

Bayya.

să tâlcuiaşte

turburare.

Săpătură. Groapă. Surpătură.

Bcxyyil;ro. F acu groapă, surpătură, văgăună.
Ba.01.l;ro. Umblu. Mergu. I „a umbla, a merge pe jos".
B&l;ro. Puiu. I „a pune".
• Urmează o acoladă orizontală care semnalează o interpolare.
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M9o<;. Adâncime. Adâncu. I I. „adâncime, profunzime, fund" 2. „fond,
esenţa".

~Ko;.

iM ~o;. ml ~6c;. Bql&xK6c;. Broască. I idem.

Bcx96vco. Adâncescu. Facu adâncu. I „a adânci" „a aprofunda".
Bcx900 Adâncu I „(în mod) adânc. în adâncime".
BaaoUx;. Adâncos.
Ba96<;. Adâncu. I I. „adânc'' 2. „profund".
Ba9'l'Yrri<;. Adâncime. JXx9\Yt'rlm I (al doilea termen)

„adâncime"

„profunzime".
B<Xtcycx;. BaKX6c;. Dumnezeul beţivilor Vah. I „Bachus".
BclA.mxµov. Balsamu. Floare mirositoare de care face balsamu.
Bcxµµe\O:;. Văpsitu. I fXxµµtvoc;. „vopsit".

BOµµa. Văpseală.
Bavro. Puiu.
Bavro a1t<lvco. Puiu susu.
Bavro Kaw. Puiu josu.
Bavro Kcnp6v. Puiu vreame. Prelungescu vreamea.
Bavro µfoa. Puiu înlăuntru.
Bavro e~ w6c; <Î>µ.C>U(;. Puiu la umeri.
Bavro mµ<l. Puiu aproape.
Bavro E~ ~ov. Puiu în lucrare.
Ba~. ~1tuoµa. Botezu I (ambele) „botez".
Baît'ti.l;ro. Botezu. şi dau afundu. Cufundezu. I „a boteza".
Ba1t'tl.<JµEvoc;. Botezatu. I iden1.
Bcxît'tl.O''t'Îpt. Scăldătoarea unde să botează şi pămătuful, busuiocul cu care
botează I ~t „copilul care se botează." „fin de botez".
~v. Noroiu şi surpătură. Prăpastie I „prăpastie, genune".
Bcxpatvoµm. Îm iau cu supărare, cu greu.
Bcxpcxiµtvoc;. Îngreoiatu. Supăratu.
Bcxpcxtµ6c;. Îngreoiare. Supărare.
Bcxpcxtvco Kal txxpUvco. Îngreoiezu. Supăru I (ambii termeni) l. „a îngreuia
situaţia cuiva,, 2. „a avea greutate".
Bapoo:t6c;. Greu. Supărătoriu.
B<lplXxpoc;. Varvar. Mojâcu. Grubiianu. Necioplitu I „barbar, sălbatic".
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~-

Moj ieie. Grubienie. Necioplire. I „barbarie".
BcxptoGµm. Mă îngreoiezu. Nu mă îndămănezu. Cu greu îmi iaste, peste
mână. I ~tEµoo. 1. „a-i fi greu" 2. „a se plicitisi" .
.Bap(O. Lovescu. Dau. I „a lovi, a bate" 2. „a răni" 3. „a răsuna" 4. „a cânta la
un instrument„.
Bapecm>v. Loveaşte-1. dă .
.BclpEµcx. Lovire. I 1. „lovitură" 2. ,,rană" 3. „îngreunare".
Bclpx:a. Luntre I „barcă".
Bclpcx;. Greutate. Bapll't'Tl'; I (primul termen şi ~'ta) „greutate".
BapeµEvcx;. Lovitu. I 1. „lovit" 2. „plictisit".
Bapro11l<;. Lovitor. Dătătoriu. şi bătătoriu.
Bap'(>vro. Supăr. Îngreoiezu. I JXxpatvrol. „a îngreuia" 2. „a plictisi" 3. „a avea
greutate" 2. „a se înrăutăţii".
Bap'(>voµoo.. Îm iaste cu supărare, cu greu.
~· Greu I iden1.
f. 18v.
BapK~. Luntraru. I „barcagiu".
Bap'\>1C't'Jl1t0<;. Cu sunet mare. Greu. Tare. f.pt.rOO\>xo;.
Bap60uµcx;. Greu la mânie. I „rară chef'.
Bclcrava. Munci. Chinuri. I 1. „chinuri" 2. „schingiuieli".
Bacr~oµm. Mă chinuiescu. Mă necăjescu. Mă cămescu. Pătimescu. I 1. „a
se chinui" 2. „a fi torturat".
Baa~ro. Chinuiescu. Căznescu. Necăjescu. I 1. „a chinui" 2. „a tortura".
Baaavtaµ6c;. Chinuire. necăjire. cămire. muncire I „tortură,, „schingiuire".
Baaavooµ.€vcx;. Chinuitu. I 1. „chinuit" 2. „torturat".
Baaavtcml<;. Chinuitoriu. muncitoriu. cămitoriu. I „călău, gâde, torţionar".
Bcloovo;. Ispită. ispitire. I 1. „tortură,, 2. „cercetare amănunţită".
B<XmÂul.c;. ~-Împăratu. I (primul termen) ,,rege".
Bacrt.Ârla. Împărăţie. I 1. ,,regalitate, monarhie" 2."regat" 3. „domnie,
împărăţie".

BamÂtKO:;. Împărătescu. I „regal, de rege".

BcxoU.mmx. Împărăteasă. I „regină".
BamMntouÂ.Ov. Fecior de împăratu.
BacnÂo1to6Âa. Fată de împăratu. I „prinţesă, fiică de rege I împărat".
Bamcatvro. µau&L;ro. Deochiu. Deochezu. I „a deochea".
113
https://biblioteca-digitala.ro / https://www.acadsudest.ro

Bamcavl.a. µCtuaaµa. Deocheare. Dedeochiu. I „deoch i".
Bacn&l;ro. Portu. Ţiu. I „a suporta, a duce în spinare".
Baa't&. Portu. I „a duce, a purta, a ţine, s suporta, a susţine" 2. a

reţine,

a opri

3. a conduce, a întreţine".
BacrwGµcxt. Mă ţiu I „a se ţine, a-şi purta trupul".
Ba'tailt.. Ligheanu.
Ba'tO<;. 1I JXx-d;t.tx. Rugu I (primul termen) „tufiş spinos".
Bclq>E'6<;. Văpsitoriu. I JXxcpf.ac; „ vopsitor; boiangiu".
Baqn1 'toU cn.Mpcru. atroµroµa. Căleală ..
Ba.cpEîov. Văpsealişte. Văpsitorie. Prăvălie de văpseală. I „vopsitorie".

Bclcpt.craa. f3Cx1t'tJlEUX. Văpsitoare.
Bcl<pco. Văpsescu. I „a vopsi".
Bclqrtro. l:mµOro. Călescu. Întingu, I fXl<pco „a căli (fierul în apă)".
:BCtwtµov. Văpsire·. I „vopsire".
Bajht.. o. Minune.
Baeµ'T}&)v. Fără pripă.

B<xeµ.O;.

După rânduială I

Dreaptă rânduială.

„treptat".
Vrednicie. I „grad".

Ba9uyEVEtO;. Cel ce are barbă lungă şi frumoasă.
Ba0\Jyupo;. Cel ce iaste întru adânci bătrâneaţă.
Ba96yÂlooaoc;. Prea cuvântareţ. Adâncu.
Ba96wu;. Bcx9(yyvcoµoc;. Adâncu la minte. Învăţatu. Iscusitu. I (al doilea
termen) „profund în gândire, înţelept".
Ba967tÂCro'toc;. Prea bogatu I „foarte bogat".
Ba&6wtl;oc;. Adâncu în rădăcini. I „cu rădăcini adânci".
Boociipta. Toiagu.
Ba0uf3cxp6cprovcx;. Cu glasu mojâcescu, grubienescu.
BapilK't'UTCOe; qxovl). Glasu cu mare şi tare sunetu. I „voce puternică".
Bap60Eoµoc;. Legatu cu grea legătură.
BapUyvmµoc;. Greu la limbă.
Bap\>Kap5t.oc;. Greu la inimă. Neînţelegătoriu.
~- Greu spre ascultare. Zădarnic. Hainu.
Bap6qxovcx;. Cu glasu greu. cel ce are greu glas.
* Urmează

o acoladă orizontală care semnalează o interpolare.

114
https://biblioteca-digitala.ro / https://www.acadsudest.ro

Bao'ClVT}O''t'ÎptoV. Unealtă. Organu cu care munceaşte, chinuiaşte şi locul unde
căznescu. I „loc de tortură".
BacJav\.crm. Muncitoare. Chinuitoare. Căznitoare. Tirană. I fhaavl.mpux.
„torţionară".

Bao'tÂtK6c;. lCÎ}. KOV. Împărătescu. k'.at 'tO JXxcn.Â.Urov. Busâocul. I „regal, de
rege"; busuioc.
Bao'tÂtK&c;.BamÂ.tKă. Împărăteaşte I (al doilea termen) „împărăteşte".
Bao'tÂtKoc;. Basiliscu. Oarecare pasăre care aşa să numeaşte ca un şarpe.
BcxtoÂO'yUX. Vorbă deşartă.
BcxtoM>yro. V orbescu cuvinte deşarte, de nimicu. Bârfescu.
Bal;avCAux. 1Cap~ux.
~tov6cna. Câşlege. Cârnelegi.
13al;e6µcx'ta.

m

m

lCCXl mxvqypt1C'T) ÎlJ.lfpa.

f. 19r.
NieÂ.Â.CX it ~Â.Â.a. Lipitoarea. I „lipitoare".
Bft>..uyµa. Urâciune. Spurcăciune. I „lucru scârbos /respingător".
B&Â.UK'tO;.

Urâcios. Scâmavu. Scârbiciosu. Împuţicios.

µem 'tOi) e.

t6 p

Bf.Pooa. Cu adevăratu. Întăritu. I „desigur, sigur".
BEJXxw<; ')Jyyoc;. Adevăratu cuvântu.
~v np(ryµa.

Lucru întăritu. I „lucru sigur".
~- Întărire. adeverinţă. I~ „adeverinţă, certificat, atestare".
BEÂ.<XWX. Tl'tc><; qnlyoc; îi qnyy6c;. Fagu. copaciu ce se cheamă aşa.
BEÂ<XVt.K6c;. cpîrytoc;. De fagu şi de jiru.
BEMvi. Jiru şi ghindă.
BeAfxvll;m. Scuturu ghindă sau j iru.
BEÂ.Ovan. Acşor. I „acuşor".
BEÂbvt.. Acu. I idem.
BeÂ.ov{yqnma. Urechea acului.
Bfloc;. Săgeată I idem.
BM.Ovt.. Suliţă. Împungătoare.
BMmva. Undrea I I. „săgeată" 2. „ac de cusut" „andrea".
BEVEtla. Venetia.
,
Bf.pya. Vargă. nuia I 1. „vergea" 2. ,,nuia".
BtvtEµa. Culesul viei sau altor roduri.
BEVtEµll;m. Culegu. Strângu rodu.
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BEvu:µt.ert'llc;.

Culegătoriu.

~la. Bălegaru.

Noroiu.

Bepya. Vargă.
Bfpyil;ro. Batu cu nuiaoa.

•

Bf.pt1CC01COV. Zarzără.

Un fel de poamă. I „piersică" .
~Â.O;- Spurcatu. Necuratu. I 1. „profanator" 2. „nelegiuit".
~Â.. Satan. Domnul draciloru. I ,,Balzebut".
-ro pJ.LEm tcro 11·
Bilµcx. Jărfeanicu. şi scaunu de judecată şi oltaru jartveanicu. To ă:ywv J3ilµ.a.
T6 ă.ywv J3ilµa. Sfintul oltaru.
Bitxcx.c;. Tuse. I idem.
Bitxro. Tuşăscu. Kal fnlxro I „a tuşi".
Br}0hlµ. Viltleemu.
B'Jl)l&c;. Y1'CO&lµ.cx-ca. ~Eµ~. Cizme. încălţăminte. I (al doilea termen)
„încălţăminte".

't6 pµE't<l toU i.
Bi.a. Silă. Grăbire. 11. „violenţă" 2. „grabă".
~oµm. Mă silescu. Mă grăbescu. I „a se grăbi".
~ro. Silescu. Grăbescu. Pripescu. I 1. „a forţa, a sili, a constrânge" 2. „a
viola" 3. „a grăbi, a zori, a urgenta".
B'unoc;. Silnicu I „violent".
Btaux; mYtCXµ6c;. Răpede râu. Gârlă reapede.
BtacmKa. Cu silă. Degrab. I „în grabă".
Biaaµtvo;. Silitu. Pripitu. I 1. „grăbit" 2. „silit" „violat".
Bux<ml<;. Silitoriu. Silnicu. I „violator".
BtacmKclc;. Silitoriu. I „grăbit".
]}$Â.w0ftKT\. Visterie de cărţi. I „bibliotecă".
BqlÂ.t.OOa. Cărticică. I idem.
]}$Â.iov. Carte I J3$Â.io idem.
B$Â.umOÂ.T)C;. B$Â.t.01t0Â.t't11c;. I (primul termen) „librar".
B$Â.wyp<l<poc;. Scriitoriu de cărţi.
Streajă.

Bt:yÂ.a.

Bt:y~.
*

Strejaru.

Urmează acoladă orizontală

care

semnalează

o interpolare.
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Bt:yÂ.tl;ro. Strejuiescu.
BU;aµa. Sugere.
Btl;cXvco. Sugu. I Jtul;al.vco 1. „a alăpta, a da să sugă" 2. „a suge" 3. „ a sorbi".
f. 19v.
Btl;acnpa. Doică.
Btl;apuc6v. Sugariu. de ţâţe.
Btl;L Ţâţă. Ţiţele.
J3tl;t<l. I trut;t. „ţâţă".
Bt.6Â.Cl. To µavcrucra10..
Btl;amp6µtmb;. Plata doi căi.
Btoc;. iii;oi 1tÂ0'6't<X;. Bogăţie. I (primul termen) „viaţă,, (al doilea termen)

m

„bogăţie„.

Bt'tf;a. Nuieluşă. Mlădiţă. I J3ti;aa. 1. „nuia" 2. „bici".
Bta'tf.POO. Lovescu. Potrivescu. şi mă lovescu. Mă potrivescu.
Bta't1pulµcx. Lovire. Potrivire.
BitptbÂ.Ov. it Kapcxµ1COUX. Calacanu. Un felu de văpseală. To Onoîov Km
1CÂaKtxv0t. ÂfyE't<Xt. I J3t.1;pl.6Â.t. „vitriol".
Bt.o9cXÂ.µwc;. Moocp$wc;. Ma~. IloÂ.UE'tÎlc;. IloÂ.-uxp{>vwc;. Adâncu
întru bătrâneaţe. De mulţi ani. I (al doilea termen) „longeviv" (al patrulea
tennen) „de mulţi ani".
Bto1tq>to''tl.K6c;. Cel ce dă hrana. Câştigător hranii. De la carele să c~tigă
hrana. I „de subzistenţă".
Btcm.K6c;. Cel ce să cuvine vieţii. Bum.Kov 1tpâyµa. Bum.KÎ\ <ppavti&x. I „de
viată".
,

BtoXpf)..~.

-ro ~ µem

Folositor vieţii.
'tOU Â..

B~.

Vătămătoriu.

Păgubitor.

Stricătoriu.

I

„nociv,

vătămător,

dăunător".

B~l Vătămare. Stricăciune.

I

„daună, pagubă, stricăciune,

pierdere".

BÂft1t'tCO. Vatămu. Stricu. Păgubescu. I „a dăun~ a vătăma".

BÂttatoµat.. Mă vatăm. Mă păgubescu. Mă stricu. I „a fi vătămat, a suferi
dauna".
BÂ.aat<lvro. Odrăslescu. Înflorescu. I (3Â.<la'taivco „a da vlăstari, a încolţi".
B~. (3Âtt<T't'J101.C;. Odraslă. odrăslire I (al doilea termen) 1. „încolţire,
genninare" 2. „vegetaţie, floră".
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BÂ.aO''tOÂ.oyro tl.6&roc;. Plivescu./ a1t01ca0cxptL;co. 1. „a plivi" 2. „a copili" 3. „a
tăia

.

cozile vitei-de-vie" .

BÂ.aef'tOÂbyrlJ!CX.

Pliveală.

BÂ.CXO"t6c;. BÂ<m't&pt. Odraslă. Vlăstariu. I (primul termen) 1. „tulpină"
2. „descendent" (al doilea termen) „vlăstar, mlădiţă".
BÂ.acnprU.ll.a. Hulă. I „blasfemie".
BÂfro<pr)µcX;. Hulitoriu. I „blasfemiant, hulitor".
BÂ.CXcJCpTJl.&. Hulescu. Bleastem. I „a blasfemia".
BÂ.tµµCX. Căutătură I ,,privire".
BÂEµ~ta ăyptov. Căutătură sălbatică.

BÂt1t0µ00.. Mă vădu. Mă cautu. I „a fi văzut".
BÂ.btco. Vădu. Cautu. I „a vedea".
BA.T}Oi.Ot. Comoară şi câştigu şi daru. Chilipir.

BA.itmv. BA.-fAxx.

Şiru.

BA.cxt.a6c;. Cu picioarele strâmbe, schimosite. Să zice. )3ÂECJ6c;. şi cel ce nu
poate să zică vreo slovă precum r. I „cu picioare strâmbe".
BÂa1t'tl.K6c;. Stricător. Păgubitor. Vătămătoriu. I „nociv" „dăunător"
„vătămător".

B~.

J3Â.00Jfov. Stricăciune. Păgubire. Vătămare.
B~v .J3EPA.aµ.µtvoc; eic; ~ cppevac;. Stricatu, smintitu la minte.
BÂ.q.lE<Xtvco. Cautu sălbatecu. Groaznicu. Mă uitu urâtu, mânios.
BÂEm&nµco. Căutătură rea şi urâtă. cu ochii întorşi. strâmbaţi.
BÂE.q>CXptl;co, l:Kap&xµu;co. Clipescu des cu ochii. I (primul termen) „a clipi".
B~. Geanele I „gene".

-ro pµem 'tOU o.

B6Bt. Bou. I iden1.

Boft. Strâgare. Vaiet. I „vuiet, vâjâit, larmă".
Bo&. Bo(il;co. Strigu. Mă vaietu. I ou~co „a vâjâi".

Bo\&lcrtov. De bou.
BoftBrux. Ajutor. Ajutare I „ajutor".

Bort0fttpUX. Ajutătoare.
BortOO;. Ajutor. Ajutător I „ajutor, asistent".
Bor}0&. Ajutu. I „a ajuta, a asista".
Bort9ttuK6c;. Ajutător. Gârtitoriu. I I. „de ajutor" 2. „adjunct".
Bor)oµ.6c;. Văietare. Plângere. Strigare.
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f. 20r.

B60uccx;. Groapă. Gropană. Râpă.
~·Crivăţul.

Vântul. I pq,~.! 1. „Nord" 2. „crivăţ, vânt de nord".
BqJEtv6c;. ~-De la criveţu. de la miazănoapte. I „nordic, de nord".
BqJEtv6v µt.pcx;. Partea despre crivăţ, despre miazănoapte I „partea de nord".
Bocnccxp<l. Păşune. x:ai. JXxndt 't6 &irt6. I (al doilea termen) „păşune".

Bomccxptx:6c;. Păscătoriu.
Bomax:6c;. Păstor şi păscătoriu. 'tO n:otµÎ]v.
Bomc6c;. Păstoriu. I „cioban, păstor".
B6rnao. Pascu. I „a paşte".
Bocnc6tcmoc;. Locu de păşune. I „(loc de) păşune)".
Bcmlvt.. Iarbă de doftorie I 1. „plantă medicinală" 2. „ierburi tămăduitoare".
B&tcxvov. Buruiană. Iarbă I 1. „plantă medicinală" 2. „ierburi tămăduitoare".
Bcmlvt.. Ierburi. Doftorii.
BcmxvoÂ.Oyro il ~co. Plivescu în grădină. I „a plivi".
Botcxvoqxlyoc;. Mâncătoriu de ierburi.
~·

Ierbos. Ierburos.
Bouf3<l. Muteaşte. I „muteşte".
BcrOPa. Bordei. Groapă spre păstrarea rodurilor, legumilor, zar:zavatelor.
~ypa. Amuţirea. Tăcearea.

BouJXxltl;co. Neiscusitu sântu.
BQ$aMx;. ~t. Bivolu şi
. l" .
„bIVO
~vro. Amuţescu

nesimţitoriu.

Tare de capu. Tâmpu la limbă. I

pe altul. Astupu gura. Facu

fără

de glas. I „a reduce la

tăcere".

~· Mutu.

I idenz.
BouBO&pµa. Bo«>6&pµa. Piiale de bou. BowimovOf.pµa.
~· Bivolaru.

Bou&>µ.avapa. JX>Ui~. Obor de boi. de vite.
BoBt.omp<lycx;. Junghietoriu de boi, de dobitoace, de vaci.
BouKfvqn. Strămurare. Boldu.
Bcruc;. Bou. T6 JX)St. T6 JX>îot. I (al doilea termen) „bou".
~Oe;. BaOKoÂ.cx;. Boariu. Păstor de boi.
BcruKoÂ.etxo. Păzescu boi. Hrănescu.
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BOOÂ.<X. Peceate. I 1. „bulă ,pecete, ştampilă, sigiliu" 2. „bulină, pată mică".
Bou~. Sfeadnicu. I „deputat".
BouÂ.tO'tUc6v. Sfătuitoriu. I „(de) parlamentar, al, a, ai, ale parlamentului".
Bcn>ÂE\Yt'{pt. Casă de sfatu. I JXroÂ.E'\Yt'Îpt.Ov „parlmnent, sediul parlamentului".
BouÂ.t'6ol. Sfătuiescu.
BouÂ.dx>1.un. Mă sfătuiescu. I „a se gândi" 2. „ a plănui" 3. „a delibera".
BouÂ.ît. Sfatu. I „parlament".
BOOÂ.rof.l.CX. Pecetluire. I „pecetluire, sigilare, plombare, astupar~" 2. „capac,
dop".
Bouu.roµtvcx;. Pecetluitu. I idem.
Bou.Â.Â.Olvro. Pecetluiescu. I 1. „a pecetlui, a sigila, a ştampila" 2. „a pune dop"
3. „a plomba un dinte".
Bcn>Â.Â.O't'fpt. Peceatea cea pusă. iitot Î) Jb(>ÂÂCX.
Bcn>Â.OKf.pt. Ceară tare cu care pecetluim. I „ceară de sigiliu".
Bou~. Pecetluitoriu.
BouÂiO. Mă cufundu. Adâncatu•.
BouÂ.ooµfvcx;. Cufundatu. Datu afund, în adâncu.
Bcrovroa. A6cpo;. rTiMxpoc;. Movilă. Măgură. I „munte mic".
Ba6vupov. Vână de bou. I „gârbaci, bici din vână de bou".
Bouvtftpucoc;. Bou~. De munte. Muntenescu. I (al doilea tennen)
„munt os" .
Bou\.1.. JXyuv6v. Munte. I (al doilea termen) „munte„.
Cm.O 't<l 13m>va. Dela munţi. De munte. Munteanu. I „din munţi, de la munte".
BcropOOvclpr\c;. Cel ce păzeaşte dobitoacele pă munte şi de catâri de măgari.

BcropOOWAt. Grindă.

Bârnă.

BcroU;a. Balegă de boi şi de vaci.
BcroU;~.

Butariu. Cel ce face buţi. I J3cro't~. „dogar".
Bo<Ytm. Bute. I „butoi".
~ta.Bute.

BcroU;Coo.. Butoiu. T6

JbpeÂ.t.

sau buticică. Bute mică să zice şi payevt.

JXxyevOOo..
~co Kat JX>u't6) Împingu. Afundu. I JXn>'tclro „a cufunda, a muia".
'" Adjectivul şters cu o linie. L-am păstrat pentru că se potriveşte cu seria
ce urmează în lema următoare.

sinonimică
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Bo\Ytt,~v.Lădiţă.

Bo(yrupov. Untu. I idem.
Bot.OYti.a. lI EiSpuroc;. li 011J3a. Ml.a emxpxta 't% 'Eu.a.&c;. Viotia. Euripu.
Tiva. un ţinutu al Ţării Greceşti.
BoÂ.ll;ro. Pixveo mmcavtCAt. A.runcu măsura şi cercu adâncul mării. I (primul
termen) „a arunca un fir cu plumb".
BoÂ.~- &x; Ti axoivtov exov µoÂ.'6J3t ~vov µt 't6 61tol.ov oi va'frtE<;
µetpa\)<n 't6 J3<l9cx; 't% 0cU.aaOT)C;. Funie ce are plumbu spânzuratu cu care
corăbierii cearcă adâncul mării.
BoµIXO. Bombănescu ca albinele sau facu ca porumbul şi zbârnâiescu ca
albinele.
B6µlb;. Bombănire. Zbârnâire ca bombănirea porumbilor.
Boj.$'61C1.0v. Orice gânganie şi muscă ce bombăneşte, precum ţânţarii şi alte
aseamenea.
B6J.$'6<;. T6 mcooÂ.tn 07ta6 yEwâ 't6 µE't<ll;t fryoov
lCOOlCOOÂ.ta. Vearmele
ce face mătasea, adecă gogoşele.

m

f. 20v.

Bop13oKot't'JlC;. Zăcătoriu în noroi, în mocirlă.
~u;co. Aseamănu

cu noroiu la gustu sau în miros.
~· Noroiu. Mocirlă. Împuţiciune. Balegă împuţită. I ,,noroi urât
mirositor".
~ll;oov 'tel fvw.pa. Chiorăie maţele.

~· Chiorăirea maţelor.

Turburarea.
~· Noroios. Mocirlos. Împuţitu. Bălegos. I I. „plin de noroi,
noroios" 2. „ticălos".
B6cmqxx; ~1Cuc6c;. Strâmtoarea mării de la Vizantiia adecă de la Ţarigrad./
,,Bosforul din Trac ia".
B6cnpuxoc;. Părul capului cel împletitu să zice aşa. Af:yEmt Km 1tÂ.61Ccxµoc;
~ & 'tiilv yuvcxuc&v. I „buclă de păr".
BotavU;co. Plivescu. Scotu din rădăcină buruienile cele reale şi fără folos şi
păgubitoare I 1. „a culege plante medicinale" 2. „a plivi".
Bo6Â.tµoc;. Foametea cea mare.
Ba6-ta.Â.u;. Ti JXnytcxAt&x. Grăierile cel negru de pe câmpu.
Bomoptvb;. BcnYrupevwc;. De untu. I (al doilea termen) „de (din) unt".

-r0 ~µcm roG p.
121
https://biblioteca-digitala.ro / https://www.acadsudest.ro

~îov. Dăruiala ce să dă la cei ce facu vreo vitejie I „pretniu" "'.
~- Dătătoriu. Dăruitoriu.
~îov. Să zice darul şi cinstea şi cununa care lua cel ce biruia la podvigu.

Bpal3dxo. Dau-dăruiescu. I „a premia".
Bpal)ull;Et. Înserează. I „se înserează".
Bpcl&u. Seară. I idem.
BpcxM'>vro. Zăbovescu I „a merge agale" 2. „a încetini".

Bpcx&6c;. Zăbavnicu.
~-Zăbavă.

I ~'ta „încetineală".
Bp&Z;co cpayi.. Fierbu bucate.
Bp&l;Et. Fearbe. Undează. I „fierbe".
Bpcxlarul. Bproacau;. Izmeane. I (la sg.) (primul termen) 1. „pantaloni"
2. „izmene" (al doilea termen) „şalvar".
Bpooacoµtvoc;. Izmenatu. Încălţatu cu izmeane, cu nădragi.
BpaoµO;. Undă I l . „fierbere" 2. „dospire" 3. „furie".
BpaoµO; 0a.Âftaa~. Unda mării.
Bpcroµtvoc;. Fiertu. I idem.
BpaxiQÂux. Braţări. Brăţare. I „braţări".
Bpax1rov. Vreju. I l. „braţ" 2. „mână" „braţ (al unui râu etc.).
Bpclxvm;. Sitivitoriu. Răguşitoriu. I l. „coşmar" 2. „motiv de teamă".
Bpcxxw11;co. Kat (3paxvro. Sitivescu. Răguşăscu. I „a răguşi".
Bpcxxvtacru;. Sitivire. Răguşire. Sitiveală. Răguşală.
BpcxxwxaµEvoc;. Sitivitu. Răguşitu. I ,,răguşit".
BpcxX'UÂayi.a. Scurtă vorbă. I „concizie în vorbire".
BpcxxuÂ.o"foc;. Scurtu la vorbă. I „scurt la vorbă, concis în exprimare".
Bpcxx'UÂ.Oyro. Scurtezu vorba. Vorbescu scurtu. I „a fi scurt la vorbă; a fi
concis în exprimare".
<v- Scurtu . I 1. „scund" 2 . „pu,1n;
t. seurt" 3 . „concis
. ".
BpaX"':)·
Bpcxxirrrl<;. Scurtare I 13Pax1m'tm ,,scurtime" 2. „concizie".

BpEµµa. Udeală.
BpEµµEvoc;. Udu. I „ud, udat".
Bptcpoc;. Pruncul. To vooyv6v I „prunc, copil nou-născut".
" Cuvântul-titlu grecesc se repetă peste o lemă iar partea românească are următorul
conţinut: Să zice darul şi cinstea şi cununa care lua cei ce biruia la podvigu.
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Bptxoµat. Mă udu. I „a se uda".
Bptxet. Ploao. I „plouă".
Bpexro6pa.

Pămătufu.

Stropitor. Busuiocu I l. „stropitoare" 2.

„şomoiog,

feleştoc".

Bptxro. Udu. I „a uda, a stropi" 2. „a agheznui".
,... Tuna. I „tuna_„ .
Bpovta.
~

Bpovtft. Tunetu I idem.
Bpoxqx)c;. Ploios.
Bpoxqx)c; Koop(:x;. Vreame ploioasă.
Bpoxît. Ploaie. I idem.
Bp6xcx;. Laţu. I I. „laţ,, 2. „capcană pentru păsări" 3. „ochi de plasă".
BpOOv. qr(>Koc;. Brădiş. Tufari şi tufă. I J3pOO „muşchi de pământ".

Bpucrep6<;. Izvorătoriu.
~·Izvor. Fântână.

I „izvor".

Bp{>xoµm. Răcnescu I „a mungi, a răcni".
BpOO.. J3p{xo. Izvoreşte. Izvorăscu.
Bp{>xet 'to6c; OB6vtac;. Scărşneaşte cu dinţii.
BpOOµcx. ~t.mOOta. Putoare. I J3p6JJ.a „miros urât, putoare".
~·Puturos. Pucios. I J3poµE.p6c; „urât mirositor, împuţit".
B(xoµtaµtvoc;. Împuţitu.
~· Putu. I (3poµro„a mirosi urât, a puţi".
BOOÂ.OOcoo;. (XnAfxl;. Pământu. Brazdă ce scoate plugu.
BcoÂOK01t&. Taiu pământu, brazdă.
n,..".~
.
I „a1tar„• .
~· Cap1şte.
Bpa&(>vooc;. Greu. Tâmpitu la minte. Greu de capu. I „care înţelege greu".
Bpa&(>voux. Greutatea. Tâmpirea minţii. Neascuţirea minţii. I „greutate în
înţelegere".

Bpcxx-6J3ux;. Scurtu la viiaţă. I „cu viaţă scurtă".
Bpcxx'U'tp(xl;11Mx;. Scurtu la gâtu, la ceată, grumazi.
BpaxuVJtVoc;. Cel ce să mulţămeaşte a dormi puţinu.
f.-2lr.
'C6 ~ µEta 'toU V.
• Urmează acoladă orizontală care semnaleazli o interpolare.
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B~ro.

Cufundezu. Afundu. Şezu. Dau afundu. I 1. „a arunca în prăpastie'~
2. „a cufunda" 3. „a afunda".
B~. Adâncu. Adâncime. I „fund (de mare, ochi etc.), adânc".
B'q)O'OCJE'flTl';. Tabacu. cel ce tăbăceaşte. dreage. argăşeaşte piei. I „tăbăcar".
B&Â.t. Plumbu sau plumbari şi glonţu care să întrebuinţează la războiu, la
bătaie. Iar mai vârtos jXnÂ.t iaste ghiolioa.

-ro r µe'tel 'toil a.
r~. Găvanu.

Stal de cămare, de lemnu sau de pământu.
raZ;oqruM10.0v. Visteriia sau cutiia bisearicii unde strângu banii.
rrfOOrt~. Pământos. Ţărânos. I „de pământ, ca pământul, pământiu".
r&la. Lapte I idem.
rcWxepeµµtvo;. Hrănitu cu lapte.
ra.Â.OOC'totpbpro. Hrănescu cu lapte.
ra.Â.OOC~. Lăptos. Kat yaÂ.aw.pOc;. ra.Â.OOC'tf.P11. Lăptoasă. I I. „cu lapte"
2. „lăptos".
raÂ.a~'lfl.C;. Hrănire cu lapte.

ra.Â.i}vrt. Linişte. Săninu. t.;e~. e-Mta. I „linişte".
ra.Â.Ttve'6et 6 O'\)pcxWc;. Să săninează. I „cerul se linişteşte".
ra.Â.Ttv6c;. Linu. Liniştitu. I „calm, liniştit, netulburat".
rW..to6vt. Galionu. Corabie mare.
rcV..upta. Ciocoiniţie. I yaÂ.uptft „faptul de a flata, măgulire".
rW..uptl;ro. Ciocoiniţescu.
rW..l.<ptaaa. Ciocoaică.
raÂ.Upcx;. Ciocoi. I yaÂ.l.qmc;. „lingău".

raµuro;. De nuntă.

raµro. Nuntescu. Mă însor. Facu curte.
raµro. Futu. I „a futa".
rclµoc;. Nuntă I I . ,,nuntă" 2.

„căsătorie, mariaj".

raµ1tp(x;. x:at raµ.'3p0;. Ginere. Jenele sori meale. I I. „mire" 2. „ginere".
rapyW..ll;ro. Gâdilescu. I „a gâdila".
rapyapwµ(x;. Gâdilitură. gâdileală. gâdilire. I „gâdilare".
rapyapwµ(x;. Kal rapyclpiaµa. Gărgăială în gâtu sau în gură c~nd să
neştine. I „gargară".
rapy<lpa. Gărgăire. I „gargară".
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fad

Gâlgâiescu. I „a face gargară" „a gâlgâi".
racrctpa. Borcanu. Un chipu de oală care să face şi cu doao mănuşi. I
1. „burtă" 2. „stomac" 3. „uter" 4. „burta unei oale".
footpa. Ţestu. T6 yacrtpl. rCroipa să zice şi ceva de pământu. Borţi ş-alte. I
1. „burta unei oale„ 2. „ţest" 3. „ ghiveci, glastră".
rootptµapyl.a. Lăcomie. I idem.
raatpl.µcxpyoc;. Lacomu. Neseţios. Multu mâncăcios şi cel ce nu rabdă până
la vreame ci mănâncă mai nainte. I „lacom".
fampt.µapyro. Lăcomescu.
rata. Pisică. Mâţă. I „pisică".
ratoe;. <i'ypwµft'toc;. Pisică sălbatecă. I (primul termen) „motan".
rauyil;co. Latru. I y~ro „a lătra".

rapycxpll;co.

Gărgăiescu.

r~. Lătrător.

raUyt.aµa. Lătrare. I yf43ytaµa.
rauyur·rpuca. Cu lătrare *.

„lătrat".

fa.ÂOOC't~. Băutor

de lapte.
faÂatla. Galatiia . Tinutu al Asiei cei mici.
'
rcxµetft. Muiare măritată. Soţie.
f. 21 V
raµt't'Tl';. Om însuratu. soţie. I „gamet".
Ta raµU.ux. Darurile nunţii.
nxµU.toc;. x:al. raµtx:6c;. Lucru ce să cuvine la

nuntă. pranidosă

de

nuntă

faµU.toc; Xop6c;.
raµo1CÂ.o1t&. Fur nunta. Stricu mireasa. Preacurvescu.
faµo1CÂ.61toc;. Fur de nuntă. Preacurvariu.
raµv6;. Gârbovu. Ghebos. Cambur. K~. Kaµm'>Â.oc;. I (primul termen)
„cocârjat".
raµvovux6c;. Cu unghiile gheboase, întoarse, strâmbe în jos, plecate,
.
mcovo1ate.
rapyap&ov. ·o cmxqn>ÂÎl't'll'; 'tOU Âatµoo. Km
&lcpov Âflpl>'y'yoc;.
Limburuş.Omuşor. Gâlca care cade omul să înghită şi marginea grumazului,
a gâtlejului./ idem.
facnpo)Jyyoc;. Cel ce vorbeaşte adeasea pentru pântece.
~

-ro

* Urmează acoladă care marchează o interpolare.
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rampovoµl.cxv. Leagea pântecelui. I „gastronomie".
rat>Âf>c;. Şiştariu.

t0 r µE't& 'toU A.
r&xpµEvcx;. Jupuitu. Belitu. I l. ,jupuit" 2. „cojit, descojit".
rf>f.pvro Kal y&pro. Jupoiu. Jupuiescu. Iau piialea. I l. „a jupui" 2. „a coji,i
descoji".
r&Ovro. Despoiu. Golescu. Dezbracu. I „a dezbrăca, a despuia".
rapUpt. 1] r€qrupa. Podu. I (ambele) „pod".
t6 r
'toO E.
,-6'..F..
- -tos. I „sa1ut'"
rt::,l,UU()'\).
11 sana
..
rtlmvac;. Vecinu I iden1.
ramvdxo. Mă vecinescu. I „a se învecina".
ramvtft. Vecinătate. I „cartier".
rtMxaµa. Râs şi înşălăciune. I l. „râs, râset" 2. „înşelăciune, păcăleală".

JJ.Em

r~. Râzător şi înşălătoriu.

I „şarlatan".

reÂiil. Râzu şi înşălu. I I. „a râde" 2. „a înşela, a escroca".
rEÂ.owv fyt.ve. De râs s-au făcutu.
rEÂOtov. Râs. I yfA.w „râs".
reÂO'Bµcn. Mă râzu şi mă înşălu. I „a se înşela".
reµ<l'UX;. Plinu. I idem.
rEÂa'(~. Făcător de râs. Împrilăstitor.
reÂ.CX<m.KO;. Râzătoriu. I „vesel, căruia îi place să râdă" 2. „hazliu".
rEµ~ cpeyycxptoG. 1UXVO'EÂ.11voc;. Luna plină iar plinirea lunii întreagă.
reµ'Jl(Jµfvcx;. Umplutu. Plinu. I „umplut".
revea. Neamu sau rudă. I „generaţie".
reVE.aÂ.Oyta. Numărarea neamului, rânduiala. I „genealogie".
reveaÂ.oym. Rânduiescu sau răvăşăscu numele înceaperea ş1 unnarn
neamului.
rtvecru;. Facerea lmnii. I I. „creaţie, geneză" 2. „producţie" 3. „genel.ă".
rtvetov. Barbă. I ytvi „barbă".
revElfx'WC;. Bărbos. I yeva'toc; idem.
rEVEpCXÂ.cl'tOV. 't6. yt'ltw.pcxÂ.a't. Stăpânirea ghenăralilor.
rewpcx.Â.E'6co. Portu ghenărălia. Sântu ghenăral.

t0 rew.pCAw.

Ghenăralu.

126
https://biblioteca-digitala.ro / https://www.acadsudest.ro

f. 2t.

rev<:x;. To Eevoc;. Neamul.

Fealiul. Limba. Naţia. Seminţia. I (primul termen)

'neam" (al doilea termen) „naţiune".
revru.Jtvo;. Născutu. I idem.
fEVllJ.LCX. Naşterea. Odrasla. I l. „descendent" 2. „produs, creaţie".
feVVJlO'l.(;. Naşterea pruncilor. I YEW11CJ11. „naştere".
fEVV11ttlC6c;. Născătoriu. Făcător. Roditor. I 1. „genital" 2. „genetic".
revvft~. Născător. Tată. Părinte.

I „tată".

fEvvTt'tflUX· Născătoare. Mumă I „generator electric".
revvoUµcn. Mă nascu I yevvtiµoo. „a se naşte".
rewro. Nascu. I „a naşte".
r~ro. T)wt r~. Îmbătrânescu I (primul termen) „a îmbătrâni".
ffPOOC~· rEpCXK:mp6cpoc;. Curieriu. Hrănitoriu de şoimi. I „crescător de
.ulii". .
rFp<ln. Curuiu şi uliu. I „uliu, şoim".
rqxxvcx;. cocor. /1 . „cocor"2 . „macara" .
l

fqxx-ceîov.

Ta 'YJlXX'tEÎ<X. Bătrâneaţele. To îfPCX'tEÎOV. rFp<X'tElll ,,bătrâneţe".

fq>v&. Răstorn. Povâmescu. I yepvco 1. „a suci" 2. „a se întinde" 3. „a

opune".
r~.
bătrâni

rrpoKoµ&.

Hrănescu

la

bătrâneaţe.

I (al doilea tennen) „a îngriji

(mai ales părinţi)".

r~.

rrpoK:6µcx;.

Hrănitor bătrâneaţelor.

I „bătrânel".
rqxo~. yf.pmv. Bătrânu. I yt.povax<; „bătrân".
fEp6VMaa. Bătrână. I idem.
fqx>vnv6c;. Bătrânicios. I „de bătrâneţe".
rq>O;. Sănătos. I l. „sănătos„ 2. „puternic".
fqxrool,a. Bătrânia boierilor. Bătrânii ţării I 1. „senat" 2. „comitet ~e bătrâni"
3. „oameni bătrâni".
reUoµ.cn. Gustu. I „a gusta".
r~. Gustare I „gust".
f&Oµt~. Măsurător de pământu. Măiestru la gheometrie. I „geometru".

fqx>VtOOct.

Moşneanu. Uncheş.

rECOµEtpUx. Gheo1netriia.

Măsurătoarea pământului. Măiestrie filosofească

spre a măsura. I „geon1etrie".
r&oµE'îp(i). Măsor pământul.
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r~. r~. Arătură/

(al doilea termen) „agricultură".
raivtro. Aru. Lucrezu pământu. I „a cultiva pământul".
rEOVft.KÎ). Meşteşugul lucrării pământului, arăturii.
raivt6c;. Plugariu. I „ţăran"·.
rdvcx. Gheena. Munca de veacu. I „Gheena".
T(x yevESÂ.ux. Prăznuire de naştere. I 1. „zi de naştere" 2. „sărbătorirea zilei de
naştere".

revESÂ.toV t6. Zioa naşterii în care s-au născutu cineva. prăznuirea aceii zile.
revrot&pxT)<;. Începător neamului. Boiarul neamului cel mai mare.
revuc{i)(;. yevuca. Kcx0oÂ.tKa. De obşte. Pes(te) totu. chiar. I (al doilea termen)
" general'' .
„m
revtK6c; ').jyyo;. Cuvântu de obşte.
revtKÎt Eqnil. Praznicu de obşte. I „sărbătoare generală".
revtKal <lptmL De obşte bune fapte. Cele mai mari I „virtuţi generale".
rewaîo;. Viteazu. Slobodu. De bunu neamu şi curatu al neamului I „viteaz,
cutezător; brav".
reucn6c;- cr't'Î]- crt6v. Gustatu. şi gustareţ. ţă. ţ. Cel ce poate să guste.
reomowx. Lucrarea pământului. I „agronomie".
t6 r µe'ttx 'tcro T\.
rfi. Pământu. I idem.
ri}t:voc;. Pământescu. I „de pământ" „pământescu".
Pr~vrll;co. Defăimezu. în vileag.

rî\f3Evnaµa. Defăimare.
Pf113EvnaµEvoc;. Defăimatu.
aîtO 't'ftv yl\v. Dela pământu. I „din pământ".
~am yilc;.

La pământu.

f. 22v..
I\aÂfx;. Mare. t6 yw)./J I „mare".
Il&x. Capră. I idem.
11yoµcn. Mă facu I „a deveni, a se face".

rtym;. Uriaş. I y(Jyavcm; „uriaş".
Il:ycXvno;. Urieşescu. I „gigantic, uriaş".
I\yavtal.cx;. Ca un uriiaş. Mare. I „gigantic, uriaş".
* Urmează acoladă orizontală care semnalează o interpolare.
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rt&µa. Prânzu. I yt6µcx 1. „masă" 2. „prânz, amiaz.ă".
ruoµa'ttl;co. Prânzescu. I ye'Uµcx~co „a mânca, a prânzi, a mânca de amiază"*.
fÂ..<lO"qXX. Olane de flori.

ro r µem -ecru A..

fÂCL'\X;. „ 1CO'U1Couf3cXia. Bufniţă. I (al doilea termen) „bufniţă, cucuvea".
faA<Xvoµft't'Tt<;. Cu ochii albaştri. CO "(Â.a'U~ I „(persoană) cu ochi
albaştri".

fÂtlepro. Lingu. I „a linge".

Thîrfopa. Curându. de grab. iute. I yp(ryqn ,,repede".
Thîrfqn;. Iute. Ageru: I yp(ryqn; „repede, rapid".
IÂ.1ffop6'rr}<;. Iuţime. Grăbire.
rltoxPcx;. Alunecos. Vâscos. Unsuros. Kal ia'tOOfutc;. Cleios. Lipicios I
1. „zgârcit" 2. „sărăcăcios".
IÂ.Tt'tffiVCO. Scapu. Mă izbăvescu. I „a scăpa, a se salva".
Thrrocoµ{x;. Scăpare. Izbăvire. I „scăpare".
fÂ.'UKtlOO. Th'U1C1l't1)<;. Dulceaţă. Kal yA.'UlCO. I „dulceaţă".
fÂ.'UKclvtaov. Anasonu.
fÂ.UlCLOJ.UX. yA.'UlCtoµata. Dulceţuri. I (al doilea termen) „dulciuri".
fÂ.'UKOKotµcruµ.cn. Dormu dulce.
Th'UKOÂ.OyUX. Cuvântu, vorbă dulce.
IA:oKoÂ.oyoc;. Dulce la cuvântu. I yA.'UK.6').nyo 1. „cuvânt dulce" 2. „vorbe de
dragoste".
Th'UKoµl.Â.w. Vorbă dulce.
Th'UKoµl.Â.1:t11c;. Dulce vorbitor.
fA.'UK6µ'flÂ.Ov. Măru dulce.
fÂ'UKcnpayoOO&. Hăulescu dulce. I „a cânta dulce".
fA.'UlC6cpcovoc;. Cu glas dulce. I „cu glas dulce".
Th'Ule\)(;. rA.'OKEîa. rA.'OlCO. Dulce. ce. ce I yA.'OK6c;-tc1-6 „dulce".
fA.'UJtm. Chipurile cele cioplite. şi dăltuite. Idoli. I „sculpturi".
f'A.'67tilt<;. Cioplitor. Dăltuitor Km yA.'01tnlC6c;. lucru cioplit. idolu. I „sculptor".
Th'67t'tp<l. Daltă.
rA.ucnptlJ.lCl. Alunecare I yA.'6cn:ptJw „alunecare".
rA.'OO"tf.p6c;. Alunecos. I yA.ta'tF.p6c; „alunecos" .
• Urmează o linie orizontală care semnalează o interpolare.
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rÂ.ooipcx. Alunecuş. I I. „loc alunecos" 2. „alunecare".
rÂ.OO"tfpt.. Glistiru cu care descuie oamenii cei încuiaţi. Instrumentu
doftorescu. Unealtă doftorească.
rÂ.'OO"tp&. Alunecu. I „a aluneca".
rÂ.oox'UpO;. Alunecos.
rÂ.'UCJl~'t<X. Alunecare.
n.&crcra. Limbă I idem.
n.&crcra it;eOOTi. Limbă şiscavă, peltică.
rÂOXJcrm;. 'AooÂECJXo;. Limbutu. Multu vorbitor. Fliar. I 1. „vorbăref'
2. „obraznic" 3. „bârfitor" (al doilea termen) „flecar".
nrocrcrq36Âwµa. Limbă rea.
rÂOXJ~Â.o;- Limbutu. Cu limbă rea. IÂlOO~.
rÂOXJcrq3c>ÂW. Mă limbuţescu. Răspunzu. Nu-m astupu gura.

nrocrcrocpU.1JUX. Sărutare curvească. Muşcare.
IÂlOOO'CXÂ.yUx. Dureare de limbă.*
Thal;Et. Strigă şi întinde aripile.
Oaµ'UpO;. Cel ce îi curge ochii. Lăcrămător şi urduros.
rMJ;. r<XÂ.CXV6;. Albastru. I (al doilea termen) „albastru deschis".
~- Adâncu săpatu, dăltuitu. Km yÂ.cX<p'Up6<; ").1yyo;. Cuvântu frumos,
cu iscusinţă, cu hazu. I 1. „neted" 2. „elegant".
rÂ.ux:69uµcx;. 'AmV..Ovuxo;. ThuK6c;. Dulce. Iubitor de sufletu. Cuvios.
Thux:o0uµta. <l>t.Â.O'lfUXUx. Iubire de sufletu.
rÂ.ux:Cwtl;a. Rădăcină dulce. I „un fel de plantă".
Thuq>Ctov. T6 aµtMpt. Dalta şi strugul. Broasca cu care netezeaşte ş1
cutitoaia.
'
rÂOXJ~. Limbutu.
't6 r
'tOO N.
~- Nălbitor. I rvacpe6c; ,,înnălbitor".
IVcxcpEîov. Locu de nălbire.
f'vaq>ttj. Meşteşugul nălbitului, înălbitorului.

µem

IV<l<pco. Nălbescu.
rvEeco. Torcu. I „a toarce".
I"'vEµa. Tortu. I 1. „fir" 2. „caier".

rvft<noc;. Curatu. Lămuritu. Născutu curatu. I 1. „pur" 2. „autentic".
rvcDµ.11. OOlCT}<l'U;. Socoteală. Păreare. I „părere, opinie".
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f. 23r.
rvroµuc6v. Cuvântu de socoteală./ ,,maximă, aforism, dicton".
rvroµuc6c;. Cuminte. Cu socoteală. I „sentenţial".
fvcoµoÂOym. Spuiu hotărârea mea, aleagerea.
~oµat. Mă cunoscu. I „a fi cunoscut".
~co. Cunoscu. I „a cunoaşte".
I\lcq)q.tUx. IV(qxx. Cunoştinţă. Preteşug. /(primul termen) „cunoştinţă".
~q.ioc;;. Cunoscutu. Prietenu. I „cunoscut, obişnuit".
~· Cunoştinţă.
fvcqna~. Cunoscătoriu.
~· Cunoştinţă. Cunoaştere.

Priceapere. Minte. I yV<'OOTt 1.

„cunoştinţă"

2. „cunoaştere".
IVcoo"nK6c;. Cuminte. Înţeleptu./ I. „gnostic" 2. „de cunoaştere" 3. ,,rezonabil,
cuminte".
îVcoo"tt.Ka. Cuminte. Înţelepţeaşte.
rv&.cpaÂ.Ov. mxpolCIBta. Părul cel scuturatu din lână ce să prinde pe haine sau
floci a zice. 07tou 1tpo1a.lill;co. adunu perii de pe haine.
IVCoµcov. Îndreptariu. linie. o yvIDµcovcxc; I (al doilea termen) 1. „echer,
raportor" 2. ,,regulă, principiu, criteriu, etalon".
w r µe-ra -roG o.
royyU.t. Napu. I yayy6"A.t ,,nap".
rayy<-x;co. Gemu. Tânjăscu. / „a geme, a supina" 2. „a se plânge".
foyyooµbc;. Geamere. Tânjire. I I. „geamăt" 2. „murmur (de nemulţumire)".
r~. Tânjitoriu.
roµ&pi. Măgariu şi iau povară, încărcătură*./ „măgar (-iţă)".
fovaiil;co. Îngenunchiu I „a îngenunchia".
rov&.'tlOJ.l<X. Îngenunchiiare. / „îngenunchiere".
rova'tlCJ}Jfvoc;. Îngenunchiatu. I „îngenunchiat".
f6vamv. Genunche. To y6vo. I y6va'CO. genunche.
tove~. Părinţi I idem.
fovotltoi.a. Plecarea genunchelui.
fqyya. Curându. de grab.
• Posibilă confuzie între măgariu şi un verb reflexiv( eventual mă car) de vreme ce
seria sinonimică începută cu un substantiv continuă cu un verb.
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r~ro

Kal. xoo'A.Wl,ro. Facu huietu, strigare

şi ocărăscu

cu glas mare, cu

zgomotu.

rooyl.aoµa. XooÂ.Uxoµa. Huietu. Strigare. Chiotu.

ro00L Piulită.
I idem.
'

r~Epi. Pisălug.

roOAfx;. Negu. Negel.
rcruÂ.t. Gingiaie. ro6Â.ux. gingei.
rcruvcx. Blană. Piiale. / „blană".
roovtfd;ro. Î1nblănescu. Împielescu.
rcrupvcx. r0'6pvcx Să zice albia tră unde strângu

apă

sau albia fântânilor unde
Sau prosteaşte hazna.

să

strânge apa. Jgheabu care să zice prosteaşte.
rcrupouvcl10.. Purcelu. I „purcel, purceluş".
roopaOvt. Porcu I idem.
rcrupouv6o'muA.o;. Obor de porci. Cocină. Purcăreaţă.

rcrupouvl.cnuca. Porceaşte.
rcropo6µ1UXÂ.Ov. Retezu. Retevei.
r011'tt6ro. Împrilăstescu. Vrăjăscu. Înşălu cu vrăj. / „a fermeca, a vrăji".
r6r}c;. Împrilăs (sic) I „seducător".
r6V4J.QC;. Eu1Ca.p1t0;. KapJtO<p(µx;. Roditor. I (toţi trei termenii) ,,rodnic,
roditor".

rov6ppoux. Înfrântură. Sculamentu. Patimă de curgerea seminţii omului. I
„gonoree" .
-ro r µEm 't0'5 p.
rpcxîa. Mătuşă. Babă./ ypt.cX „(femeie) bătrână, babă".
rpa.µµa. Slovă. Carte. Scriptură. Scrisoare./ I. „literă)' 2. „scurisoare".
rpcxµµa'tE'6c;. Cărturar. I „secretar".
rpcxµµaulCÎ\. Gramatica. Meşteşugul cărţii. I „gramatică".
rpcxµµauK6c;. Grămăticu. Scritoriu. Logofătu.
rpaµµauaµtvcx; Cărturariu. Învăţatu carte.
rpaJ.tµtvoc;. Scris./ idem.
rpaJ.tµa~. rpaµµamKoµtaTJ\<;. Aducător, purtătoriu de cărţi, de
scnson.

rpcxtl;oovU;ro. Zgâriu. / „a zgâria".
rpcx'tt;o6vtaµa. Zgârietură./ idem.
rpa.<pi\. Scriptură. I „scris".
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rpwptlov. 'tO Kovt6Â.t. Condeiul. I (primul termen) „birou" (al doilea)
.„
„condei .
rpcupal;up<Xq>t. Briceag de condeaie.
rpclcpco. Scriu. I „a scrie".
rpri&.. Mătuşă. Moaşă. Babă. I ypt.a „(femeie) bătrână, babă".
rp60oc;. rpoOta. Pumnu. I idem.

rpo0U;co. Pumnescu. Dau cu pumnul.
µt rpo0toîc;. Cu pumnii.
rpo0t.crt11c;. Pumnitoriu.
fpo0olC6mlµa. Bătaie cu pumni. Goldire.
fpo0oK01t&. Batu. cu pumnii. Goldescu.
f. 23v.
fpotK6l. Simţu.
fpol.K'J\OU;. Simţire.
rpotwx. Ka'tÎlq)Ela. Mâhnire. Întristare. Posomorâre.
rpotviclco. Mă întristezu. Stau mâhnitu. I j'lCpl.wJZ;co 1. „a
protesta".

bombăni"

2. „a

rp\moc;. Năvodu.*
rpaµµam1dxpcov. Nevoiaş şi de nimicu grămăticu.
rpOOinµov. Scrisoare. rându. I ypWptµ.0 „scris".
f PTTYqXO. Priveghezu.

rp\Ytn oxoîpoc;.

Guiţează

porcu. 1Cal yÂ.uU~t w cnn6 I (al doilea termen)

„guiţă".

-ro r

µem 'toG v.

De sticlă I yucl.Â.tvoc;. „de (din) sticlă".
f'\XXÂ.tl;n. Luceaşte ca sticla.
f'\XXÂ.L Sticlă I idem.
Puµvcl.l;co. Învăţu. Pedepsescu. Obicinuiescu. I „a antrena".
Puµvcxoi.a. Nevoinţă. Pedepsire. Învăţătură.
"
ruµvcxoµtvoc;. Invăţatu.
Pedepsitu. Nevoitu. I „antrenat".
PuµVCXCJ't'1lc;. Învăţătoriu. Pedepsitoriu. I ,,profesor de educaţie fizică".
PuµvCmo&x;. 3t>1t6Â.Tttoc;. Cu picioarele goale. Desculţu. I (al doilea termen)
„descult".
'
l'uµv{x;. Golu. I „în pielea goală, golaş".
ruµvOtTtc;. Despuiare. I yuµv&n,m 1. „goliciune, nuditate" 2. „lipsă".

f'\XXÂtvt0v.
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ruµvoKtcpcV..oc;. Cu capu golu.
ruµ~ cXeÂ.1.cx. Goliciune ticăloasă.
ruµvrovco. Golescu. Despoiu. I I. „a dezgoli, a

dezbrăca"

2. „a devasta, a

pustii".

ruvaîKa. Muiare. I „femeie".
ruvcxucro~. Casă

de muieri.

ruvoo.Kaptov. Muieruşă.
ruvm~.

Muierescu. muiem.

PovmlCOO&rtc;. ruvmK(xpl.Â.Oc;.

Muierareş.

iubitor de muieri.

r~. Căutătoriu

sau cerşitoriu.
nv..c-tv.,
- ta" 2 . „a pret.mde, a cere" 3 . „a cerşi.„.
... VJA-'vu.I· C au tu . ceru. I 1. „a cau
rupll;co. Întorcu. Învârtescu. Învârtejescu. I 1. „a (se) învârti" 2. „a (se)
întoarce".
rupll;co oÂ11'f'\ln T\ y6pm> y6pm>. Mă învârtejăscu sau mă întorcu împrejur. De
jur împrejur. I „a se învârti de jur împrejur".
rup6poxtaµa. Jocu. Danţu.
rupu;co 't'T}V yv(oµ11v. Schimbu gândul.
Pup\Z;co 61ttmo. Mă întorcu înapoi.
Pupt,oµ.O;. y6ptcnc;. Întoarcere. I „întoarcere".
Pupcmo&l'to;. Cu poalele lungi.
I'upo7t00t. Poale I idem.
~ 'toU 'tpOXoU. Obadu roatei.
r6poc;. Ocolul. Împrejurul. I 1. „ocol, înconjur" 2. „a cere, perimetru"
. bare" 4 . „tu r" 5 ."bord ura_„ 6 . „rotat',Ie" 7 . „tumeu" .
3 . „p lim
ruvtll{o;) T\ lCU'lfEÂ.11. Uleiul de stupu. I (al doilea termen) „stup de albine".
ruvo;. Ipsosul. V aru cernutu. I „ipsos, ghips".
ruvrovco. Ipsosescu. I „a pune în ghips, a ghipsa".
ruµ v6.cnov. Şcoală. I „gimnaziu; liceu".
Povmlcl.l;co. Facu lucru muierescu.
ruvmx:oµav\.a. Turbarea asupra muierilor. Dragostea muierească. Amor de
mu1en.

Puptlmµoc;. KU1CÂ.oE1.&0c; KEKoµµ.Evo;. Rătunjitu. Tăiatu rătundu.
't6 r µem 'toG co.
rcovapcXlC\.. Unghişor. Colţişor.
rcovt.a. Unghiu. Colţu. I I. „colţ, ungher" 2. „unghi".
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rcowxt<; tcro 6µµa'tl.ou. Unghiurile ochiului.
rco~.

Unghiuros. I 1.

„colţuros"

2. „în fmmă de unghi".

m11 µEm tcro A.
A~.

Davir. Se chiema evreiaşte sfintele sfintelor.
A~IB. David împăratul.
Aa.BL Zadă. Lemnu de ce arde în chipul candelii sau lumânării.
Acxl.µovm;. Demonu. începătoriul răotăţii. întunecatul duhu. I „demon".
AcnµoviaµEvcx;. Îndrăcitu.

AcnµoviaEtat.. Să îndrăceşte.
Aa:ytclxvro. Muşcu. I &xYl®vco „a muşca".
Aayicavt.apuc6v. Muşcătoriu.
Aaytc<XO''t'Îl<;. Muşcătoriu.

AayicaµEvcx;. Muşcatu. Mursecatu. I &rylccoµtvoc; „muşcat".
Aakp'6co. Lăcrimezu. Kcxl &xKplZ;ro I SoocplcJco „a lăcrima".
f. 24r.

AOOcpoov. Lacrămă. I Mxpt.

„lacrimă".

A~. Lăcră1nare.

AOOc't'UÂOV. Deagetu. I &Xlcn>ÂO. „deget".
avnxeip. Deagetul cel mare. µtym;.
oÂ.txav6c;. Deagetul al doilea. Arătătorul care să zice şi &1.K·tuc6c;.
oµtao;. Deagetul cel din mijlocu.
o1tCXp<XµE<Joc;. Deagetul de lângă cel de mijloc.
oxtl't'Tl;. o µucp6c;. Deagetul cel micu.
Aooc't'UÂ.TA>cx. Năpârstocu. Degetariu. I ~'t'OÂ.'Jl0pa „degetar".
Aooc't'UA.Uiwv. Inelu I &xxroÂ.Uit „inel".
Aooc't'UÂ.o8tlXVCO. Arătu cu degetul.
AcxµftÂ.Co. Biruiescu. Supunu. Potolescu. /1. „a sugera, a domestici, a
îmblânzi" 2. „a stăpâni".
Acxµ<l.A.t. Junince. I 1. „viţel" 2. „om greu de cap".
A~va. Prune. perje. I „prune".
Âcxµ.acncr\vuX. Prunu. I idem.
Aavtll;oµoo.. Mă împrl.lmutezu. Iau îndator. 1. „a fi împrumutat" 2. „a-ş1
însuşi".

ActVEtlCa. Împrumutu.
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Aavd.l;ro. Împrumutezu. I „a împrumuta".
AcXvru>v. În1prumutul. datoriia, I 8âvEt..o „împrumut".
A~. Împrumutare. A<XvEwµa. Aam.aµ6c;.
~· Împrumutătoriu. I „creditor".
AavruJQXclpu. Aavrummv ypaµµcX'tLOV. I Carte
împrumutare.
.
Acxveioµtvo;. Împrumutatu. I „împrumutat".
Awpv6'M:J!xJv. Untu de neftu.
A~vcx;. Bătutu. I iden1.
Aapµ.6c;. Bătaie. I „bătaie, ciomăgeală".
A~. Bătătoriu. I I. „cel care bate" 2. „bătător".
AW;îoc;. Pădure. I idem.
Aaaqix;. Păduros.
AacncCXÂ.oUµtvcx;. Învăţatu. Nepedepsitu.
Aacnc<X.Â.E'6oµ<n. Mă învăţu. Mă pedepsescu.

sau zapis pentru

A<XG'IC'6co.Îndesăscu.
A~.

Des.
AamYrlic;. Desime. desiş.
AarJ'~. Tăciune. 'tO OO'UÂ.L I „tăciune".
A<l<pvq. Dafinu. I „dafin", „laur".
Awp~. Cunună de dafin.
L\Wpvtvcx;. De dafinu.*
Aalitov. 8'6ÂOv pei:l;t~ avaµtov. Zadă. I „surcea care serveşte la aprins
focul".
Acxµ<lMn oi~- Junci. Boi tineri.
Aacr6-tptxoc;. ~· Des la păr. Flocos.
'tO A J.1.E'tcl 'tO'O E.
AEtnucO;. Arătătoriu. I 1. „demonstrativ" 2. „indicator".
AnÂ.ta. Frică. Teamere. I 1. „timiditate, sfială,, 2. „laşitate".
AE1Âtv6v. Vreamea de către seară. Înaintea cinei şi merindea. Cheltuiala
drumului I 1. „chindie" 2. „timpul către seară".
Aet.Â.6c;. Fricos I „sfios, timid".
AEU;u;. Arătare. Arătătură.
Aetmicx;. Cină. I idem.
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AEtîtV&. Cinezu. I „a cina".
Arun&xtµovla. Sfială sau frică de Dumnezeu, pentru lucru ce nu iaste a
teame neştine, uneori să zice Aet.m.&ltµovlm;

şi

credinţa.

să

eresul. I

„superstiţie".

~v.

Sfialnicu. Cuveasnicu. Fricos fără treabă. I &tm&rlµovoo;

„superstiţios".

Atlxvro. Arătu. I „a arăta".
AtlK't'Tl;. Arătătoriu. I „arătător, indicator".
~- Rugăciune. Cearere. I ftT\0'11 1.

„rugăciune"

2. „rugăminte,

implorare".
Moµat. Rogu sau mă rogu. I 1. „a se ruga" 2. „a implora" 3. „a avea nevoie".
t:Jx.a. Zeace. I „zece".
Af.K{J).nyoc;. Ceale zece porunci din Leagea veache. I „decalog".
AE.x:avtn. Toiagu. I „cârjă, toiag".
AE.x:~. &Kapta. Zecime I (al doilea termen) „(aproximativ/ vreo) zece".
Mxa xtJ.,~. Zeace mii. I „zece mii".
AE.Kapxla. Căpetenie peste zeace. Căpetenie de zeace.
Atx:apxoc;. Mai mare peste zeace.
AE.x:ana. Zeciuială. Dijmă.
Af.x:a~ro. Zeciuiescu. Dijmuiescu /1. „a dijmui" 2. „a face cuiva o pagubă
mare".
Af.Kana'tftc;. Dijmariu. Zeciuitor. I „persoană care adună dijma".
Atx:amc;. Al zeacelea. I „al zecelea".
âEKttKO;. Primitoriu I ,,receptor".
âEK«lXJX>voc;. De zeace ani. I „de zece ani".
âEttµpwc;. Dechembrie. Luna. I „decembrie".
L\Uqnvw;. Delfinu. Fiiară de mare. I „delfin".
AEµclu. Sarcină. Znopu. Mănuşă. I „snop".
Aeµa'tli;ro. Znopescu. I „a împacheta".
AeµatoÂO'yoc;. Znopitoriu. Aducătoriu de mop.
Aeµt~. Legatu. I idem.
Atf tµa. ~- Legătură. Nodu. I a€µa „pachet" ~- „legătură".
~- 5Emµov. Legătură. Strânsoare. Atm.µov ~$>..irov I ftml. legare"
"
fi€mµo. „legare" „legătură (de cărţi)".
M:vm. Legu I „a lega".
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MvOpov. Copacu I OEvtpO „copac, pom".
f. 24v.
AtvOpa. Copaci. şi pomi.
&~'\'xo. Sădescu

po1ni. Sădescu copaci.
&vOpoKcm:Ol. Curăţu copacii sau pornii. Taiu.
&~ Umoc;. Locu păduros. Locu de copaci, de pomi.
&vOpo'AbyeJ;. Săditor de pomi, de copaci.
&vBprova.c;. Copăcelu. Pometu.
M.v µt K6qrtn. M.v µt µO.n. 'Aot.a<pqXO. Nu-m pasă. Nu voiu să ştiu. Nu-m
iau grijă. Nu greşăscu. N-am amestecu.
Atv µt 't'\>XOOVEt. Nu mi să cade. I „nu mi se întâmplă".
Aev tm-roxatvco. Nu nemerescu. I „nu reuşesc".
&1;w. De-a dreapta.
AE;t6c;. Destoinicu. I l. „de dreapta, 2. „drept".
&1;t6c; xq,oc;. Strane de-a dreapta. I „dans de (pe) dreapta".
&1;unvco. &l;w6µcn. Prii1nescu I
„a primi".
&1;w6µat mv cpU.Ov. Priimescu pre priiaten.
&1;tcoou;. Priinţă. priiminţă. I „recepţie".
AF.pµcx'ttvu:x;. De piiale. I 0€.pµa:nvoc; „de (din) piele".
Afpf.!au. Burdufu. foale.
Af.pµcxwvco. Pielescu. Îmbracu cu piele.
Afpvoµcn. Mă hatu. I „a se jeli".
Mpvco. Batu I „a bate".*
&tvam Kato &lva.c;. Cutare I &tva „cutare".
AEt.VOJta06.l. Rău şi greu pătimescu. I „a suferi".
w0 11·
AT}Aamt. Adecă. I „adică".
AT}}lcxymy6c;. Povăţuitor norodului I „demagog".
AilµT}tpa. Dimitra. Durnnezeoa pământului şi pământu. I „Derneter".
Aitµu:x;. Annaşu. Gâde, I „gâde".
AT}}loxpcxii.a. Adecă stăpănirea norodului. Acesta să zice stăpânire de obşte.
stăpânire de norodu. Cade-să a şti că trei f ealuri de stăpâniri sântu în lume.
Bam.Ârla împărăţia iaste unde singur stăpânitor î111păratu. 'ApwwKp<X'tl.cx
unde sântu stăpânire de cei aleşi şi AT}}J.OKpCXUa adică stăpânire norodului
aceste să zice stăpânire de obşte. Împăraţia iar unde iaste un singur stăpânitor

oexoµm

-ro oµem
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împăratu.

sau 1nai puţini şi toţi ascultă
de dânşii; şi totu să facu după voia lor şi A1ll.01CpCXM unde stăpânescu toţi şi
toate lucrurile să facu după sfatu tuturor şi în voia tuturor. I „democraţie".
A11Jl<XJ'1.E'6ro. Scoţ la iveală, vederea a totu norodul. I „a publica".
A11Jloow)oµat. Mă scotu la iveală. Dau la iveală, mă păblicuiescu. I „a fi
publicat".
Aiiµ.6cnoc;. De obşte. Al norodului. Al obştei I „public".
A11JltyopU:x. Vorbă, cuvântare către norodu. Vorbă către obşte. I „discurs
public".
A11JltotV(6c:;. A toate facătoriu. I „creator".
A11Jl~· Mâncătoriu şi pânditor de binele poporului.
A11JloKa.tclpatoc;. Blestematu de norodu.
tO 8 µet<l 'toU t.
Alil. Pentru.
A~co. Cetescu şi trecu I „a citi".
A~. Pârăscu. I „a calomnia".
A~. Treacere. I BtclfXxml „trecere".
A~vco. Trecu. I „a trece".
A~a.. Cetire. I „citire, citit, învăţat".
Ata4Xro't'fic;. Cetitoriu.
A~'t'llc;. Trecător. Călător I „trecător".
AuxfX>Â.Î}. Pâră. Sicofantia. Năpeste. Năpastă I „calomnie".
AtcllX>Mx;. Diiavolu. Dracu. Pârâşu. Pârişu sau luminatu I „diavol, drac".
Auxyouµll;co. Pradu. Jăfuiescu I „a jefui, a prăda".
Auxyouµtcr't'fic;. Prădător. Jăfuitor I „Jefuitor".
Auxyo6µicrµa.. Pradă. Jafu. I „Jefuire, prădare".
AWOoxoc;. Priimitor de stăpânire sau de moştenire după rânduială I

'Aptcr'tmqxxtla unde sântu boiari

aleşi

„moştenitor".

AtaOOxTi. Priimire de stăpânire sau de moştenire. I „succesiune".
Ata00x1) toG ytvcruc;. Moştenirea neamului după rânduiala naşterii.
f. .25r.
~U; 8lft&>xov. Fără de diadohu, moştenitor după rânduială.
Atcl0Ecru;. Rânduială, Aşăzământu. Stare. Aşăza.re. I „dispoziţie".
Aux0e't'fi<;. Rânduitor. Tocmitoriu. I „testator, cel care lasă un testament".
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AuxeEtco. Rânduiescu. Tocmescu. Puiu la rânduială. Aşăzu. I l. „a pune în
ordine" 2. „a folosi" 3. „a lăsa prin testament".
Aux9ftlcr\. Diată. Aşăzământu. Tocmire. I „testament".
AuxlpECJu;. Despărţire I 1. „împărţire, diviziune 2. dezbinare, disensiune 3.
mat. împărţire.
AuxtpE~. Despărţitoriu. I (mat.) „împărţitorul".
AuxtpE'tOc;. Despărţitu Kal Siîp11Jltvoc;. 'CO a-&t6 I „divizibil".
Auxtp&. Desparţu. Despărţescu. I „a diviza".
At.oo:ta. Rânduială. Cumpătare. şi socoteală I l. ,,regim de slăbire, dietă"
2. „mâncare uşoară".
AUXK67ttco. Rupu. Încetezu. I „a întrerupe".
SUXKovro. Slujăscu. Liturghisescu. I „a servi, a sluji".
At.OOcovoc;. Diiaconu I „diacon".
Auxvovm. Calicescu. Cerşăscu.
AUXKovftpqc;. Calicu. Cerşător.
At.aKovClpwmx. Calică. Cerşătoare.
AtaKpl.voµm. Mă osebescu. sau mă socotescu. chibzuiescu. I „a se distinge".
At.oocpt:tt.KO; ăv0pco1to;. Om cu socoteală. Chibzuitor. Iscusitu. Sebuitoriu. I
1. „om distins." 2. „om care judecă penetrant".
A~. Osebire. Socoteală. Sebuire. Chibzuire. Iscus. I „distingere
distinctie"
.
•
Awl..D)Ji). Strigu în vileag. Spuiu. Vestescu. Propoveduiescu. /1. „a anunţa cu
voce tare" 2. „a face reclamă" 3. „a preda".
AUXÂ.aÂ.11't'ftc;. Pristavu. Crainicu. I „crainic".
AUJ.Âtt't1lc;. Alegătoriu.
AuV..tyoµat.. Mă alegu de altul. Mă alegu de cuvântu. Mă pricescu. I „a
discuta, a sta de vorbă" „a fi ales".
A~voc;. Alesu. I idem.
AuV..tym. Alegu. I „a alege".
A~ic;. Aleagere sau pricire în cuvântu. Desputaţie I S~11 „conferinţă
publică".

Ata.ÂE1ctuc6c;. Pricitoriu în cuvântu. 11. „dialectal" 2. „locvace" 3. „dialectic".
Au:x.Âtt'tt.KÎ\. Meşteşugu pricirii în cuvântu.
A~oµat.. Mă socotescu. Mă hatu cu gândul. I „a gândi".
Al.CXÂbyt<n<;. Gândire. Socotire.
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AtaÂOyl.O'tuc6c;. Gânditoriu.
AlftMyoc.,. Întrebăciune. Întrebare. şi răspundere la întrebare, I „dialog,
discutie".
'
Atft.Â:ucru;. Dezlegare. I 1. „descompunere, dezagregare, desfacere"
2. „lichidare" 3. „diatiză".
AUXÂ~. Dezlegătoriu. I aUXÂ.~ „dizolvant".
Ata.Â.001. Dezlegu. I „a descompune, a dezagrega, a desface, a lichida".
Auxµ<lvn. Diamantu. I „diamant".
Auxµ<lvnvoc;. De diamantu I auxµ.aV'tEVtet; „de diamant".
A~ro. Împarţu.
A~. Împărţire.
Auxµetpaaµtvoc;. Împărţitu.
A~. Împărţitoriu.
·Auxµetpaaµ6c;. Împărţeală.
Auxµopcp(ovco. Chipuiescu. I 1. „a da formă, a forma" 2. „a educa, a forma".
A~. Chipuire. I 1. „formare" 2. „fasonare".
Ata1tE.pcxau;. Treacere.
Ata1tE.p<XCJ"tl.1C6c;. Trecătoriu. întrecătoare.
Atamp)). Trecu. Răzbatu. Pătrunzu. I 1. „a trece dintr-o parte în alta" 2. „a
pătrunde".

Al.OO'KEÂ.~ro. Puiu peadecă cu picior. Înşălu şi păşăscu. I 1. „a păşi peste ceva"
2. „a sări peste ceva".
Al.OO'KEÂ.taµfvoc;. Împiedecatu. Înşălatu cu peadeca.
Al.CX(TKEÂ.t.oµ.6c;. Împiedicare. Înşălare cu piedica sau păşitură. I 1. „pas"
2. „distanţa între picioare" 3. „săritură".
Auxmcopnil;ro. Răsipescu. I I. „a împrăştia în toate părţile" 2. „a face risipă
mare, a cheltui exagerat".
Buxmcopmaµtvoc;. Răsipitu. [„împrăştiat în toate părţile"].
Auxcncopm.cr-tÎ\~. Răsipitoriu.

Atft<rrruux. Depărtare. Măsură. I „distanţă".
Ata.<m'lJ.lCX'tuc6c;. Largu. Latu. Depărtatu.
At.acnpE<pro. Răzvrătescu. Răstomu. I „a deforma, a denatura".
Atro1p<Xµµfvoc;. Răzvrătitu. Îndărătnicu. Schimbare a vrunui lucru. I
„deformat, denaturat".
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Auxatpaq>Î\. Răzvrătire. Prăpădire. Peire. Pierdere. Stricare. ă1tEp Kcxt
SuxcnpE'lfl.llOV ÂfyE't<lt. I I. „deformare, denaturare" 2. „perversiune sexuală".
Ata't<Xl;~. Rânduială. I „ordin, dispoziţie".
At.amK't'll;. Rânduitori u.
AuxtOO'crco. Rânduiescu. Poruncescu. I Sux«co 1. „a da dispoziţie, a da un
ordin" 2. „a pune ordine" 3. „a sfătui, a îndruma".
At.a'tEtayµtvcx;. Rânduitu. pusu în rânduială. aşăzatu.

Aux·nprrrr1c;.

Păzitoriu.

Aux~. Păzire.

I „păstrare, menţinere".
Auxatrpâ>. Păzescu I „a păstra, a menţine".
Auxtl. Pentru ce.
Aw w67toîov. Pentru care.
AuxtrpCYGµcn. Mă păzescu. I „a se menţine".
Auxtp$11. Petreacere I l. „şedere (într-un anumit loc)" 2. „ocupaţie"
3. „studiu, dizertaţie, teză de doctoraţ".
Auxipl.fXo. Petrecu.
AW. tofuo. Pentru aceasta.
Auxcpcxvtlc;. Luminos. Limpede. Privederos. SuxcpavnK6c;. I „transparent"
2. „diafan".
AtcX<p<XV6iTita. Lirnpeziş. Priveadere I „transparenţă" „limpezime".
Aux.cpfyya. Să priveade. Luminează de ciia parte. I „se păzeşte".
Atmpe~. Purtătoriu.
....
I
LltcXCpEVtE'\XO.

p-rt·
- ".
a mescu. I 1. „a cond uce" 2 . „a se apara

Auxq>EvtE'\Xîtt;. Părtinire.
AUX<p11Jlll;co. Vestescu. I „a face reclamă".
AUX<p11Jlt.cJ't'1lc;. Vestitoriu. I „persoană care face reclamă".
AUX<p11Jlwµfvcx;. Vestitu. I idem.
Ata.epqxo. Mă osăbescu. Am osebire. I l. „a se deosebi" 2. „a se remarca".
A~. Osebire. Despărţire I „diferenţă, deosebire".
At..mpopo;. Osebitu. Într-altu chipu, altu fealu. Cu deosebire. I „diferit, altfel".
Aul.<popcx Âf:Jyta. Fealuri de cuvinte, adecă multe fealuri. I „diverse cuvinte".
f. 25v.
Auxq>Opffi. Dobândescu.
AtcX<pOpE'lYt'11. Dobânditoriu. cămătaru.

Atrupopov. Dobândă. camătă.
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Auxx~co.

Osibescu. I „a despărţi" 2. „a distrige" 3. „a îndepărta".
Auxx~~- Osebire.
Auxxropwµfvoc;. Osebitu. I 1. ,.despărţit" 2. „distinct'' 3. „îndepărtat".
AtyÂ.COOaoc;. Cu doao liinbi. I „bilingv".
At&xlc11lc;. Învăţătoriu.
At&xmc<XÂEîov. Şcoală. I Bt&xrnc<XÂEto „se1ninar pedagogic" 2. „cursuri de
perfec'ţionare a personalului didactic".
At&xmc<XÂw. Învăţătură. I I. „predare (învăţământ)" 2. „spectacol de teatru".
At&lcrK:<XÂ.oc;. Dascalu. Învăţătoriu. Pedepsitoriu. I „învăţător, dascăl;
profesor".
At&xmc<XÂtKO;. Dăscălescu. I „de învăţător, profesoral".
At&lcrK:co. Învăţu. Pacu ca:zanie. I „a preda (o lecţie etc.)".
At&xxil. Cazanie. I I. „predare" 2. „învăţătură regligioasă, didahie, predică".
At&uµa. Geameni I „gemeni".
At&o. Dau. I „a da".
At&o er&rtmv. Dau veaste.
At&o t:Cmov. Dau locu.
At&o mXPEuxl;6µEva. Dau ceale trebuincioase.
AurrrlJ.ux. Bi~. Povestire. I „povestire".
Aimtil~- Povestitoriu. I „povestitor".
AurroOµcn. Povestescu. I „a povesti, a relata".
Aucal;oµoo.. Mă judecu. I „a se judeca".
AtlCOO~. Judecătoriu. I ,judecător".
AtKcnoKptOl,a. Judecată dreaptă. I ,judecată dreaptă".
AtKcnoÂ.6yoc;. Îndreptătoriu. Judecător. Făcător de dreptate(?).
AtKOO.OÂ.O'yi.a. Vorbă, cuvântu de încţreptare I ,justificare".
AtKcno;. Dreptu. I „drept, just".
AiKcxuxroVfl. Dreptate. I „dreptate„ 2. ,justiţie".
AtKcxunvoµoo.. Mă îndreptezu. I „a-şi găsi dreptatea" 2. „a fi îndreptăţit".
Auccnmvco. Îndreptezu. I „a da dreptate" 2. „a face dreptate".
AtlCCXVl.KO;. Isteţu la judecată I „de proces, de tribunal".
AtKcxcrTiptov. Masă de judecată. I „tribunal".
AtlCf.pa'to;. Cu doao coame.
Ai~. Cu doao capete. I „cu două capete".
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.Abc't1)()V. Sacu de peaşte sau plasă I obcTOO 1. „plasă" 2. „reţea" .
.Al.Â11Jlµa. Cuvântu care să înţeleage în doao fealuri şi socotinţă de doao
puneri înainte din care oricare vei mărturisi rămâi biruitor. I „dilemă".
Atrop000vco. Îndreptezu. I „a corecta, a îndrepta".
A~. Îndreptare. I o~ „corectare, îndreptare".
A~. Îndreptătoriu. I „corector" .
.Atq)tl;co. Hotărăscu. Rânduiescu. I 1. „a da un ordin" 2. „a numi într-o
funcţie" 3. „a aşeza.".
AtqJtO)Jfvo;. Hotărâtu. rânduitu. I 1. „numit" „aşez.at (într-un loc).
AtqJtO)Jfvo; Koop6c;. V reame rânduită, hotărâtă. Sorocu. ClaEv o~ Kal
Atqnaµfx;. Sorocu .
.Aux'ti.. Căci .
.At.îtM. Îndoitu. I „dublu" .
.At1t~ro. Îndoiescu. I „a dubla" .
.At1tÂ.am.acJµ.6c;. Îndoială. Înmulţire. I 1. „dublare" 2. mat. „înmulţire" .
.AbtÂ.a. Culcatu cu faţa înjos. I „alături" .
.At1tÂ.Oj.ltvo;. Îndoitu. I 1. „împăturit" 2. „dublat".
"
"
.At1tÂfx;. Indoitu.
In doo fealuri. I „dublu".
At1tÂO'Oc; 'rft cp\xrn. Îndoitu în fire, cu firea.
Al1tÂCOµCX Kal ~t1tÂ.<hµCX't<X. Să zicu cărţile împărăteşti şi hrisoavele. -tel
*<p€pJ1Clvt.a Kal 'tcX ~Â.a. /(ultimii termeni) „finnanele şi hrisoavele".
Al1tÂ.COµCX. Îndoială. Învăleală. Plicu. To 1t00Ctit I „diplomă".
At1tÂ.<Uvco. Îndoiescu. Facu în doao. I „a îndoi".
AUtqyrov. Cu doao porţi. I Ol1tq>'CO „cu două uşi" .
.A1.1tp6o-omcx;, Cu doao feaţe. I „ipocrit, făţarnic, cu două feţe".
AtaaOOoo.. Disagi.
Al.mcoc;, Discosul. Taleru şi rotocol şi cutiie de milostenie. I 1. „discu, placă"
2. „tavă" 3. „discos" 4 „cutia milelor".
Atme&ptov. Discosul, I ~tme&pw „vas pentru anafură" •
Aurntvmx .
.AtCJ't&l;co. Mă îndoiescu cu gândul. I „a ezita".
Aurnryµ.6c;. Îndoiala cu gândul. I „ezitare".
0

·Urmează asterisc care semnalează o interpolare .

•• Urmează asterisc care semnalează o interpolare.
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Atcm>µo;, Cu doao

ascuţisuri

I 1. ,,ca

două

guri" 2. „cu

două ieşiri"

3. „cu

două

picioare" 2.

„furcă

I „cu

două braţe

două tăişuri".

Aiotpawv. Răspântie.

AtXrAT}.

Furcă

de fânu. I oixa.Mx 1. „orice obiect cu

cu doi dinti".
'
AtxEtpo;, Cel ce cu amândoao mâini
mânere".
AtXJX>voc;, De doi ani, I „de doi ani".

să slujaşte.

I

două

Atxox; ~coftv. Fără viiaţă. [„rară viaţă"].
Atwa. Seate I „sete".
Atwooµfvoc;. Setos. însetatu. I „însetat".
At'lfCÎ>. Setezu. îmi iaste seate. I „a fi sete".
AtlO"(µfvoc;. Izgonitu. I „izgonit, alunga, dat afară".
Aicayµ(x; Izgonire. gonire. I „izgonire, alungare, dare afară".
AtrolCoµat. Kai otroxvoµcn. Mă izgonescu. mă gonescu I (al doilea termen) „a
fi izgonit/ alungat/ dat afară".
AtroKm lCat otCoxvro. lzgonescu. gonescu. I (al doilea termen) „a izgoni I
alunga I da afară".
A~. Sorocu. *
A~vro. Adeverezu. întărescu. iscălescu. I 1. „a confirma" 2. „a asigura
pe cineva de ceva".
A~i't'J1C;. lroJlîtOOov. 'tO. Parghel. ţircular. capră. I Ot.a.J3Îl't'T1<; 1. „compas"
2. „diabet".
Ataiif.xoµcn. Priimescu dregătoriea cuivaş ca un diiadoh. I „a urma cuiva, a
succeda".
Aulfuy.ta. Coroana împărătească. I „diadema".
A~. Dare. Împărţire şi punere în mână. Dare. 00Ev ota1>\&'tcn ii
Ct#mcrtla adecă să lăţeaşte boala să dă şi la alţii, să înmulţeaşte. I ow.&xîtl 1.
„răspândire, propagare" 2. „zvon".
A~u;. Despărţire. Desferecare I „despărţire, separaţie, separare".
A~iYywv. Despărţire I (primul termen) „divorţ".
AtaW.lvll;ro. În veaci petrecu. Rămânu. I 1. „a eterniza" 2. „a amâna la
nesfărşit".

Auxx:~. Xop't<l<l}J.6c;. Xqna~. At.OOcopo<;. Sătul. Săratu. Îndestulatu. I (al
doilea termen) „sătul".
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At.CXlCocnocno:;. Al doao sutule. /„al două sutelea".
AWÂEx:tcx;. Limba ce să vorbeaşte. I „dialect, idiom".
At.W..aytaµ6c;. Gându. Socotinţă. I „gândire, cugetare, reflecţie, meditaţie".
Auxµq>OOf.ro. Ilcxpcxcnpa'til;ro. Mă abatu din cale încoace şi încolo. I (al doilea
termen) „a se rătăci".
f. 26r.
At.Woux. Cugetu. Gându. Minte. I I. „minte, raţiune, inteligenţă"
2. „perspicacitate, acuitate".
AwpµlX;ro. Întocmescu. Aşăzu. Alcătuiescu. Pui în rânduială.
Auw~. Luminare. Arăre luminată. Tâlcuire. Tălmăcire. 60Ev
liuxacx.q>TlvU;ro. I I. „clasificare, elucidare lămurire" 2. „declaraţie (vamală)".
Auxmccxpupro. Rânescu. scurmu în pământu cu unghile. zgârâi ăaEv
r,
,
, ,
mcut-""'t''A:lro.
'tO a'\YCO.
At.&cnCEvu;. Privire. Socotinţă a minţii. Gândire I „conferinţă".
Atftcrtcxeru;. Depărtare. Lungime şi despărţire. I I . „dimensiune,
l'Ynt ,,/,.

proporţie"

2. „distanţă" 3. „despărţire" 4. „disensiune".
AUXCJ'tOÂ:r1. Despărţire. Deosebire şi întindere I I. „deosebire" 2. „dilatare,
dilatatie".
'
Auw'tpEcpro. Răzvrătescu. Facu întortu, sucitu şi răstornu. Stricu. Pierzu. I „a
deforma, a denatura".
AuxttÂ.o'Uc;. Neîncetatu. Nepregetatu.
Atfxtqn;. litc4httx:6c;. liUX1tEpCX<rnK6c;. Trecător şi pătrunzător şi cel ce treace.
I (al doilea şi al treilea termen) „trecător".
Auxqxovta. Dihonie. Dihanie. Neîntocmire. Neunire. Nedragoste.
/„neînţelegere".

AUX\lfCXÂ.tf;ro. 'lfCXÂ.Wtf;ro Tunzu cu foarfecele. I (al doilea termen) „a tăia cu
foarfeca".
Atyaµlcx. A doao nuntă. I „bigamie".
Atyvroµcx;. Îndoitu la minte şi nestatornicu în cugetu. I „indecis, nehotărât".
Atbuµcx;. Gerunăn şi lit..M>µaptx:a. Moghin. Geamen. lit&uµ&ptx:ov geamăn.
Al.E"(Etpro. Râdicu. pornescu. S~v t<Xc; 'lf'\>X~. a rădicatu. a deşteptatu
sufletele. I 1. „a excita" 2. „a suscita, a trezi, a stârni, a provoca" 3. „a
instiga".
Ateyqm.x:6c;. Cel ce are putere a rădica, a pomi, a deştepta. I I. „excitanţ
stimulant" 2. „provocator, instigator" 3. „de revoltă".
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At.E<JKEµiKoc;. Cu socotinţă. Înţelepţeaşte.
At'TfY'TUlCX'ttKO;. Povestitor. Cuvântăreţ.

Isteţ

a povesti. I „de povestire,

narativ".

Atîpq<;. Km 'tptÎ]>'rle;.

K~t

µE &6ro Kal itpl.a Kooma. Luntre cu 2.

şi 3. vâsle.

lopeţi.

Aiaxuptl;oµcn. owx;-uptl;oµm. Întărescu. Stau împotrivă. Mă prigonescu.
Ata1Cap1tf.P6c;. De doao ori roditoriu.
L\tttÂÂt. Sapă cu doao ascuţite, cu doao părţi şi sapa şi cazma. I „târnăcop cu
doi dinţi; săpăligă".
AtKE.pO<;. Cu doao coame.
At~. OtXaÂ.oYtOc;- Cu doao coame de părţi. În doao coame.
Auqnvwv. Furcă pentru fânu sau paie. I ouqxcvt. „furcă".
1tp0CJoX0U;co. Urăscu. Mă îngreoiezu. Îm iaste urâtu.
At&oµbtoKOV np6(Xx'tOV Kat otO'UµbtoKa îîp61Xx'ta. Oaia face câte doi miei.
Afaropov. 't61t<ll;tµO.Ot. Pesmetul. I (al doilea termen) „pesmet".
Atcruxoc;. De doao stihuri sau rânduri.
Atcrtotxoc;. De doao rânduieli, aşăzări, tocmeli.
Auro~. De doao silave, slovniri adecă pa-ce. I „bisilabic".
Atx(yyvcoµov. Cel cu minte neîntocmită, răzvrătită, iubitoare de pricini. Îndoitu
la cugetu la minte, nestatornicu.
Atxoo'tCXOi.a. Rădicare de dihonie, vrajbă, luptă. I ,,neînţelegere, dihonie".
Atxoroµ&. Tai în doao. Despicu.
AtxW;. În doao chipuri, feali şi în doao părţi. I otxm; „rară".
At'lfll'ttKO;. tj. KOV. Pricinutor de seate.
At!OO'tfp. ăpyavov XEtpOUpytKOV iţycruv µuÂ.toV µt 01totov Jiyft.l;crucn
~
1tÂ.TfY~
(36Â.ux. Unealtă sau instrumentu cu care scoate din rane gloanţe,
plumbul şi alicele.
AUppoc;. Şeşleş. Scaunul chirigiului dinainte şi dindărătu şi scaunul vizitiului.
Să înţeleage şi lontrele. I l. „car de lupte" 2. „car" 3. „scaun fără spătar,
taburet".
ll
'toU M.
A
'tcro N.
ll
'tofi O.
f. 26v.
A{yyµa Dogmă. Poruncă. I „dogmă".

m

-ro

aoo

m µem
m µem
m µem
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L\&yµa ma~. Hotărârea credinţii .
.6byµcx'tcx aipetuca. Dogme. Păreri ereticeşti.
Aoyµcxtll;co. Poruncescu. Hotărăscu. I 1. „a emite o

dogmă"

2. „a face o

afinnaţie fără

acoperire".
A01cclpt.. Grindă mică sau bâmişoară. Lânteţu. Laţul. I „grindă".
AoKOc;. Bân1ă. I „grindă. bârnă".
001Cll<Jl.C;. Păreare.

Aonµ&L;ro. Ispitescu. Cercu. I „a încerca, a proba".
AoKtµcxoi.cx. Ispitire. Cercare. AOKtµft. I I. „încercare, verificare" 2. „suferinţă,
chin, necaz, încercări ale soartei".
AoKtµcxcrµfvo;. Ispititu. Cercatu. I „încercat, probat, verificat".
A6Ktµa. Cu iscusinţă. Înţelepţeaşte. Cu rânduială. I „cu stilul unei persoane
consacrate".
AOKtµcx;. Iscusitu. Dibaci. Ales. Procopsitu I „încercat, recunoscut la gust,
consacrat",
A6Ktµo;. Nou. Începător. Care iaste de curându pusu la cercare. I „începător,
novice".
AoÂfp(X;. Vicleanu. Înşălătoriu. I „perfid, viclean".
AoÂ.~. Viclenie. Înşălăciune. I OOÂ.tbtq'tcx „viclenie, perfidie".
A6Af.x;. Vicleşugu. Amăgire. I „viclenie, tertip, şiretlic, truc".
AoÂ.O<pOvro. Ucigu cu vicleşugu. I „a asasina, a ucide cu premeditare".
AoÂ.Olvco. Viclenescu. Înşălu. Amăgescu. I I. „a momi, a pune momeală" 2. „a
altera, a falsifica" 3. ,,a înşela".
A6ÂeoµCX. Râma sau momeala ce să pune la undiţă I „morneală".
AoVt<lypcx. Cleaşte de măseale I „cleşte de scos dinţi".
Ao~. Aovmmc;. Colţatu. Dinţos. I „cu dinţi mari".
Dinte. I idem.

oovn.

Aovro6pcx. Măsea. ă&v oovca6pau;. Măseale.
Aovnftl;ro. Facu dinţi. Îmi crescu.
AOC,cx. Slavă. Mărire. I I. „glorie, slavă, mărire" 2. „faimă, prestigiu".
Aol;tll;oµoo.. Mă slăvescu. I I. „a fi slăvit/preamărit" 2. „a fi lăudat, elogiat,
binecuvântat".
Aoc;/1~co. Slăvescu. Mărescu. I I. „a glorifica, a slăvi, a preamări" 2. „a lăuda,
a elogia, a binecuvânta" 3. „a crede, a avea credinţă".
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Aol;aaµEvoc;. Slăvim.
binecuvântat".
Aol;cxaµO;. Slăvire.

Măritu.

I

„slăvit,

prean1ărit,

lăudat,

elogiat,

Aol;aa~. Slăvitoriu.
Aol;~. Săgetătoriu.

Arcariu.

Aol;,cxpEttExvrt. Tol;~.

Meşteşugu

Aol;apou:xvft~. Meşter

de arce, de săgeţi.

de arce.

Aol;Cipt. Arcu. 'tO -ID;ov. I „arcuş".
Aol;apo0{tKT\. Tulba arcului.
Aol;cxpe(xo. -col;e'6co. Săgetezu cu arcul. I (al doilea termen) 1. „a trage cu
arcul" 2. „a răni cu o săgeată".
A~. Cinste î1npărătească. Pombă. sau domnescu alaiu a purtătorilor de
suliţe şi paznicilor celor de tocu împărătescu.
f. 26v.
A~.

Paznicu împărătescu. Purtător de suliţă. I 1. „strajă" 2. „satelit".
OOoµcx. mxpoxÎ}. Dare. Dăruire. Kcxl ~· I (al doilea termen) 1. „ofertă,
punere la dispoziţie, procurare" 2. „fumizare".
~- Dătătoriu. AO'tip.
Afm1 µtv w; ~n:v, m'> B6'tTl & oUw; r&on:. Darnicului i-au daru oareşcine,
cinevaş, iar nu darnicului nu i-au datu nimenea. I „donator".

A&ttaacx. Dătătoare.

Darnică.

AouAavcxBpEµtvoc;. Slugă crescută. Slugă de casă.
AouÂrlcx. Treabă. Lucru. Robie. I 1. „robie, sclavie" 2. „servitute".
Aa6ÂE'\Xru;. Slugărie. Slujbă.
AouÂ.E'\Ytfle;. Slugă. Lucrător. I 1. „muncitor„ 2. „om han1ic".
AouÂE'61pa.
AouÂ.E~. Muncitor. lucrătoriu. I „foarte muncitor/harnic".
AouÂE\>'rl.n. Casnicie. Familia casei. Cuprinsul.
AouÂ.E'(xJ). Slujăscu. şi robescu. I „a munci".
Aa6ÂOC,. Slugă. şi robu. I 1. „servitor, slugă" 2. „sclav, rob".
Aa6Â.T}. Slujnică şi roabă. I 1. „servitoare" 2. „sclavă, roabă".
AoXEîov. Vas. I Boxeio „vas".
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ACJ'X)h. Ilirotîpt. Mayyavov. Teascul care stoarce orice. 07tf.p Kal tmoÂ.Î)vtov
Ât'yE'tOO.. I (al doilea termen) „presă" (al treilea termen) „pompă de apă"*.
Aoyµatt.K6c;. Dogmaticescu. Ce urmează dogmele. I „dogmatic" .
.Aoyµancr't'Î\<;. Cel ce dogmatiseaşte. Face dogme, porunci. şi părtinitor
dogmei.
Ao~cxpo:;. Cel ce nu să pare că iaste înţeleptu nefiindu. I „prezumţios" .
.Ao~. Ispititor. Cercătoriu. I „degustător" .
.AoÂ.tbrr)m µE'ttpxoµat. Vicleşug Deprinzu. Meşteşugescu. Întrebuinţezu.
Deprinzu. Facu .
.AoÂ.oµÎ)Xavo;. ov 't'Jl(;.MflXcxw&tm ooMnx;. Cel ce moşteneşte măiestria de
vicleşuguri. Viclenitu. Amăgitu.
AoÂ.01tE'6ro. l:tt1t'toµat ooÂÂ)v. Cautu vicleşugu .
.AoÂo1tÂÂ)ldoo.. Împletituri de vicleşugu. I „uneltire, intrigă, urzeală, complot" .
.AoÂ.07tÂ.Cnccx;. În1pletitor de vicleşugu. I „uneltitor, urzitor, intrigant".
AoÂixpprov. Gânditor. Cugetător de vicleşugu.
AOC,a. Păreare. Socotinţă. Credinţă. Hotărâre/ .
.Aci/1~ro. Mi să pare. Socotescu. Crez. Aleg. Hotărăscu. (v. supra sensul 3.).
Arl;oÂO'(W. Slavoslovie. I „tedeum, slujbă solemnă" .
.AcX;OOoqxx;. Cel ce i să pare a fi înţeleptu nefiindu însă.
Arl;oµavfi~. Cel ce turbează pentru slavă. Măreţu în deşărtu.
AopKooll;ro. ZopKooll;ro. Saiu ca o căprioară.
AopK~. ZopKCd>wv. 7.apK&l>t. Căprioară I (primul şi ultimul tennen)
.....
. _,,
„capnoara .
A~t. Oi JXxm,Â.tKol qNÂaKEC;. 'OJtÂO<papEµEvot Paznicii împărăteşti
înarmati.
'
f. 27r.
.AonK6c;. Dătătoriu .
.ACYOÂa"fOY"fOO. Robescu. Căznescu. Dârvărescu. Puiu la multă osteneală .
.Aoo~1tEta. Cuviinţă de slugă. Lucru prost, de jos I „slugărnicie".
ACYOÂ.01îpE1tÎl~· Cu cuviinţă de slugă, de nimic, nevoiaş. I „slugarnic, de
slugă" .
.AooÂ.E6vro. Robescu. Facu argatu, slugă.
AooÂ.oCflCE'U'fl. Robire. Slugire.
"Urmează o linie orizontală care marchează o interpolare.
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AoUÂ.OXTI.C;. Robire. Slugărie.

woµem 'to0 p.

Apayaiiic;. Jitariu. pândaru. I „pândar, pamic de vie".
Apayooµ(xvo:;. Tâlmaciu. I „dragoman, traducător al Porţii Otomane".
~ovcw;.

Zmeu. Bălaur. I „monstru, zmeu".
~at.va. Zmeoaică. Bălauroaică.
.Apemlvt.. Seacere. I „seceră".
Ape~. Secerătoriu. I „secerător" .
.ApE1t<XVll;co. Seaceru. I „a secera".
~t+ti:>c;. Ştiros. Iute. Amărăcios. Ciumărâtu. Ciumaru. Aayqx)c;. aspru. I
1. „acut, aspru, înţepător, pătrunz.ător" 2. „caustic, sever, dur".
~1+1'6iii"t<l. Toceală. Amărăciune. Ciumărare. Ştireală. I „asprime, violenţă,
causticitate".
Apocrr.p(x;. Răcoros. Râuros. I „răcoros, răcoritor".
.
~co. Mă răcorescu. Râurezu. I 1. „a răcori, a stropi cu apă" 2. „a expune
la aer, a aerisi".
~voc;. Răcoritu. Râuratu. I „răcorit".
Ap(xro;. Roao. ii Opocn.a. I (ambele) „rouă".
Ap6c; x:al 8ptit. Stejaru. ced(?). gorunu. I „stejar".
Apufvto;. Dă stejaru. OpUivoc; x:al Bpevwv. I (al doilea) „de stejar".
Apu6'tcmoc;. 8puµ6c;. Stejăretu. stejăritu. Goruniş.
Aproµa. x:al Oproµam. Părul cel dintâi ce iaste supţire.
Ap(ovn m yEVEta. lase păru în barbă. Împăroşaz.ă barba.*
Ap<ln.ta. Znopu. To xetp613oÂ.Ov. şi mănuşă de cânepă.
~· Alcătuire poeticească. Poetică şi băsmuire alcătuită. Alcătuire de
- I „drama_„ .
basna.
Apaµa'toÂbyo;. Cel ce alcătuieaşte basne. şi poetici.
Apcxîttiiic;. qroy~. Fugariu. fugitu. slugă fugită. I „evadat, fugar".
Apcxm:il.v&x. Mija. Jocul ce să zice de-a mij. Cându un copilu închide ochii şi
alţii fugu să nu-l prinz.ă şi strigă unul altuia fugi, păzeaşte-te.

Apcxm:ii.mco;. AouMpwv. <I>Euyawv. Slugşoară fugită.
Apcxan:Â.ta. Pasu. ApamcEÂ.uxîc;. paşi. I „pas".
Apcxcrnx:O;. Lucrător. lC'I). K6v. I „energie, eficace".
~xµÎ\. Drahmă. şi groşi

de

şase şi

dramul Titot 't6 Sp&µi. Apaµtov. I

„drahme".
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ApEnn~. În chipul seacerii. I „în formă de seceră".

ApoµE'\)(;. Alergătoriu. I~ 1. „alergător de cursă" 2. „cursor".
Ap6µoc;. Drum şi alergare. I „drum, stradă".
Ap\>Kcxpna. Să zicu toate roadele copacilor.

Ap{x>xcx;. Ti 1îpOOWa to\) 1tÂOtoo. Lemnul cel de pe fundul corăbiei.
A(Xo7tooc~. tO ~V.
~ro.

Zmulgu părul cu.
't6 A Jl.EID 'toU u.
A~ . .A'lit&x. Doime. I „pereche".
Auvoµm. Pociu.
Auvoµu;. Puteare. Kcxl it M;crooicx. Biruinţa. Kcxl M>vcxµ~. Au~m. I
~~
uuvoµ11
„put ere" .
Auvaµffivco. Întărescu. I „a (se) întări, a (se) fortifica, a (se) înzdrăveni".
AuvCtµrocru;. Întărire.
Auvcx-ID;. Putincios. Puteamicu. I l. „puternic" 2. „posibil".
Aoo Kcxl &<>ro. Doi. Doao. I „doi, două".
Auvcxm. Tare. I idem.
Aoo 'Mlytrov. De doao sau în doao fealuri. I „de două feluri".
AUajXx'te><; 't61tcx;. Locu cu anevoie de umblatu. I „loc la care se ajunge greu".
AucnK{x;. A'U'ttlC{x;. 'Ecmf.pux;. Despre apus. Apuseanu. npOc; &6cnv. către apus.
I Mm.K{x; „de apus, apusean".
A.
Apusu. I „apus, as fi1nţ1t
. " 2 . „vest" 3 . „occ1.d ent" 4 . „ dec i·111, deca~d ere".
iluau;.
AOO'KoAfi. Cu anevoie. I „cu greutate, greu".
AumcoÂE6ro. Pacu a fi cu anevoie. I „a pune piedici, a îngreuna, a pricinui
I

greutăţi".

AumcoÂ.w. Nelesnire. I „greutate, dificultate".
AumcoÂaW,f3cx'te><;. Cu anevoie de suitu.
AumcoÂOta'tpE'l>'tO;. Cu anevoie de vindecatu.
Aumco~wc;. Cu anevoie a să vedea.
AumcoÂ.o7tOÂtµ11-roc;. Cu anevoie de a să bate.
f. 27v.
AOOKOÂ.cx; 'tp(moc;. Cu anevoie mijlocire. I „mod dificil".
Aoo~tcx. Zăpreală, încuiarea udului.
ÂOO't'\lXW. Nenorocire. Sărăcie. Scăpătare. I „nenorocire".
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Aoowxi.at. IlE.pt.CJ"tftcrru;. Primejdii sau nenorociri. Nevoi. I „nenorociri".
Aoo~voc;;.

Nenorocitu. Scăpătatu. Săracu. I ,;iefericit, nenorocit".

Aoowţ/h. Sărăcescu. Scapătu.

A~· Boală

de inimă. urdinare.
Aîxn. Am 6 ilÂ.toc;. Apuiu. Apune soarele. I l. „a asfinţi, a apune" 2. „a fi în
declin".
Aooaml't'Tl'W<;· Cu anevoie de amăgitu, de înşălatu.
Aooapxl.a. Cu anevoie stăpânire, voievozie, dregătorie.
A~to;. Cu anevoie de purtatu şi de suferitu.
AOOEt.Mlc;. Urâtu la chipu, la faţă. I „urât la înfăţişare".
AOOEt&ta. Urâtă împuire, faţă. Urâciune.
A~6.Â.El..1tW<;. Cu anevoie de ştersu. I „care se şterge greu".
A~~- Cu anevoie de stricatu, de biruitu.
Aucre1t$cn)ÂE'\Yeoc;. Cu anevoie de pânditu, de amăgitu.
AucremxElprt-ro;. Cu anevoie de apucatu. I „greu de mânuit".
Aucre~. AumcoÂ.OOWp0cO'to;. Cu anevoie de îndreptatu.
Aootpyocrroc;. Cu anevoie de lucratu. de făcutu.
Aoot6petoc;. Km ~'tOV. Cu anevoie de găsitu. I „greu de găsit, rar".
A~KtO;. A001CoÂ.6cp9aaioc;. Cu anevoie de ajunsu.
A~. Nenorocite zile sau nenorocită zi.
AooO(pa~. Cu anevoie de vânatu, de prinsu.
Aooi.cxtoc;. A001COÂ.00E.pCX1tEU'tO;. Cu anevoie de vindecatu.
Aoolµ.Epoc;. 'Ax&pwwc;. 'Axa't'Tl<;. Nemulţămitu. rară bucurie şi rară har.
neplăcutu. I (al doilea termen) „nerecunoscător, ingrat" (al treilea termen)
1. ,,neplăcut" 2. „plictisitor, agasant" 3. „lipsit de bucurie".
Aumcatayrovtcrtcx;. &oolcoÂ.OvtlC'llioc;. Cu anevoie de biruitu.
Aumc6ll11-roc;. &oolcoÂ.OKoÂ.Â.11ioc;. Cu anevoie de lipitu.
Aurnqxxai.a. Răotate de stomahu, de crasis. I l. „repulsie puternică"
2. „microclimat prost" 3. „boală cronică de digestie".
AUmqxx'tCX;. Cel ce are rău stomahu. plăpându.
llUoÂ.îpt'tCX;. A'U<TICa't<XÂ.îptto;. Cu anevoie de înţeles, de priceputu.
Aooµa0{\c;. Cel ce cu anevoie învaţă. ·o &µpÂ.uvmx;.
AuoµfVEtCX. Vrajbă. Urăciune. I „dizgraţie" „ostilitate".
AU<Jµfvtlc;. Vrăjmaş. Împrotivnicu. I „ostil, nefavorabil, defavorabil,
neprielnic".
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A'001CoÂ.OµEt<lf3Â.11'tcx;. Cu anevoie a să schimba, a să n1uta. ·o âuaµe'UlpÂ.1J'to; .
.Aooµemxclpta-ux;. .A'OO'ICOÂ.OJJ.EtcXXetp~. Cu anevoie de deprinsu, de
întrebuinţat, de uneltitu.
AOOvcm;. Vrăjmaşu. Dârzu. 1-Iainu. Rău. Urâcios. I „care înţelege greu, greu
de cap" .
.A'OO'ICoÂ.Ox:a'totK'Tl'tcx;. Cu anevoie de lămuritu .
.A'007tap<l&x:-ux;. Cu anevoie de priimitu şi de înţeles.
A'00'1tCXpCX1COÂ.069Tttcx;. Cu anevoie de priimitu .
.A'OO'ICoÂ.ocX~. Cu anevoie de trecutu.
A'l><î'tp(X1tEÂ.oc;. Cu anevoie de a glumi. Nevorbitor. Greu. oihmc; evavti.ov,
c\npcl1tEÂo; .

.A'UO'Cpl1J.JiO. Defăimezu.
denigra, a calomnia" .

Hulăscu.

I &ooqnyi.ll;co „a

defăima,

a ponegri, a

.A'Um(>11Jltcx. Defăimare. Hulă. Necinste I &ooqnlµ.1]011 „defăimare, ponegrire,
calomniere, denigrare".
AuoxEpCxl.vco. Nu mă îndămânezu. Îmi iau cu greu I „a avea greutăţi".
AuoxfpEta. Neîndămânare. I „dificultate, piedică, obstacol, impediment" .
.A'\XJC01tli). Rogu. Facu rugăciune şi plecu. Îndemnezu.
A~. Rugăciune şi pricinuire de ruşine. Plecare. Îndemnare.

'Eµ1t0bpu;. 'Evtp01tÎl<; .
.A'OO"C01tlcx. Ruşinare. Sfială. Plecare. Supunere .
.AOOC07tO'Gµoo.. Mă ruşinezu. Mă sfiescu. Mă plecu. Mă supunu .
.Aoocomx:Cx;. Greu. Aspru. Tare de cerbice.
t6 A µe't<l 'toO co.
~Ka. Doaosprezeace. I „doisprezece. douăsprezece".
Alo&x:a <pep<Xîc;. De 12. ori.
Aro&:x:ft.qruÂ.Ov. Ceale 12. Neamuri ale lui Israil.
&OOex:a'tcx;. Al doaosprezeacelea./ „al, a doisprezecelea" .
.A&µ.a. Podul casii şi acoperământul casii.
~·Dăruială. Dăruire. Dar I „donaţie, danie, dar".
~ux:Cx;. Dăruitoriu. darnicu.
~xoµoo.. Primescu daruri.
~ux:(O(;. Cu dăruire.
~· În daru şi geaba.
f. 28r.
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~yta.

&qxl&>lci.a. Luare de daruri. Mâncare de mită.
~lda. Mituire. Dare de mită, de daruri /„mituire, dare de mită".
~yoc;. ~Â.Îlît't'Jl<;- Luătoriu de daruri. Mâncător de mită. Mitamicu. I
(al doilea termen) „cel care ia mită".
~µm. Dăruiescu.
~~- Dăruitor. Hărăzitor.

I „cel care dăruieşte, donator".
~a. Dăruire. Hărăzire. Haru. I „dar, cadou".
MifYJv. Daru. Ploconu. Peşcheş. I &npo „dar, cadou".
~ E~'tE. ~ OO'tE T)µîv. În dar aţi luatu, în dar daţi-ne noao.
/(primul termen) „gratis".
Afo&x:amîoc;. De doaosprezeace zile.
AcoµÎ\'tol>· KnuqJ Obc006µoc;. Ctitor. cel ce au ziditu lăcaşu, I (al doilea
tennen) „ctitor" (al treilea termen) „constructor".
~Ko;. Cel ce dă daruri, şi cel ce ia. Miluitor. Mitamicu I „persoană care
dă mită".

î6 E µtm 'taU A.
'&Xv. Deaca. I „dacă".
"Eap. Îl ăveul;~. Primăvara. I (al doilea termen) „primăvară".
'Eaptv6c;. Primavăratecu. De primăvară.
'Eaut6v. Pre sine. I orou'tO;. „eu însumi/ însămi, persoana mea. sine".
T6 E J.IB'tcl wG B.
~- Săptămână. I idem.
"~. Al şaptelea. I idem.
'Ej3Boµoc; airovcxc;. Al şaptelea veacu. I ,,AI şaptelea secol".
~Î}vta. Şaptezeci. I idem.
~îoc;. Ovrei. Jidovu. I „evreu".
~tKOCJ"t6c;. Al şaizecilea. I „al şaizecelea".
mE µe'ta 'too r.
'Enamqxoµtvrt. Grea. Îngrecată. Năvan1ică. Burdioasă. I yx:ampcoµtVTt
„însărcinată, gravidă".

'Eyyaatpthvco. Îngrecezu. Îngreoiezu. Năvâmicescu. Îngroşu. I YKCXO'tpOlvco 1.
,;a lasă însărcinată" 2. „a plictisi pe cineva".
'EyyaaipcOvoµoo.. Mă îngrecezu. Mă năvâmecescu. Iau în pântecu.
'Eyy~. Îngrecare. Zămislire. I:'6Urtvu;. I (ultimul termen) „concepere,
concepţie".
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"'Eyytaµa. Apropire. Atingere. 'E ~· I ăyyt.aµa 1. „atingere uşoară"
2. ,jignire".
'Eyyi.l;ro. I\t1ă apropiu. Atingu şi apropiu. /1. „a se apropia" 2. „a atinge".
"'Eyyovo;. To tyy6VL. Nepotu de fecior sau de fată. I „nepot de fiu/ fiică".
'Eyy6VTt. Nepoată de fecior sau de fată. I eyyovft „nepoată de fiu/ fiică".
'E'Y'Y'\>1l~- KupU.11<;. ·o imoox6µ.evo;. Chezaşu. I (primul termen) „garant".
'EyyuoGµm. rtvoµm Eyyori-rtl<;. KuptÂ.11<;. Iau în chezăşie. şi mă chezăşuiescu. I
„a garanta" .
'Eyf>fpvco. EK&pµcx'til;ro. Jupoiu. Jupuiescu. Belescu.
'Ey&xpµfvo;. Jupuitu. Belitu.
iEyOapµcx. Jupuire. Belitură.
'Ey&oµfvo;. Dezbrăcatu. I y&uµf vo; „dezbrăcat".
'Ey&oµfva. Fără haine. Gol. Dezbrăcatu.
'Ey&Ovco. Dezbracu. I y&Ovco „a dezbrăca".
'Ey&6voµcxt. Mă dezbracu. Kcxl ~v&6oµat. Mă dezgolescu. I y&6voµm „a se
dezbrăca".

"'Ey~. "EK~. 'Fl;e~. Dezbrăcare.

'EyMYrft<;.

Dezgolescu.

Dezbrăcător şi j ăfuitor.

'Eyrlpro. Rădicu. Scolu. I l. „a trezi" 2. „a ridica" 3. „a clădi, a ridica".
"'Eyqxnc;. Sculare. Rădicare. I fyf.PCJ'Tl 1. „trezire, sculare din smnn" 2.
„ridicare la luptă".
'E"(K'.00.WX. 'tă. Înoire. Târnoseala bisericei. I „inaugurare".
'E"(K'.mvil;ro. Înoiescu. Tâmosescu. I tyK.cxt~ro „a inaugura".
'E"(IC<nvtcJ'tÎ}c;. Înoitor. Tâmositoriu.
'E"f'C<lÂaîJ.lCX. Pâră. E"f'CaÂ ? .
'EYKcxÂ.â>. Pârăscu. I 1. „a denunţa" 2. „a reclama".
'E"(IC<XÂOOµfvo;. Pârâtu. I „denunţat" 2. ,,reclamat".
'E"(IC<XÂO{)µoo.. Mă pârăscu.
'E"f'Ccxp0uxx:a. Din inimă.
'Eyx:<XpOuxx:Oc; <pUo;. Priiatenu din inimă, iubitu.
'Eyx:<XpOtfovco. Dau inimă. Întărescu. I „a încuraja".
'Eyx:ap5tcoµfvo; ăvepomcx;. Omu cu inimă. Inimos.
'E"(K'.apliioxru;. Îninimoşare. Îndrăzneală. I E"f'CcxpOl.coort „încuraj are".
'Eyx:cx't<l.Â.Et'VU;. Părăsire. Năpustire. I fym~. „părăsire, abandonare".
'E"(ICCX'CCXÂ.El1t0l. Părăsescu. Năpustescu. I „a părăsi, a abandona".
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'EYKcx'WÂEÂ.El.µfvoc;. Părăsitu. Năpustitu.
'EYKatoucoc;. Lăcuitor locului. I Kato1;1eoc; „locuitor".
'EYKCX'tOt.Kro. Lăcuiescu. I K<X/tOl.KCO „a locui".
'E"(KEvtpu;co. <lµtc0Â.Wl;co. Altuiescu. Eµtc0Â.ull;co. I (primul termen) „a altoi".
f. 28v.
'E"(KEvtpioµOc;. 'Aµtc0Â.l.aaµa x:al &µtc0Â.Uuru;. Altuire. I (prunul termen)
„altoire".

'Eyn:vtpWµata ta. m<lµn:6Â.w. Altoile.
'E~. Crierii capului. I „creier, encefal".
'Eytl,tvro. Plecu. Încovăiu.
'E"(lCÂ.iµfvoc;. x:a~. Plecatu.
'E"(lq)(l'tEW. Înfrânare. Ţineare. Postire. I „cmnpătare".
'Eyq:xx't'Î}C;. Înfrânatu. Postitoriu. I „persoană cumpătată".
'Eyq:xx'tE'OOµcn. Mă înfrânezu. Postescu. Ţiu.
'Eyq:xx'tE'6co. Înfrânezu pe altul.
'E-yKpEµvll;co. x:al 1Cp11µvtl;co. Surpu. Răstornu.

'EyicptµvtCJµ.6<;. 1Cp1lllv6c;. Surpătură. Râpă. Surpuşu şi surpare.
E-yKpEµ vro&rt<;. Kpriµvro&rt<;. S urpător. Râpos. Surpăturos.
'Eyiro1CÂ.o7ta11)1.cx. Treacerea prin tot fealul de învăţătură. ii tylcUtlu:x; ît<XWUx. I
„enciclopedie".
'E'Y'Croµwz;co. Laudu. I „a lăuda exagerat de mult".
'E"(KCOµl.CX<Yt'ft<;. Lăudătoriu. I „lăudător".
'EY1Cm1.uaoµ.Evoc;. Lăudatu. I „lăudat, preamărit, proslăvit".
'E"(KCOµuxcrttKCx; ').jyyoc;. Cuvântu sau cazanie de laudă I „cuvânt de
'EYl®µt.ov. Laudă. I eyKCOµ.w „laudă, premărire, proslăvire".

laudă".

"Eyvoux. Grijă. I idern.
'Eyvotftl;oµcxi. Portu grijă. I vot.&z;oµcn 1. „a se îngrijora" 2. „a purta grija".
'Eyvouxcrnx:Cx;. Grijalnicu.
'EyvotcXO"'t'Î\c;. Purtător de grijă.
'Eyro. Eu. I „eu".
"EyytCJta. IU.T\Olfcrtam. l:t.µµ&tcxm. Prea aproape. Foarte aproape. I (primul
tennen) foarte aproape.
"Eyypcupoc;. Înscris. Luatu scris. I fyypcx.cpo „înştiinţare scrisă".
'Eyy~. Înscris cu scrisoare. I „scris (de mână)".
Eî'CÂ11J-1.CX. Greşală. Vină. I „crimă".
11
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'Eyxetpll;ro. Dau în mână. Încredinţezu în mână. I 1. „a înmâna" 2. „a opera, a
face o operaţie".

'Eyxaptl;oµoo.. Mă dau în mână. I „a se opera, a fi operat".
'Eyxetpt.aµtvo;. Datu în mână. I 1. „înmânat" 2. „operat".
'Eyxcipicru;. Dare în mână. I E-yx~ 1. „înmânare" 2. „operaţie".
'EyXEtpt't'Îlc;. Dătător în mână.
'EyXEtptuK6c;. Isteţ de a da în mână, a încredinţa. I „chirurgical, operatoriu, de
operaţie".

"'Enropwc;.

Pământeanu.

De loc. Rumân. Omu

lucrător

de

pământu.

I „local,

al locului".
"Eytcpt-roc;. Alesu. De frunte. I 1. „de vază, de frunte" 2. „admis".
T6 E µE'ta wO A.
~-Faţa pământului.

I „teritoriu, suprafaţă".
'Fl>tKOc; µou. Al mieu. I Ot.K6c; µcm „al meu".
FlitKOc; aou. Al tău I OtK6c; crou „al tău".
'Fl>tKOc; 'tOU. Al lui I OtK6c; 'tO'U „al lui, al său".
'EOtK6c;. Obreîoc;. Rudă sau casnicu. De casă. I (al doilea termen)

„obişnuit,

familiar".
'E&D. Aci I „aici".
'E&D Kal EKEÎ. Aci şi acolo. Aci şi colea. Încoace şi încolo. I „ici şi colo".
'E&xq>tl;ro. Facu asemenea cu pământul. Surpujos la pământu.*
"'E&oµcx. Mâncare. Bucată. I „1nâncare".
'E&O"Wv. Totu lucru ce să mănâncă.
'EOpcxîoc;. Întăritu. Statornicu. I „statornic; temeinic, solid".
T6 E µE'ta wO Z .

To E JJ.E'ta ro0 e.
Eevum;.Păgânu din neamu, din limbă I ,,naţional".
~Neamu.

I „neam, naţiune".
~.Obiceai. I „obişnuinţă, deprindere, obicei".*

'EeEÂoKalda. Răotate de voie.
~.De bună voie. Cu voia sa.

Eev<lpxTt<;, Mai marele neamului. norodului. I „conducător al neamului/
natiunii" .
'
T6 E
'tO I.
EtOoc;. Chipu. Fealu. I „fel, sort, specie, soi, varietate, tip".

µem
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Ewuca. După chipu. I „în mod special".
Ei0uc6c;. Cel după chipu. După pernoasă (?) XapalC't'Tpt.O''tUro;. 11. „special"
2. „specialist, specializat" .
Ei&oÂOv. Idolu. Chipu fără de simţire al dumnezeilor. Cele păgâneşti I „idol".
Ei&oÂOÂ.frtprtc;. Încântător de idoli. I „idolatru".
f. 29r.
Ei&oÂOÂ.a-rpeia. Închinăciunea idolilor. I „idolatrie".
Ei&oÂ.C>0'00i.a. Jărtfă idolilor.
Ebc6vcx.. Icoană. Închipuire. I l. „imagine" 2. „icoană" 3. „ilustraţie".
Ebcovil;ro. Închipuiescu. I „înfăţişa, a reprezenta" 2. „a descrie".
EiKOVOO''tclmoV Iconostasu. I EtKOvocrtcim 1. „locul icoanei (în casă)"
.
".
2. „iconostas
Eix:ocn. Doao zeci I „douăzeci".
Eix:ooUx;. Al doaozecilea. I „al douăzecilea".
Etµm. Sântu. Eseu I „a fi" .
Eiµm x:CXÂă. Sântu bine. Sântu sănătos. Îmi iaste bine. I „sânt bine".
Etµm x:ovm . Sântu aproape./ „a fi aproape" .
Eiµm ~ Sântu mai denainte.
Etµm mxp6v Sântu de faţă. I „a fi prezent".
Eiµm 'tE'tot.oc;. Sântu acestu feliu. I „a fi de acest fel/ gen".
Eivcn Iaste. I „este, e".
Eivcn ă&ux Iaste voie. Iaste volnicie. Iaste slobodu.
EipfţVT\. Pace./ Idem.
E\ptvt.x:O; /„de pace, pentru pace., pacifist" „paşnic".
EipqvcmotO;. Făcător de pace. I „pacificator, împâciuitor".
Eiivtixo. Facu pace. Împacu. I I. „a pacifica, a împăca, a linişti" 2. „a trăi în
pace, a se potoli".
E~veUoµm. Mă împăciuiescu. Mă împacu.
Ei-qxovti>ro Iau în râs cu cuvântu în chipu de laudă. I „a ironiza".
Eipcoveia. Luare în râs cu faţărnicie de laudă.
Eipcovt.x:Oc; Â.&yoc; Cuvântu de luare în râs cu faţămicia laudei I „cuvânt
ironic".
Eimxycoy{t. Întrare la învăţătură. Înceapere. /1. „introducere" 2. „import".
EU;. la.
159
https://biblioteca-digitala.ro / https://www.acadsudest.ro

E~ x:avEvav tp61tov Nici într-un chipu sau fealu.

E~ x:ovroA.ayiav. În scurtă vorbă.
E~ µoval;iav. În locu singuratecu. În singurătate.
E~ ooov. Înscâtu. Întrucâtu. / „întrucât".
Ei.ao&l>ro Intru. Facu văhodu.
E\.CJ'O&); Intrare. Văhodu. I „intrare".
E~
~- La fundu. /„în spate, în fund".
E~ mov ăn. Întru atâta câtu. Întru câtu.
Ei.µît. Deaca, adecă.
Eifutµmv. Ştiutu. Înţeleptu. Învăţatu. Isteţ.
Ei&i<nc;. Ştinţă. învăţătură şi veaste. Vestire şi isteţime. I „ştire, veste,
mformatie".
,
Ei.Otx:6c;. De un chipu. De un fel. Osebitu. De o parte. I „special; specific".
Ei&oÂ.Eîov. Capiştea idolilor.
EwroÂ.tov. Asemănare de idolu.
Ei&oÂ.69\>'tov. Jărtfă idolească.
EU.11Kptvfl<;. Lămuritu. Curatu. I „sincer".
EU.11Kpi.VEtCX. x:al. EU.11Kptveux. x:al . EÎÂ.TlKptVO't'T\'ta. Lămurire. Curăţenie I
„sinceritate".
EU.11Kptvâk; Lămuritu. Curatu. Fără vicleşugu. Cu dragoste. I „în mod sincer,
cu sinceritate".
EU.~ EU.tîtOO<;. Cel ce umblându îşi împleticeaşte picioarele şi le

m

răsuceaşte.

EU.1rc6v. Antimisu.
E4wwfV11· 'H µoîpa. Staştea. Partea. Norocul. I (ambii termeni) „soartă,
destin, ursită".
EtpU 'tO oupavwv 't<X;ov. Curcubeul. Arcul ceriului. l'tO aopavwv 't<X;o„curcubeu" .
Eiprivoqn)Afxl;. Păzitor de pace.
E~ fw.c;. Unul. I (al doilea termen) „un" (art. nehot. mase.şi numeral).
Ei.mxyyEÂ.e'6c; Vestitor. Referendariu. Arătătoru. Aducătoru aminte. I
„procuror" .
EiaayyUta Arătăre la judecată. Chemare. Aducere aminte. Vestire. I
„procuratură".
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Eiacryroyc6c;. Aducător înlăuntru sau purtător înlăuntru. I EtcrCX"f~
„importator".
EiaayroyucO;.'Apxapu:x;. Nou. Începător. I (primul tennen) „introductiv, de
introducere" (al doilea termen) „începător".
EiacrycOytµo;. ·o El;~voc;. Cel ce să aduce de afară. I „exportabil".
Eiaa.Ka6co. Auzu. Ascultu rugăciunea cuivaş. Mă plecu. I „a asculta, a se
supune".
Eiaa1t<XV. Totu. cu totul.
Eiaa1t00V. Deodată.
EiaJX>Â.Î}. Întrare înlăuntru cu năvălire şi întrarea unii ape într-alta care bq3olvît
să zicu.taî<; e$~roG 1t0tcxµoU. 1. (primul termen) „cotropire, năvălire" (al
doilea termen) 1. „respingere" 2. „vărsare" (a unui râu etc.).
Eiatxoµcn. Priimescu înlăuntru.
EiatÂf:ooU;."'Eµmuru;.Et<JOOo<;. Întrare. /(al doilea termen) „intrare (acţiunea
de a intra)" (al treilea termen) „intrare (uşă)".
Eiatnnta. După aceaia.
Eiatn.aK6µt.E't1.. Încă I (al doilea termen) „încă".
Eimrrrt-rftc;. Învăţător. sfătuitor. Dascal. I „referent, raportor".
Eim't'lpu:x;.lv&yo;. Cuvântu de întrare. Oraţie. Etcroowc; Â/:1'(<><;.
Ei.oiccV..Ecmlc;. Chemător în lăntru.
Eia~.Năvălescu înlăuntru.

Eiaax;Ti. Tragere înlăuntru. Plecare. Întrare. Kal El;axît şi tragere, ieşire,
rădicare afar~ înalţime, vârfu. I (al doilea termen) „(localitate la) ţară".
Eicrntµ.1te0.Trimiţu înlăuntru.

'E10t1100l. Saiu înlăuntru.
Eumbtw. Cazu înlăuntru şi năvălescu asupra cuivaş.
Eimtoti0.oiKt01t0ti0. Facu al mieu. Mă tacu stăpânu. I otKEt.01t0to'6µat. „a-şi
însuşi cu forţa".
Elaqtpro. Aducu înlăuntru. Bagu I „a contribui".
Etm. După aceaia. pe urmă.
Ei't'E.T\ Sau. I „sau, ori".
t0 E µetă 'tO K.
f. 29v.
'Ex:cxt6v. O sută I EKam „o sută".
'Ex:cxmv cpopcxî<;. De o sută de ori. I EK<X'tocpqlE<; „de o sută de ori".
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'EKa'tovm.&x. Sutime. Sută. I „(grup de) o sută".
'EKa'tovux&x1tMX<rtcx;. Însutitu. I „însutit".
'EKa'tovtclPX11<;. Mai mare de o sută. Căpitanu. I tKa'tovmpxo; „centurion,
sutaş".

'ElCBt.Kcxtfovoµat. eK8t.Kcroµat. Îmi izbândescu. îmi facu izbândă. singur îmi
fac dreptate.
'EK8t.Krovco.eK8t.ldil.Izbândescu./e1cOt.KoUµm „a se răzbuna".
'EK8bcr1cru;. Izbândă. Izbândire. I EK°'1K11011 , „răzbunare".
'EK8t.1CTl'tÎl<;- Izbânditoriu. I „răzbunător".
'EKEî. Acolo. I idem.
'EK&6ro. Dezbracu. I „a dezbrăca".
'EK&x>µat. Mă dezbracu I „a se dezbrăca, a fi dezbrăcat".
'EK&oµEvcx;. Dezbrăcatu. I tKM>µEvcx; „dezbrăcat".
'EKE1.vcx;. Acela. I „acela" „el".
~K9cxµJXx;. Naimitu. întru mirare. I „uimit, surprins".
'E1dlcxµJXO. Mirăzescu. Facu a să mira, a să minuna 1CCxt e1C9aµIXYGµat.. Mă mir.
mă minunezu. mă înspăimântezu. I E~vco „a uimi".
'Etlfyro. Alegu. I „a alege".
'E1U..EK't6c;. Alesu. I ,,Ales, distins".
'ElCÂ.o'y'J\. Aleagere. I „alegere".
~EK'.Â.El.'lfl.C; Î}Â.Wu. Întunecarea soarelui. Lipsirea sau 'til<; creÂ.ftVT}<;. I „eclipsă
de soare".
'ElCICÂ.'flOia. Bisearică. I „biserică".
'E1CICÂ.11<JUXOUK6c;. Bisericescu. I „bisericescu, al bisericii".
'E1CICÂ.'T}O'tftpx11<;. Eclisearhu. Purtător de grijă al bisearicii. I „eclesiarh"
„îngrijitorul bisericii".
blOtÂ.it~. Spăimântare. I „surpriză".
'EK'1tÂ.ft't'toµat.. Mă spăimântezu. I ElOtÂ.ftTtCO ,,a surprinde".
'E10tÂ.ÎJXOO't<;. Împlinire. I „îndeplinire, realizare, executare, împlinire".
'ElCJtÂ.rp&. Împlinescu. I E1C7CÂ.11J(Ovco „a îndeplini, a executa".
"
'ElOtÂ.rpco'tÎ}<;. Implinitor. I „executor, executant".
'E~. Purceadere. I „provenienţă".
'E~. Purcezător.

'E10t0p€'6co. Purcedu. ies. /t10COpE'6oµat. „a proveni, a-şi avea originile".
"'EKO"'t<Xot<;. Spaimă. Spăimântare. Uimire I „extaz".
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'EKcr't<lttK6c;. Uimitu. Spăimântatu. I 1. „extaziat" 2. „stupefiat".
'EKcrmttx:6c; 'Afyya<;. Cuvântu de uimire.
"EKto;. Al şasălea. I „al şaselea".
'EKXUVCO. Răvărsu. I „a revărsa, a vărsa înafară".
"EKXoot.e;· Răvărsare I b.:x'OOT\ „revărsare".
"EKoo-ro;. Fieştecare. I „fiecare".
'EKaw.pa<;. Unul din doi. „fiecare".
'EKa~v. De amândoao părţile.
'EKcxw.pc00i. La amândoao părţile. x:al. tx:a'tf.pco.
EKa'tOvtCXE't'Îl<;. De o sută de ani. I idem.
'EKcx'tOO'tOc;. Al sutălea. I „al o sutelea".
"E~. Săvârşârea.

'EKfX>Â.Îl. Scoatere.

Lepădare şi vărsare.

elCfX>Â.Tt OO'tCXµoU Eic; tTiv 0CW:xcraav.

vărsarea râului
11

EK~.

în mare. tx:JX>~ /„gurile de vărsare ale unui râu".
Dare afară. Tipărire şi alte asemenea. I tx:&>crrt „ediţie, editare"

2. „extrădare".
Golire. I tlC&oort. „dezbrăcare, dezgolire".
'En:î9Ev x:al axtn:î0Ev. De acolo şi de dincolo.
'Erul.vco.'A1tC><pE'l)yro. Mă ferescu. Mă păzescu. Fugu. I (al doilea termen) „a
. a se ien
.c. • de. . . " .
evita,
'E1ClCÂrl1tro. Pieu. Mă pierzu. Lipsescu. şi lasu. I EKÂrl1tOl „a dispare".
'E10t'J1&0. Saiu afară.
'E~ro. l:tlcpco 0Â.~vtm;. Storcu strângându. Mustecescu.
'Elmi.Eaµa. -tO ~coµtov Oooi> cni.cpe'tat.. Zeama cea stoarsă.
'E~rovco. Dezrădăcinezu. I l. „a scoate din rădăcină" 2. „a desfiinţa, a şterge
de pe faţa pământului".
'EKcrqxx'trla. Gătirea oştii spre ieşire la războiu. I „campanie".
'EKcrqxx'tE'Oco. Ies la războiu I „a pomi o campanie, a face o expediţie armată".
'EKttlvco. Întinzu I ex:'ttlvoµm a se întinde, a se prelungi.
'EK'tEÂID. Sf'arşăscu. Săvârşăscu. I l. „a executa, a îndeplini" 2. „a interpreta

bK~. Dezbrăcare.

un rol".
'El\telvaaom. Scuturu.
'EletO'te. De atuncea. Dintr-acea vreame. I „de atunci".
t6E µe'tel 'toO A.
VEA<x. Vino. I „vino, hai".
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'EÂ.00.a. Măslinul şi maslina. I EÂ.ul 1. ,,măslin" 2. "măslină".
'EÂ.<Xl.Ox:oox:ou&>v. Sâmburu de maslină şi boştinele adecă tescovina.
Maslinele.
'EÂ<n0tp$E'tov. Teascu de măsline.
'EÂAX\{ov. Măslinetu. Liveade de maslinu. EA.at.Oqrotov I EÂ.atfil~ „plantaţie
de măslini".
'EÂft'ttroµa. Meteahnă. Vină. I „defect, cusur, neajuns".
'EÂft.<pt.. Cerbu. I „cerb".
EÂftCppCOVE ml0oc;. Au alinat boala. S-au uşuratu.
'EÂ.a.<ppffivco x:cxl E.Aa.cwUvco. U şurezu. şi alinezu. I (ambii termeni) 1. „a uşura,
a despovăra" 2. „a alina, a micşora".
'EAacpp6-tT\m. Uşurare. I I. „uşurinţă" 2. „superficialitate".
""'1-,tvJv..
.c: ·1 lejer
. "3 . "tn
1· "4 „uşuratic
. ".
n,~. U şor. I 1. „uşor" ; 2. „1ac1'
..,E~o;. Mustrare. Certare şi vădire. Arătare. I „control".
'E>.J:rxro. Mustrezu. Certu. Vădescu. I „a controla".
'EÂ.Eav6c;. Ticălos. Ticăitu. I „nemernic, mizerabil, deplorabil".
'EÂE11Jl.OVt.'t'T1K6c;. Milosârdu. Îndurător. I „milos, caritabil, milostiv".
'EÂ.Eava. Ticăloşeşte. I „(în mod) mizerabil".
'EÂE11Jlovro. Îmi iaste milă. Mă îndur. Kcxl EÂET)µOvo{)µcn. I 1. „a-i părea rău"
2. „a se îndura. a-i fi milă".
'EÂEfU.J.Olv. Milostivu. I şi EÂ.ET\µ.ffi~ „milos".
'EU11J!ocr6Vll. Milă. I „ajutor pentru săraci".

w

f. 30r

Eu-60Epcx. Slobodu. I (în mod) liber, nestânjenit.
'EÂE'U0Ept<X. Slobozenie. Voie. I „libertate".
'EÂ.E'60qlo;. Slobodu. Volnicu. I „liber, slobod".
'EÂ.E~. Slobodu la mână. I I. „generos, galanton" 2. „desfrânat
depravat" 3. „liberal, liber".
'EÂ.E'U0qXO'ttx:Qc;. w cxirt6 I „de eliberare".
'EÂE'U0EpCOµfvoc;. Slobozitu. I „eliberat".
E~. Slobozitoriu. Mântuitor. I „eliberator, liberator, dezrobitor".
~voµcxt.. Mă slobozescu. Mă mântuiescu. I 1. a-şi căpăta libertatea, a :
se elibera 2. (d. femei) a naşte.
'EÂ.E'U0f.p0ti.n. Plata slobozirii sau răscumpărării. Sau răsplătirea pentru
răscumpărare.
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'E~vo;.

De fildeşu. I 1. „de elefant, elefantin" 2. „de fildeş".
'E~. 'tO <pl.Â.t. Fildeşu. I şi EÂ.t<pavroc; „elefant".
'EU<l&x. Ţara Grecească. I „Elada, Grecia".
"EU'Jlvm;. Elinu. grecu. I „elin, grec".
'EU'Jlvll;CO. Vorbescu greceaşte. I 1. „a-i i1nita pe greci" 2. „a vorbi greceşte".
'EÂ.Â.flvtKa. Elineaşte. I „în elină, în greacă; greceşte".
'EUTlvtKÎ\ StcXÂ.EKtcx;. Limba elinească.
'EU'JlvtKa yp(xµµam. Carte grecească, elinească. /„cultura sau literatura
greaca~" .
'EA.tă wG a©µcxtcx; Ti 'toU npoo{ootcru. Zmoala. Aluna trupului sau a obrazului.
'EA.m&x. Nădeajde. I „speranţă, nădejde".
'EA.~co. Nădăjduiescu. I „a spera, a nădăjdui".
'EÂ.ftn. Bradu. EÂ.<Xtt, EÂ.cxtaîoc;, EÂ.cxti.mov de brad. I eÂ.<x'to „brad".
'EvA.Oywc;. Cuvântăreţ. Învăţatu. I „cult".
To E µE'ta 'tOO µ.
"EµJ3puov. Pruncul din pântece. I „embrion".
'Eµrnll;co. Bagu înlăuntru. I E~co „a trimite recomandat".
'Eµ7tCXl.K't'T\<;. Ocărâtor. Batjocoritoriu.
'Eµruxaa. Tindă sau sală.
'Eµmxll;co. Batjocorescu. I 1. „a batjocori, a-şi bate joc, a lua în râs" 2. „a
înşela, a păcăli".
'Eµnoo:yµ6c;. Batjucură. I 1. „batjocură, bătaie de joc" 2. „păcălire;
înşelătorie".

'Eµmxtvco. bµpcxtvco. Întru. I µmlÎvco a intra.
Eµttatp&µtvo;. Învălmăjitu. Înfăşuratu în multe. Amestecatu. Încurcatu. I
µ1tF.p&mµtvoc; „încurcat, amestecat".
'Eµnfp8eµcx. Învălmăjală. Învăluială. Încurcătură. I µntp&.µcx „încurcătură,
amestecătură".

'Eµ~. Mă învălmăjăscu. Mă învăluiescu.

I µJtqJ&ooµcxt „a se

încurca".

'Eµ1tt<JtE'Uµtvo;. Încredinţatu.
"EµnÂ.<Xcripov. Legătură de leacu. Plastur. I €µ1tÂCX<J'tpO „plasture".
"Eµ~ 9Eîcx. Năstăvire. Năstavu dumnezeescu. Însuflare dumnezeiască. I
„inspiraţie divină".

'Eµmtco. Năstăvescu. I „a inspira".
'Eµ1t\'E'\XnTtc; 00:6 0ro0. Năstăvitu de Dumnezeu.
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"'Eµ1tVEUCJEV, Îl fWOOEv 6 9f.6c; E~ 't'T)v Kapliiav

'tO'U.

Au năstăvitu Dumnezeu

inima lui. (a cutăruia om).
'Eµ~. Zăticnire. Zminteală. Oprire.

'EµîtOOll;ro.

Zăticnescu.

I EflxOOta'Tl „împiedicare".
Oprescu. Zmintescu. I „a împiedica, a pune piedici, a

opri".

'Eµ1t00wµtvoc;. Zăticnitu. I „împiedicat".
'Eµ1t00t.O"t'11<;. Zăticnitor.
'EµîtOÂ.ta. Acoperământul capului la muieri. Îmbrobodelnicul.
'Eµîîp6o0Ev. Dinainte sau înainte. I „înainte, în faţă".
'Eµ1tp(>CJ9ev µero. Dinaintea sau înaintea mea. I „înaintea I în faţa mea".
"'Eµcppal;u;. Încuiare. Zăprire. I l. „astupare" 2. (med.) „obturaţie".
EµcppCt.o-mo. Încuiu. zăprescu.
'Eµqr6cnµa. Încurdare I eµqn'x:rru.La „enfizem".
'Eµqr6cnµa 0roU eivcn 6 ăvepomoc;. Încurdarea lui Dumne(zeu) iaste omul.
'EµcpucrCO. Încurlu. Încurlezescu sau suflu I l. „a sufla" 2. „a insufla, a inspira".
~tov Kal EµjXlOta. Caluvri. Cioboţ. Cioboate. I ~ „pantof de casă".
'EµJ3p6vt'T)m;. Detunatu. Nesimţitor. Umilu. Nărodu. I I. „atins de trăznef
2. fig. „trăznit, uimit".
'Eµk:Wc;. ml;t.paaµa. Borâtură. Vărsare. I (ambii termeni) „greaţă, vomă".
Eµmx0Cilc;. Cu patimă. Vrăjmăşaşte. I „cu patos/ patimă; cu ură".
/
Eµ1UX91lc;. Pătimaşu. Pătimitor. Cel ce pătimeaşte. I I. „înverşunat" 2. „dârz":
. " 4 . „ranch'mnos" .
3 . „ funos
Eµ1tElpta. Isteţime. Iscusinţă I „experienţă".
"'EµîtEtpO;. Isteţ. Ispititu I „experimentat, cu experienţă".
'Eµ1t0ti0. Ilpol;evro. Pricinuiescu. Solescu. I (ambii termeni) „a pricinui, i
cauza".
'Eµ1t0tîlffi.C;. To at'tt.Ov. Pricinuire. Solire cându să face pricină. Aducător.
solitor de rău sau de bine. I 'tO
„cauză., pricină".
"'Eµn:opoc;. IlpayµatE'U't'Î)~. Neguţătoriu. I (ambii termeni) ,,negustor.
comerciant".
'EµnpftKtm;. În faptă. Cu lucru. I qurpoocm „de (în) fapt".
'Eµnptno6µevoc;. Încuvinţatu. Împersonatu. Slăvitu.
"'Eµ1t'tCO. Ka'ta1t't'6ro. Scuipă cineva cu necinste.
"'Eµm>oc;. Puroiu. Coptură. I tµ.1t'UO „puroi".

I

m'tt.O
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'Eµ~. Arătatu.

Descoperitu. Văzutu. lCcxl EµqxxvCOc;. Aiavea I (primul
termen) „evident, vădit" (al doilea) „în mod evident".
'Eµqxxvtl;co. Arătu. Descoperu. Facu văzutu. I l. „a prezenta" 2. „a developa".
v~· Dovedire. Arătare. Punere înainte. şi făţărnicie. I „emfază".
'Eµq>avn1C6c;. K'Îl· K6v. Doveditor. Cel ce dovedeaşte. I „e1nfatic".
f. 30v.
'Eµcp<XvEux. Arătăre. Dovedire aiavea. 't6 ain6 Kal €µcpam v. &tr.p Kal

im6xpuru; VOEÎ'tat..
v:Eµ.qnrtoc;. Fireaşte săditu. Din fire. I „înnăscut, nativ".
vEµqrovoc;. Însufleţitu. I „viu, însufleţit".
'Eµ'tfOX&. Însufleţescu. I eµvuxrovro „a însufleţi, a inspira curaj".
t6 E µE'tă 'toU N.
'Eva&l. Unime.
·vEvoo;. Unul.
vEvoo; fvoo;. Câte unul I „câte unul; unul şi unul".
'EvCtvna tvavti.m;. Împotrivă şi împotrivă. De ciia parte. I „dimpotrivă".
'Ev<lvnoc;. Împrotivnicu. Împrotivitoriu. I „contrar, potrivnic, opus".
'Evavti.ov. Împrotivă. I idem.
'Evavti.roµa. Împrotivire. I idem.
'Evavti.a. Împotrivă. De altă parte. În preajmă I „împotriva, contra, în opoziţie
cu ... , în contrast cu ... , în antiteză cu ... ".
'E~. Împrotivire.
'Evexvtt.OOvoµat. Mă împrotivescu. I „a se opune, a se împotrivi".
'Evclpe'toc;. Îmbunătăţitu. I „virtuos".
vE~o;. Slăvitu. Măritu. I „glorios".
'E~6Tr\c;. Slăvire. Mărire.

vEv&uµa. Îmbrăcăminte. Haină. I „îmbrăcăminte. haină".
'Ev&oµtvoc;. Îmbrăcatu I vroµtvoc; „îmbrăcat".
'Ev&6voµoo.. Mă îmbracu I vrovoµoo. „a se îmbrăca".
'Ev&'xo. Îmbracu.
'EvM.>vaµffivoµoo.. Mă întărescu.
'Ev&uvclµoxru;. Întărire. I ev&u~ 1. „întărire" 2. „încurajare".
'EvM.>vaµffivro. Întărescu. I 1. „a întări". 2. „a încuraja, a da curaj, a îmbărbăta".
'EvM.>vaµ.oml<;. Întăritor. I „persoană care dă curaj, îmbărbătează".
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'EWl)pa. Pândire. Vicleşugu. Avegheare. I „cursă, capcană, ambuscadă".
'Ewl)p&tooo;. Locu de pândire, de avegheare.
'EvOOpdxo. Pândescu. Şăzu. A veghiu. Pacu vicleşug. I „a aştepta, a sta la
pândă, a pândi".
'E~. Pânditor. Aveghitor. tvEâpeinucO; iltot EmfXyuÂ.EmtKO;. I
„persoană care stă la pândă".
'EvtpyEw. Lucrare Firească. I 1. „acţiune, activitate, operaţie" 2. „efort"
3. „energie".
'Evf.pyiiµa. Lucrul cel isprăvitu al lucrării. I „acţiune, faptă".
'EVf.fJY11't1.K6c;. Lucrătoriu. I 1. „de activitate, de acţiune, operaţional"
'"3 . „ de e1ort
.c-. "4 „energetic
.„.
2 . „~ctiv
'EVf.fJY11't1.1COV pilµa. Graiu Lucrătoriu. chc; Kat m:x9flnKOV pilµa. Cumu şi graiu
pătimitor I „verb activ"; „verb pasiv".
'EVEpYro. Lucrezu. I 1. „a acţiona" 2. „a lucra" 3. „a executa".
'Ev96µ~. Aducere aminte.
'Ev0uµT}'t1.K6c;. Aducător aminte. Cel ce-ş aduce aminte ş1 nu uită. I
„evocat or" .
'Ev0uµT}nKa.Cu aducere aminte.
'Ev0uµT}iil;. Aducător aminte.
'Ev0uµtl;co. Aducu aminte. I „a aduce (cuiva) aminte".
'Ev0uµcroµoo.. Îmi aducu aminte. Ţiu minte. I „a-şi aminti, a-şi aduce aminte".
'Evuro; ăpt.0µ6c;. Număru de unul. roc; Kcxt 1tA.T}9uvtt.K6c; ăptBµ6c; cumu şi
număr de mulţime. I „numărul singular" „numărul plural".
~Evow. Înţeleagere iitot Omxn fvoten fxn a'decă ce feliu de înţeleagere are,
cumu să înţeleage. I „sens".
'Evq>tcx. Norie. Popor. I „parohie".
'Evop{ţ't'Tlc;. Noriaş. Poporaş sau poporanu. I „enoriaş".
'EvopE'\'xo. Ţiu norie, popor.
'EvOtiic;. tv&trtm. Unime. sau unire. I „unitate".
'EvoxÂ.&. Supăr. Turbur I „a deranj~ a supăra".
'EvoxÂ.OUJ.UXt. Mă supăr. Mă turbur. Nu am pace. I „a fi supărat, a fi deranjat".
'EvoxA.TlJ.lfvoc;. Sup(ă)ratu/ „deranjat, supărat".
'Ev()xA.Tt<JU;. Supărare. I 1. „deranj, deranjare, încomodare, stânjenire"
2. „indispoziţie".
'EvoxA.Tttilc;. Supărător.
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'EVtaCptcl.l;m. Îngropu. Puiu în monnântu. I „a înmormânta, a îngropa".
'EvW.cpux. Ceale de îngropare.
'Evuxcpuxoµ{x;. Îngropare în mormântu. Evta<plaaµa. I (primul termen)
„înmormântare, îngropare".
'Evtaep~. Îngropător. I „gropar".
'EvracpuxanK6c;. De îngropare. I „de îngropare".
'Evt000ta. Otroabele. Măruntaiele. Ceale din lăuntru I „măruntaie, viscere".
'EVtOÂ.Tt. Poruncă. I „ordin, poruncă".
'Evtptrcoµcn. Mă ruşinezu. I vtpErcoµcn „a-i fi ruşine, a se ruşina".
'EvtpentÎ\. Ruşine. I vtp01tÎ\ „ruşine".
'Evtpam.cll;oµcn. Mă ruşinezu. Mă necinstescu.
'Evtpam.cll;co. Ruşinezu. Necinstescu.
'E~ x:al evrpom&pt.Koc;. Ruşinos fără îndrăzneală şi cuceamicu.
'Evtpamapoer6VT}. Ruşinare. Neîndrăznire şi cucemie.
'Evrpomaaµtvoc;. Ruşinatu. Necinstitu.
'Evqxnna,aµ6c;. Ruşinare. Necinste. Aiax-Ovtl
'Evrpomacrnx:6v. De ruşine. De cinste.
Evrovco. Împreunezu. Unescu. I „a uni".
~EvOxru:;. Împreunare. Unire. I „unire" „uniune".
f. 31 r.
'EvcxEpt.o;. Cel cc iaste în văzduhu. I „aerian".
b~. Încheiatu. Cu încheietură. I (gram.) „articulat, cu articol".
'Evapt0µ&. tmxpt.0µi0. Număr. Puiu în număr.
'Evapµ6W>e;. Cu bună întocmire.
'EvaaxoÂ.00µ00.. Mă îndeletnicescu /1. „a se ocupa" cu ceva, 2. „a deveni".
'Evcx'tEvU;co. Privescu. Mă uitu. I „a-şi aţinti privirea".
'Ev&Tt<;. Lipsitu. Săracu. I „sărac, lipsit".
bv&w. Lipsă. Trebuinţă. I „sărăcie, lipsuri".
~Ev&t:yµa. Arătare. Pândă. Kal ev&tl;~ 't6 airt6. I (al doileatermen)
„indiciu".
'Ev&lCcXKU;. ev&lca qqxxî~. De unsprezeace Ort. I tv&lCCX ~ „de
unsprezece ori".
'E\&Ka-roc;. Al unsprezeacelea. I „al unsprezecelea".
'Ev&Âtx;rux. Îndeletnicire neîncetată. I „continuitate, durată".
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'Ev&M:x;~. Îndeletnicitor. Neîncetatu.
"
. . '' .
„sargu1nc1os

1. „continu, neîntrerupt" 2.

'Ev&ÂE<JXll;oµcn. Mă îndeletnicescu neîncetatu.
'Ev&x;6µEvcx;. µtVll. µtvov. Ceaia de să poate să fie. Ceaia ce. Cel ce. I
„posibil".
'Ev0tcl.0Emc;. Cel ce să închipuiaşte şi să naşte în mijlocu. I „lăuntric".
'Ev01&o. Dau înăuntru sau cuivaş ceva. Kat EvOWE't<Xt I „a ceda, a se pleca, a
se supune".
'Ev&10ev. Din lăuntru şi în lăuntru.
'Ev06µux;cx;. Ascunsu înlăuntru. I 1. „lăuntric" 2. „intim".
'EvOOta'tcx;. Prea înlăuntru .Cel mai din lăuntru I „cel mai dinăuntru".
'EVEtKovU;ro. Aseamănu. Asemenezu cu icoana.
CIEVEK<X. Pentru. I „din cau7.ă, pentru că".
'EVECJ'tii);. Cel de acumu. I „prezent".
'Evtx;'OpOv. Zalogu sau amanetu sau arvună. I „amanet, zălog, garanţie".
"'Ev0cx. Unde. Acolo şi aici. tva&&.. I „acolo unde".
"Ev0f.pµcx;. Fierbinte. I idem.
'Ev0oucncxaµtvcx;. Uimitu şi ameţitu, cun1u de vinu. Bezmeatecu. I
„entuziasmat".
'Ev0'6µ11JJ.<X. Socotinţă. Gându. I 1. „suvenir, amintire" 2. „entimemă".
~vtot. Unii. Oarecari.
'EvlotE. Uneori. I „uneori, câte o dată".
'Evvf.cx. Noao. I „nouă".
'Evvf.cxKU;. De noao ori. T\'tOt EvvEcx cpqxxîc;.
'EvveamioxU.tot. Noao mii.
"EVVEa1tÂfrol.oc;. De noao ori îndoitu. Înoaoitu. I „de nouă ori mai mare".
'Evvevf\Kovta. 'Evvevftvccx. Noaozeci. I (al doilea termen) „nouăzeci".
"EVVEvtKoo'tO;. Al nooaezecilea. I „al nouăzecilea".
"Evobaov.'tO. Chiria casii. I evot100 „chirie".
'Evotncll;ro. Tocmescu casă cu chirie. I votncll;ro „a închiria".
"Eva6cncx;. Înfiinţatu.
"Evox;cx;. Vinovatu. I idem.
"Eva'taatC;. Stare împotrivă. I Uur.) „contestaţie".
"EV<Yt<X'tuc6c;. Stătător împotrivă.
'Evta'OO<X. Aici. I „loco".
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'EvtEÂ~. Desăvârşitu.

I I. „desăvârşit. perfect" 2. „total, cumplit".
'Evrept/oVT}. Îl· Măduva lemnului. I „miezul, inima unui mugur/rădăcini".
'Evtf.pov m. ăvt:Epov. Măţul. I tvrepo „maţ".
'Evw00Ev. De aici.
"'Evnµoc;. Cinstitu. I „cinstit, onest, corect".
'EvtEµ.ox;. Cu cinste. Cu mare cinste. I tvnµa „cu onestitate".
'Evtmtil;ro. Pui în locu. I „a localiza".
vEvronoc;. De locu, pământu. I „indigen, băştinaş, autohton".
vEvtq>vo;. Datu în strugu.
'Evtp01UXÂ.ll;oµat. Alergându. Mă întorcu înapoiu.
'EvtpUCp(i)µm. Mă desfătezu. Mă răsfăţ. I EVECp'\)Cpffi „a se delecta".
'EV\.mVtftl;oµm. Visezu. I „a visa".
'Ev61tvtov. To OVEtpOV. Vis. I (al doilea termen) „vis".
'EW7t00ta~. Ipotasnicu. Înfiinţatu.
'EvOm.ov. ~KOÂ.apl.lClOV. Cercelu. I evOm.o, mccroÂapba „cercel".
t6 E µe't<l 'toU l;.
~ayqxll;ro. Răscumpăru I 1. „a răscumpăra" 2. „a mitui, a corupe" 3. „a
ispăşi".

~ay~. Răscumpărare.

I I.

„răscu1npărare"

2. „mituire, corupere".

~ayqxxcriil<;. Răscumpărătoriu.
~ayqxxcrtln.

Plata răscumpărării.

~cl&Â.<po<;. Văru.

I „văr, verişor".

~cxOEÂ<f>11. V ară.

I „ verişoară''.
~~. Aleagere. I~~ „excepţie".
~a\pE~. Alesu. I „deosebit".
'Fl;atcnoc;. Prea alesu. I „minunat, splendid".
'Fl;aK6owt. Şase sute. I idem.
'Fl;<XVEµll;ro. Vânturu. I „a distruge, a face să dispară".
'Fl;aveµta. Vânturare. I ~<XvEJttoTt· „distrugere".
'Fl;a1tÂ.O>VCO. Întinzu. I l;a1tÂ.WVCO „a întinde".
~a1tÂ.roµtvo;. Întinsu. I l;a1tAfoµ.tvoc; „întins".
f. 31 v.
~<X1t~. Întindere. Deschidere. I fl;a1tÂ.OXrT1 „extindere, răspândire,
propagare".
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'Fl;a1tÂmta. Întinsu.
'Fl;apµawvro. Desarmezu.
'Fl;apµa'tCOµtvoc;. Dezarmatu.
'Fl;<lppcoo~. Întorsu din boală. Dezbolitu.
'Fl;appoxn110'U;. Întoarcere din boală.
'Fl;<lppcoouo. Mă întorcu din boală.
'Fl;rupvuc&<;. ~a<pva. Fără de veaste. I ~aq>vuca „brusc, deodată, dintr-o dată,
(în mod) neaşteptat".
'Fl;apvucO;. Fără veaste. I ~apvucO;. „bruscu, neaşteptat".
'Fl;fupvou. De sineş. Sigur. Fără veaste. amoµcltroc; I ~cl<pvou „laolaltă, dintr-o
dată, brusc" amoµatroc; „(în mod) sigur".
'Fl;a1t'CCO. Aprinzu. El;apim. I „a stârni, a aţâţa".
'Fl;E'tcll;ro. Cercu. Cercetezu. Ispitescu. I „a examina".
'Fl;a'tcxailtc;. Cercător. Ispititor. I „examinator".
'Fl;e'taCJ'Tt<;. Cercare. Ispitire. I „examen, examinare".
'E1;;Trr~- Tălmăcire. Tâlcu. I „explicaţie".
'fl;1ff11Tilc;. Tălmăcitor. Tâlcuitor. I „interpret, tălmaci".
'F1;1ff11Jlfvoc;. Tălmăcitu. Tâlcuitu. I „explicat".
'Fl;TTYoUµat. Povestescu. I „a se justifica, a-şi găsi justificări".
'Fl;TfY&. Tălmăcescu. Tâlcuiescu. I „a explica".
'F1;11. Şase. I El;t idem .
'Fl;i\vta. Şasezeci I „şaizeci".
'F1;11 XtÂul&c;. Şase mii. I El;t XlÂul&c; „şase mii".
'Fl;l.Â.cxaµa. Îmbunare. Miluire. Îmblânzire.
'Fl;Wroµtvoc;. Îmbunatu. Miluitu. Îmblânzitu. I „îmblânzit".
'EţEÂEO'Gµcn. Mă îmbunezu. Mă miluiescu. Mă îmblânzescu. I „a fi iertat".
'EţlÂE©vro. Îmbunezu. Îmblânzescu I „a îmblânzi, a calma, a potoli".
'Fl;lÂEOYtÎlc;. Îmbunătoriu. Miluitoriu. Îmblânzitor.
'EţlÂcxatucO;. Lesne de îmbunatu. De îmblânzitu.
'El;tcmxµat. Mă spăimântezu. I „a fi surprins, nedumerit".
'Fl;~CXÂµ<X. Scoaterea afară.
'Fl;ootM;co. Cheltuiescu.
'F1;00a. Cheltuiala. I „cheltuieli".
'Fl;oouxcnTtc;. Cel ce cheltuiaşte.
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'EţoBuxcnucO;.

Cheltuitor.
'EţoBtcl.l;oµcn. Mă cheltuiescu.
'Eţootoe; iSµvoc;. Cântare de ieşire.
'Eţoowv. Cheltuială de cale.
'Eţoµo~.

Mărturisire.

Ispovedanie. I „1nărturisire,

spovedanie,

spovedire".
~oµoÂ.Oy'11µivoc;. Mărturisitu.

Ispoveduitu. I „spovedit".
~oµoÂ.oyTt~. Mărturitor. Ispoveditor. I „duhovnic, confesor".
E;oµoÂ.O'yoUµat.. Mă ispovedescu. I I. „a se spovedi"; „a se confesa".
'EţoµoÂ.O'yro. Mărturisescu. Ispovedescu I „a mărturisi".
~cmqm. Portiţa de afară.
~qnaµ.6c:;. Izgoană. Izgonire. Surghiunu. I „exil, surghiun".
~optl;m. Izgonescu. Surghiunescu. I „a exila, a surghiuni".
~optl;oµcn. Mă izgonescu. Mă surghiunescu. I „a fi exilat/ surghiunit".
'E;opwµEvcx;, Surghiunitu. Izgonitu. I „exilat, surghiunit".
~op~m. Puiu la jurământu. I 1. „a exorciza, a descânta" 2. „a conjura, a
implora".
'Fl;opKtCJµ.6c;. Jurământu. I 1. „exorcizare, descântec" 2. „itnplorare, rugăminte
fierbinte".
'E;oplCla'tÎ\~. Jurător I „exorcist, cel/ cea care face descântece".
'Fl;Cxrntc;. Foişor şi horă şi tindă Kcxl 'fl;Cxm.. I fl;~ „balcon (şi la teatru)".
'Fl;O'OOi.cx. Puteare. I 1. „putere, autoritate" 2. „conducere, guvernare".
~~ro. Stăpânescu cu puteare. şi biruiescu. I „a stăpâni, a conduce, a
guverna, a domina".
~~- Stăpânu. Puteamicu. Biruitor I „stăpân, stăpânitor, deţinător al
puterii".
~crocncxcm.K6v. Stăpânescu. Putemicescu. bu (?f I 1. „care ţine de putere,
autoritar" 2. „absolutist, tiranic".
~crocncxcm.lClOc;. Cu stăpânire. Cu puteare. I r.l;O'OO'l.WTnKa „în mod
autoritar".
~OcpÂ.o'OOov. Coajă a feştecăreia poamă.
~mtVtµtvcx;. Deşteptatu.
"' Probabil variantă de început pentru cuvântul precedent dacă ţinem seamă de
faptul că acest copist notează [b] cu p, deci confundă într-o oarecare măsură cele două
sunete.
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'Fl;'U1t\IO'Gµoo.. KCXt ~'07tV&. Mă deşteptu şi ~'01tV\.l;oµm. I ~'01tV06µcn „a se
trezi, a se deştepta".
'Fl;'l>1tViO Kcxl ~'01tV\.l;ro. Deşteptu pe altul. I „a trezi, a deştepta".
'El;roKcxa'tpOV. Cetatea de afară.
'Fl;OYtf.{ltK6<;. De afară sau ·streinu. De altu neainu. De altă limbă. I „extern,
exterior".
'Fl;OYtf.{ltK'î) Kp~. Judecată de afară, domnească sau boierească.
~ro. Afară. I „afară, în exterior".
~ro tOB Âerfapuxoµ.oO. Afară de socoteală. IlcxpftÂ.etov.
~ro tOB 1tp0KEtµlvau. Afară din poveaste. Ilapf.ptov. ~ro 'tO'G mc01t00.
Afară de scopos. Afară de cugetu. De gând*.
'El;artf).m. Vestescu. I „a anunţa".
'El;ayycl.uK6<;. Vestitor. Kcxl ff,6.yye').n;.
'El;ayro. Scoţu afară. I „a exporta".
'El;cxyWytov. m ff,a:y(nyw.. Fieştece neguţătorie sau marfă ce să scoate afară. I
„marfă exportabilă".

'Fl;cxfuJ..Epo;. De şase zile ./ idem.
'El;cxtcpVT}C;. ~cupva. Fără de veaste şi de năpraznă.
'El;OOru;. ~11 qqnî<;. De şase ori. I ~t ~· „de şase ori".
f. 32r.
'El;CXKoÂ.oU0Cil. Urmezu înainte. I „a continua".
'El;CXK6ÂD'U0c><;. Următor înainte. I „continuu".
'Fl;exKootoo'ttl<;. Al şaselea sută.
'El;cl1CO'\XJ'tOC;. Vestitu. I „vestit, celebru".
'El;oocpqxo. Cercetezu cu dinadinsul. Cu deamănuntul. I fl;axp$(ovro I. „a
verifica" 2. „a constata, a stabili exact".
'El;111Cp$coµtvcx;. Cercetatu cu dea1nănuntul. Cu dinadinsul. I fl;a1Cp$coµtvo;
1. „constat" 2. „verificat".
'El;cl.Â.Et'l/t(;. Şteargere. Meardere. I I. „ştergere, eliminare" 2. „radiere".
'El;Cq.u:ipoc;. Stihu de şase rânduri. I „hexametru".
'E1;~11vo;. De şase luni şi 't6 fl;~11vov. Jumătate de an. I „de şase luni",
„semest ru" .
'Fl;aîtÂftm.o<;. De şase ori atâta. Înmulţitu de şase ori. I „de şase ori mai mare".
*Urmează asterisc, ce semnalează o interpolare.
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'F1;a1ttf.poyo;. Cu şase aripi.
'Fl;cxpKo6µEvcx;. apKEm. iKava. Dindestul. De ajunsu. I (al doilea termen)
„destul".

'Fl;a'tJ.ltl;ro. Fumegu.

Văpăiezu.

I 1. „a evapora, a transforma în vapori" 2. „a
dispărea, a pieri, a se volatiliza.".
'Fl;evcxvt.'ti.ac;. Împotrivă.
'F1;em1t0Â:rtc;. K:at' tmcpCtvruxv. În faţă. Pe faţă. I (a doua expresie) „la
suprafaţă".

"
'Fl;em:tri&c;. 'Emta'\YtO'U. Intr-adinsu.
Dinadins. I (primul termen) „intenţionat,

dinadins".
'Fl;txro. Întrecu. Covârşescu. I „a fi proeminent, a se distinge".
~u;. Firea. Obiceaiul. Aşăzământul. I E1;11„obişnuinţă".
'Fl;icrcro. Deopotrivă. Asemenea. I „la fel de, deopotrivă de".
'F1;1.o'taµcxi. Mă spăimântezu. I „a fi surprins, a nu-şi explica".
'FJ;ayyEÂm. Vestirea. Înştiinţarea. I „declaraţie, anunţ oficial, comunicare
oficială".

urma. Caută şi cercetează. I El;ixvtaz;ro
1. „a dibui" 2. „a rezolva, a da de cap (unei problen1e)".
'F1;0VE1p0YYµO;. Curgerea ce să face în vis. Slobozirea.
'Fl;ou0Ev&. K:atacppov&. Defăimezu. Nu bagu în seamă. I (primul termen) „a
înjosi, a umili" (al doilea termen) „a dispreţui".
'Fl;oX~· îi <IDX~· Trăigi. Gâlci.
'Fl;oXTt· Vârfu. Ţâfnă şi stanu de piatră şi înălţime. I I. „ţară, sat"
2. „vilegiatură".
~oXo;. Alesu. Covârşitor. Înaltu. I „eminent, excelent".

'Fl;ixvtUet..

Ulmă. Ulmează. Găseaşte

~'\l1tVO<;- Deşteptu.

dau afară din zestre. I „bunuri parafernale
şi care nu sânt cuprinse în dotă".

'Fl;cfmpoiKa. Cele ce
soţiei

I iden1.
să

aparţinând

~roarovro. Scoţu afară.
~cOO't'Tl<;. Scoţător afară şi

izgonitor

(şi foişor)

f.;~).
'Eţ00a0rt 't'f1<; tmcmxcrl.cu;. S-au scos din dregătorie.
'Eţ6mxto;.

I „balcon" (v. mai sus

Too Oqxpudcro f1;00a0rt.

Prea de afară. Cel mai dinafară. I „extrem".

'tO E, o.

'Eqyt<ll;ro. Prăznuiescu I „a sărbători, a fi ziua cuiva".
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~acmlc;. Prămuitoriu.

I „mesean, persoană care ia parte la o petrecere".
'Eoptil. Praznicu. Sărbătoare. I „sărbătoare".
'EqmUnµo; itµipa chc; x:OO. x:aµa'tf.Pll itµipa Zi de lucru.
't6 E
'toU 1t.

µem

'E1UlyyeÂ.ta. Făgăduinţă I idem.
'E1UlyyEÂOµat. Mă ragăduiescu. I 1. „a

făgădui,

a promite" 2. „a profesa"

3. „a se da drept. .. a se pre-face".
'E1UlyyfÂOµ<Xt. Mă laudu. Mă bizuiescu.

'E1UlyyEÂ.~'Emyydµa.

Făgăduitoriu.
Rânduială.

Cinu. Stare. ş1 făgăduinţă. Tagmă şi postri I

„profesie, meserie".

'E1tat.veµ.Evoc;. Lăudatu. I „lăudat, elogiat".
'E1Ull.vE't'fl<;. Lăudătoriu. I „lăudător".
'E1UXvaa~. Răscoală. Împărecheare. Turburare I ,,revoluţie".

'E1Ult.VE't6c;. Lăudatu x:OO. btat.veµ.Evoc;.
'E1UltVE'tl.1C6c;. De laudă. I „de laudă, laudativ. elogios".
'E1Ult.voUµm. Mă laudu. I „a se lăuda".
'E1Ull.vro. Laudu. I „a lăuda, a elogia".
b1Ultvoc;. Laudă. I 1. „elogiu, laudăi 2. „distincţie, menţiune".
'E1Ulx:o6oµm. Mă ascultu. Mi să dă ascultare.
'E1Ulx:o6ro. Ascultu. Dau ascultare.
'E1Ulx:O'OO"t'11<;. Ascultătoriu. Cel dă ascultoriu.( sic) x:ai. EîtOOCOOO''tl.K6c;.
'Emxvoxp6pt. Haina deasupra. I „palton".
"'En:apµa. Luare. 'A<p<ilpOOl.C; x:OO. mlpeuµov I 1. „culme" 2. „excrescenţă".
,.,E1tCXpOU;. Rădicare. Înălţare. Trufie. Semeţie. Mândrie I 1. „ridicare"
2. „arogan,tă" .
'E1UXpXta. Eparhie. Stăpânire. Domnia unii ţări atâta bisericească câtu şi
mirenească I 1. „provincie" 2. „unitate administrativă".
"'E1UXpXoc;. Domnu. Dregător. I „conducătorul administrativ al unei provincii".
'E1tE1.Ml. De vreame ce. I „pentru că, deoarece".
uEîtEtm. După aceaia. I „apoi, pe urmă, după aceea".
f. 32v
"'Em'3ouÂ.E'6ro. Viclenescu. Pândescu.
'Em'3ouÂ.E'6oµm. Mă viclenescu. Mă pândescu de cinevaş I 1. „a unelti, a
complota" 2. „a subtrona".
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'EmJXroÂ.it. Viclenire. Pândire. I 1. „uneltire, complot,

conspiraţie"

2.

„tul burare".

'En$m>Mlc;. Vicleanu. Vrăjmaşu. Pânditoriu. I „insidios, perfid, viclean".
'Emypaµµa. Scriptură deasupra. Scrisoare asupra vreunui oraş, spre laudă sau
defăimare. Tituluş I

I. „epigramă" 2. „inscripţii în versuri".
'Emypcxqnl. Scrisoare deasupra. şi tituluşul. I „inscripţie„ 2. „firmă (a unui
magazin)".
'Em.Otl;ux. Cu vrednicie. Cu destoinicie. I „cu îndemânare, cu dibăcie".
'Em.Otl;wc;. Vreadnicu. Destoinicu"'. I „îndemânatic, dibaci".
'Eît08rl;t.Cm,m. Vrednicie. Destoinicie. Hărnicie. I „îndemânare, dibăcie".
'Em9uµtcx. Pohtă. şi zburdăciune. Zburdare. I „dorinţă, doleanţă, deziderat".
'Em0uµ&. Pohtescu. Îmi zburdează inima. I „a dori, a vrea" 2. „a jindui după
ceva".
'EmK~. Chemare. Rugăciune.
'EmK<XÂ.Ofiµoo. tOV erov. Chemu pre Dumenzeu întru ajutor.
'Eni.Â.O"(oc;. Sfărşitul vorbei şi al scrisorii. Coneţul cuvântului în care să
cuprindu şi să aleg şi să hotărăscu toate cele mai susu zise. I „epilog".
1tp0MYyî.t;ro Kat t~ro. Începu vorba şi sfărşescu vorba. I (primul ternien)
„a prefaţa".
'E1Moutoc;. Cel rămasu. Cel lăsatu. 't6 e1tl.Â.Ot1t0v. I ,,rămas; restul".
'Emµtl.Eta. Osârdu. Sârguială. Nevoinţă. I I. „grijă" 2. „sârguinţă, silinţă" 3.
„îngrij ire, supraveghere".
'EmµU.t11l<;. Osârduitor. Sârguitoriu. Nevoitoriu. I I. ,,redactor" 2. „şef de
~. lect or"3 . mar. „co mandor" .
1ucran,
'EmµtÂ.0'0µ00.. Mă osârdescu. Mă sârguiescu. Mă nevoiescu. I I . „a îngriji, a
avea grijă" 2. „a supraveghea".
'Emqllci.a. Jurământu strâmbu, mincinos. I „încălcarea unui jurământ".
'E1t\opKoc;. Jurătoriu strâmbu. I „care a încălcat un jurământ".
'E1t\wru.ta. Spre graiu. Care iaste o parte din ceale opt părţi ale cuvântului I
„adverb".
'Emcncom\. Episcopie. I I. „episcopat" 2. „episcopie".
'EmcncOJtE'6co. Episcopescu. Stăpânescu. Sântu episcopu. I episkopî 1. „a
supraveghea" 2. „a fi episcop".
*

Cuvântul-titlu grecesc se repetă.
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'Emrncrnroc;. Episcopu. Care va

să zică

din locu naltu ia aminte de turma sa

cea cuvântătoare.
'EmrncomK~. Episcopescu. I „episcopal".
'Em<ncomKa. Episcopeaşte. Ca un episcopu. I „ca un episcop".
'Emcni1µ11. Ştiinţă. Învăţătură. I „ştiinţă".
'Em<Tt'ÎlJ.lCOV. Ştiutu. Învăţatu. Kal Em<niy.LOvtKO;. Ştiutor I Em.cmlwvoo; „om
de ştiinţă" ; „de ştiinţă, ştiinţific".

'Emcrmµat.

Ştiu.

'EmcrtoÂ.Î}. Scrisoare. Carte. Trimitere. I „scrisoare, epistolă".
'Em't<l<ptov. De pogrebanie, de treaba îngropării şi plaştaiţa. I „epitaf'.
'Em'tclcptc:X; WaÂ.flCOOW. Cântare de îngropare, de pogrebanie. I „psalmii de
înmormântare".
'Em't'Î}&tCX;. Isteţ. dibaciu I „abil".
'Em't'T}&6oµcn. Mă pricepu. Sântu isteţ. şi mă meşteşugescu. Mă
măiestruiescu.

'Em~. Întocmescu. Aşăzu cu meşteşugu.
'Em't'ft&uµa. Meşteşugire. Meserie. şi apucare de măiestrie. Iscusire. I
1. „meserie" 2. „impozit pe salariu".
'Em't'Îlµ~. Certare. Înfruntare. Mustrare I Em't'ÎJlT)CJTl „mustrare".
'Em'tTij.ll.a. Cinste. Laudă.
'Em't'Îlµtov. Certare. Pedeapsă. I Emii.µto „pedeapsă dată unui preot".
'Em'toµÎ}. Adunare în scurtu. Cuprinderea pricinilor în scurtu. I „compendiu,
variantă abreviată".

de grijă. Socotitor. Luător de
seamă. Mijlocitor. I l. „tutore" 2. „comisar" 3. „epitrop, administrator al unor
bunuri".
'Em'tp01tE'(xo. Isprăvnicescu. I l. „a administra" 2. „a fi tutore".
'Em-ruxatvro. Nemerescu şi dobândescu dorirea. I „a reuşi".
'Em-ruxta. N emereală şi dobândire. I „succes, reuşită".
'Emcpclvrux. Faţă adecă faţa apei. Faţa pământului şi a altor bunuri./
„supraf:a,a
t ~" .
'EmxElprula. Apucare de vreun lucru. Înceapere. I l. „argu1nent"
2. „încercare nereuşită".

'Em:tpcmo:;. Epitropu. Ispravnicu.

Purtător
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'EmXEtpil;oµoo.. Mă apucu. Începu. Facu. x:al tmxElpi~ şi emxEtpOO. mă
socotescu"'. I E1ttXEtpOO 1. „a întreprinde" 2. „a se apuca de ceva" 3. „a
"mcerca" .
'E~. Iarăşi iau. Iau iarăşi de susu, din începutu. I „a repeta".
'Enal;tf.pcxmoc;. Vreadnicu de dragu, de iubire. 'A~tf.pcxmoc;. I (al doilea
tennen) „adorabil".
'E~ux;. Vreadnicu. I l. „demn de ... vrednic de ... " 2. „merituos".
'Emx;troc;. Cu vrednicie. I EîWJ;ux „pe merit".
'E1Wpcx'toc;. Kai-rpxµtvoc;. Blestematu. Afurisitu. I (ambii termeni)
„blestemat, afurisit".
'E7t<Xpldtc;. Îndestulatu. I „suficient, destul, îndestulător".
'EJWPXt.Omic;. Eparhiotu. Dintru aciiaş eparhie. I „provincial".
'EJtEîElpco. Rădicu. Scolu. Deşteptu.
'EXEtMv. De vreame ce.
'E1tÎmXK'toc;. Streinu.
'E7tEv96µ'fl(J'U;. Aducere aminte. Următoare aducere aminte.
'Enf1;1Îf11<TI.C;. Următoarea tâlcuire sau tălmăcire. I „explicaţie suplimentară,
lămurire".

'E1îtpxE'tcxt.. Urmează. Să întâmplă. I:uj.$atVEt ax:oÂ.O'U0eî. I exfpxoµm I. „a
surveni" 2. „a se produce ca urmare".
f. 33r.
'E1tF.pO>t(O. Întrebu cu urmare. I „a adresa o întrebare în parlament".
'Entcrnv. Iaste. Să întâmplă. IE~ „a sosit".
'E1îE\)1C't6c;. Doritu. poftitu.
'E•ux:Oc;. Suitor. sau călcător în susu. Urcător. Următor. I „de pasageri".
'E~vco. Adeverezu. Încredinţezu. I „a confinna, a adeveri a certifica; a
atesta".
'E~~. Stricăcios. Vătămătoriu. Păgubitoriu. Spre pagubă. I „vătămător,
dăunător".

'E~Â.TUJ.CX. xpoo0{\KT\. Adaos. Peatecu.

Km emJX>Â.Î\. 'E~. adăogare.
punere deasupra. I (al doilea termen) „anexă, apendice" (al treilea termen)
..
".
„unpunere
'Em:yew<;. Pământescu. I „pământescu, terestru".
• Urmează o linie oblică tăiată cu o cruciuliţă ce semnalează o interpolare.
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'EmyÂ.ro't'ti.&l. Li1nburuşu. Acoperişul înghiţitorii. I „epiglotă".
'Emyp(x<pro. Scriu deasupra. I 1. „a face o inscripţie pe un monu1nent" 2. „a
scrie datele adresantului/ destinarului pe o scrisoare" 3. „a da titlu unui text".
'Em&U;ii<;. Dovedire. Arătare. I „paradă, ostentaţie, demonstraţie (ostentativă).
'Em&i;wc;. Vreadnicu. Destoinicu şi iscusitu. Dibaci. I „îndemânatic, dibaci".
'Em&.pµlc;. Pojghiţa. Pielea cea mai supţire. I em&.pµi&x „piele, epidermă".
'E1t\.OOµa. Adaos care să dă cumpărătorului din dreptul său. I „indemnizaţie,
alocaţie, ajutor bănesc".
'E1ti00m.c; Sporire. Procopseală. I em..&xrrt 1. „înmânare, remitere" 2. „rezultat
bun/ pozitiv".
'Emfux1ţ. Primire şi dare.
'Em.Spoµ1ţ. Năvălire. Tâlhărie. Jafu./ ,,năvălire", „năvală".
'E1ttEl.tjc;. Dreptu şi blându. I „îndulgent, îngăduitor".
'Eml;TlJ.lioV. De pagubă. Păgubitor. I eml;ftµtoc; „păgubitor" .
'E1tl&m.c;. Punere deasupra şi adăugire. I „faptul de a aşeza lucrurile unul
peste altul" 2. „atac" 3. „agresiune".
'Eîd0e'toc; emoîoc; îtp009ft'tEtat. Adăugatu. Cel ce să adaogă, să pune deasupra.
'Emx:a't6pcx'toc;. Blestematu. I idem.
'Em.Â.rptux:6c;. Lunatecu.'EmÂ.'Jl'l'ia. Boală care după lună pătimeşte neştine. I
(primul termen) „epileptic" (al doilea tennen) „epilepsie".
'EnU.oyoc;. Sfărşitul. Închearea pricinii, cuvântului, şi a scrisorii. I „epilog".
'Emµavbaov. Rucaviţa preotului ce pune pe mâini.
'Emµov1ţ. Petreacere. /1. „insistenţă" 2. „încăpăţânare".
'Emvow. Cugetare. Socotinţă I 1. „gând, idee" 2. „concepţie".
'Em~.'to'EmîtE&>v. Şăsu. Aşăzatu. Neatedu. I „neted". ,,nivel".
'Em1t60rl<ru;. Dorire.
'Emaayµa,m aaµCtpt.. Samaru. Şaoa catârului I „samar".
'E1ttcn:Evu;. Cercetare. Ie~ „vizită".
'Em'twnc;. Adăugire. Împăvărare. I emtaer11„intensificare".
'Em-caux:6c;;. Adăugător. I „de intensificare".
'Em'tE'Ul;~. Dobândire. Nemerire. 'AîtOK't'T)CJ'U;. I E1ti'tE'Ul;11 „reuşită" aît61C't'T10"1
" d"rre " .
„ doban
'Emtp61tmoc;. Cel ce să dă suptu epitropia altuia.
'Emve\.Ounoc;. Ocărâtu. De ocară. De batjocură.
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'Eoovoµcll;co. Puiu nmne şi polecră. Numescu. Poreclescu. I „a supranumi".
'Eooup6:vu:x;. Cerescu. I idem.
'Eooxît 1tÂ.<XVÎ]'tCOV. Rânduială. Urmarea, treapta planitelor.
'E1t(J)voµia.To ~mvoµtov Porecla. Numele cel adăugatu. I I. „supranume"
2. „firmă, titulatură".
'CO E µe't<l toO p.
'ONV
, L ucru. M unea
- I 1. „1ucrare" 2 . „n1mca
. -" .
LP,cxma.
'F.pycmnx:6c;. Lucrător. Muncitu.
'F.pyatT}(;. Lucrător. argatu. I „muncitor, lucrator".
'F.pya.l;oµoo.. Lucrezu. Muncescu I „a lucra, a munci".
~ov Lucru. Treabă. I f,pyo 1. „lucrare" 2. „operă" 3. „film, piesă de teatru"
4 „faptă, activitate, muncă".

'F.pyfrtt.aoa. Lucrătoare.
'F.pycmtlpt x:al 'Apyaotlpt. Prăbălie. Dugheanu. I 1. „atelier" 2. „laborator".
'EpeiYyoµoo.. Râgăiescu. I „a râgâi".
'F.petryµ.a. Râgăitură. Răgăială.
'F.prtµ.a.aµtvo;. Pustiitu.
'F.ptţµaoµ.6c;.

Pustiire.
iF.pruwc;, Pustiul. Pustiia. I „pustiu".
'F.ptnlitT}(;. Pustnicu. I „pustnic, eremit, schimnic".
'EpTu.Li'tt.aoa. Pustnică I idem.
'F.pliµt nx:6c;. Pustnicescu.
'F.wtvvl>~. laie. Strigele.
'F.pooiJn\. Păliciune. Pălire. I „boală a grâului".
'F.pkpt. Iedu. I idem.
'F.pJtem. Târâtoarele pâtnântului şi ale apei.Jivinile I „reptile".
~oµat. Viu.•; „a veni".
~oµ6c;. Venire. I iden1.
~- Drag( os )te. Iubeşte. I „dragoste, iubire, amor".
f. 33v.

'F.pcO't'l')JlCX x:OO. fpffi't'flO'U;. Întrebăciune şi întrebare I (ambii termeni)
"trb
„m
e are" .
• Se repetă peste patru leme cu acelaşi conţinut.
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'F.pcotm. Întrebu. I protro „a întreba".
'F.poYtucO;. Iubeţu. lubitoriu.
~-

Cutia de obşte unde strângu daru I „chetă, colectă (publice)".
'Epciaµwc;. Iubitu.
'F.py<X.Â.Eîov Unealtă. şi războiul ţesătorului. I qyr<XÂ.Eio „unealtă".
'F.pyQxetpaV. Rucodelie. Lucrul mâinilor. I fPYOxElpO „lucru de mână".

'Epf,Jliv0o<; pc43i0L.To pq3i0L. Năutu. Năhutul.
'F.pe~ro Întărâtu. Aţâţu. XElp~oµm. I (primul termen) 1. „a excita" 2. „a irita,
a întărâta" (al doilea termen) „a fi afectat".
'Eptetla. Prigonire.
'Epw'tucO;. Prigonitor. I „certăreţ, arţăgos".
~flVEta. Tâlcuire. tâlcu. I „interpretare".
'EpoYtoµcxvfic; Cel biruitu de amor. Nebunu întru amor. I „pătimaş, etern
îndrăgostit".

'E:pEt.&D. Sprijinescu.
t0 E J.IB't<l tcru a .
'Em:î~.Voi I „voi, dumneavoastră".
'E<rU. Tu I idem.
î3a}.ttl;~.

Amestecare.
'EtO"OOrtµ.cx. Venitu. Câştigu. II. „venit" 2. „rentă".
'Ecrnf.pcx. Seară. I idem.
'EmrE.ptv6c;. Vecernie. I „diseară".
'Emlcx:1ecxl.mxpecnl.cx. Vatra focului. I „vatră, cămin".
'Earo·repucO;. Din lăuntru I „interior, intern".
TuJxcxtOyrplc; Bătrânu foarte. I „foarte bătrân".
~ex-ro;. Celui de pre urmă. I l. „ultim, extrem, maxim" 2. „cel mai rău".
"C~'
-taru . roşi'(tu?)
- "2 . „escara_„ .
L V A.apex. Gra
. . I 1. „gratar
'tO E µE'ta 'toU T.
b 'tO'\.. Aşa. I E'tO'\. „aşa".

b'tm cxK6µt. Aşa încă.
b't01.1ID'J.J..il. Aşa multu.
'E'tlcx. 1tro. Salcie. I (al doilea tennen) „salcie".
b'tOl.Jl<X. Gata I idem.
'Ewiµ~ro. Gătescu.

I „a pregăd".
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'Etotµcxcria. Gătire. I „pregătire".
'Etmµaaµevo:;. Gătitu. şi f'totµoc;. gata.

„pregătit";

„gata".

'Etotµacr~. Gătitor.

'Etotµacr'ttK6c;. Gătitoriu. Orânduitor spre gătire.
'EtOfrto;. Acesta. I idem.
'EroµoÂC>'yia. Tâlcul cel adevăratu al cuvântului. I „etimologia""'.
'Etcxipa. Prietenă. x:al. aya1tll'ttKÎ). şi ibovnică I (primul termen) „hetairă"
etyCX1tll'ttM „iubită".
'Ewp&yÂ.coocroc;. De altă limbă. CUJ..&yÂ.coocroc;. I „de altă limbă".
'EtfPOYEVÎt<;. ă).J..nyevft<;. De altu neamu. I (primul tennen) 1. „de alt neam"
2. „eterogen" (al doilea termen) „de alt neam".
'Ew.po&X;oc;. De altă dogmă. Ereticu. I „de altă credinţă/ confesiune".
~
... /1 . „1nca
" ... „ 2 . „1n
" p1us " .
.c.'tl.. "mea.
."Euoc; ii <p<lJXx. Mazăre bătută I „Fava".
'tO E µem 'tOO 'O.
Eq)cxyyutov. Evangheliia. I „evanghelie".
EixxyyEÂ.fl;oµoo.. Bine vestescu. I „a aduce veşti bune".
E'\Jy~ro. Scoţu afară. I J3'yal;ro „a scoate".
E'\Jycxivco. Iesu afară. I J3'yaivco. „a ieşi".
E'\Yycxtµoo. x:al EUyru.J.oc;. Ieşire.
E'\YycXÂÂCO. EiYyavco. Scotu. ~cUco „a scoate".
E'\Yycxoµ6c;. E'\Yy<lÂtcru;. ,EtcfX>Â.Î]. Scoatere afară. I (al treilea termen) „ieşire".
E'\YyEvrux. Bunu neamu. Nemieşie. Neam boierescu. I 1. „nobleţe" 2.
„politeţe".

E'\)yevft<;. De neamu bunu. Neameş. /1. „nobil" 2. „politicos ".
EiYyEvix:a. Politiceaşte. Nemeşaşte. Boiereaşte. I (în mod) politicos, cu
politeţe.

E'\)yÂ.co't'ti.a.

Limbuţie.

Ascuţirea

limbii.

Slobodă

vorbire. I

„elocinţă,

elocvenţă".

EUyÂ.co't'toc;. Cu bună limbă. Cuvântăreţ. I „elocvent, grăitor".
Etfut.µavl.cx. Fericire. Bună norocire. I „fericire, bunăstare, prosperitate".
Etful.µcov. fericitu. Norocitu.
Eoot<x. Linişte. Seninu. I „senin, timp frumos".
• Urmează linie oblică tăiată de o cruciuliţă care semnalează o interpolare.
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EUEpyroi.a. Facere de bine. I „binefacere".
E'\)rpyE't'T)C;. Făcător de bine.
f. 34r.
EilEpye't&. Facu bine, facere de bine. I „a face o binefacere".
Ei>f.pye·tucO;. Făcător de bine. I „de binefacere".
Ei>aU<;. Îndată. I „direct".
Ei>KCXtpta. Vreame bună. Deletnicie. Prilej. I „ocazie, prilej".
EiSx:oopcx. Cu bună vreame. La bună vreame. În deşărtu. În zadaru.
Ei>x:oopcrlvco. Deşărtezu.
I rux:oopOO „a avea timp
liber, a se elibera de treburi".
,..
,..
Ei>x:oopcxx:om&L;co. In deşărtu mă ostenescu. In zadaru.
EiSKrpcx;. Deşărtu. I d>x:oopcx; „liber, fără treabă".
Ei>1CF.p0Âb'ycx;. Vorbitor în deşărtu. Bârfitor. Fliar.
Ei>KF.pOÂ.o'yUX. V orbă deşartă. Înzadarnică cuvântare.
EiSx:oÂ.a. Lesne. I „uşor, lesne".
Ei>KOÂ.©tf.pa. Mai lesne. I t'UKOÂ.6tEpa „mai uşor/ lesne".
Eux:oAfilta'tcx. Prea lesne. I „foarte uşor".
EiSx:oÂ.tcx. Lesnire. I I. „uşurinţă" 2. „facilitate, înlesnire".
Ei>x:oÂml;cXtacr'tcx;. Lesne de spartu sau de frântu.
EiSKoÂ.O<;. Lesne. fi'tOt eiSKOÂ.O<;. 'tp6rccx;. Lesne mijlocire I „uşor"; „manieră
uşoară".

Ei>KpCXOl.cx. &E.pcx;. Bună cumpătare a văzduhului I „vreme bună" diµcx-rcx;.
EiSKpCX-rcx;. Bine cumpătatu. Bine potrivitu la amestecare. I „temperat".
Ei>~. Cucernie. Sfiiciune, I „evlavie, cucernicie, pietate, smerenie".
E'l'>Â.af311c;. Cucearnicu. I „evlavios, cucernic, pios, smerit".
Ei>~. Mă cucerescu şi mă sfiescu. I „a respecta, a fi respectuos".
EuÂ.O"(TU.Jfvcx;. Blagoslovitu. I „binecuvântat".
Ei>Â.o'yUX. Blagoslovenie. I „binecuvântare".
Ei>ÂO'yUXî<;. Vărsatul. Bubatul I ~Â.aytcl „variolă, vărsat".
Ei>Â.Oym. Blagoslovescu. I I. „a slăvi" 2. „a binecuvânta".
Ei>Â.Oyt't'ftc;. Blagoslovitoriu.
EiSµqJ<pCX. Frumos.
Ei>µqxpw. Frumuseţe.
EiSµopqxx;. Frumos. I idem.
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Eix>OO'Uµcn. Mă îndreptezu. Îmi merge bine. Mergu bine. I E'\lO&nvoµoo. „a
merge bine, a intra în drum drept".
E~. Găsire. Aflare. I c6pEaii 1. „descoperire" 2. „aflare, găsire".
E~~· Găsitor. Aflător.
E~ux:Oc;:ia).

x:6v. Găsitor. Aflător. Găsitoare. Aflătoare.
E~ii.n. Colacu. Dare pentru găsire. Câştigu.
E~oµat. Mă aflu.
E'\)proU.oyo;. Aflător de cuvinte. E'\)pt~ 'J.hyoo.
E~.Găsescu.
E~l

Evropa. O parte din cele patru ale lumii. I ,,Europa".
E~. Bună credinţă. I „cucernicie, pietate, evlavie".
E~. Bine credincios. I „evlavios, pios, cucernic".
Ei>cre(XO. Bine crezu. Cirstescu.
EUc:mÂ.a-yxvla. Milostivire. Milosârdie. I „milă, îndurare".
H6cmA<xyxvoc;. Milostivu. Milosârdu. I „milos".
EUcmÂ.aYXvll;oµaot. Milostivescu.
EiYtqvta. E'\)0qvta. Ieftinătate. Lesnire.
E'\Ytiiv6v. Ieftenu. lesne.
E'\)qmiw6ro. leftinescu. x:cxl E'lYrllVE'OOvan. şi să ieftinescu.
E'\m>xro. Bine norocescu. I „a fi norocos".
E'\m>xit<;. Bine norocitu. Bogatu. I I. „norocos" 2. „foarte fericit".
EiYruxtcx. Bună norocire. I „fericire".
EU<ppcx'tvco. Veselescu. I „a da mulţumire, a înveseli".
Eixpql'tcx. Îndestulare de bucate. berechetu. bişugu. I 1. ,,rodnicie" 2. „euforie".
EUcppoo\>VTt. Veselie. I 1. „veselie mare" 2. „satisfacţie profundă".
E'Oxap1.CTt'1].Jfvoc;. Mulţămitu. I „mulţumit".
E'Oxaptml,cx. Mulţămire şi sfintele taine. I 1. ,,mulţumire" 2. „euharistie,
împărtăşanie; cuminecătură".

E'\lx<lptawc;. Mulţămitu cunoscător. Harnicu. I „plăcut".
E'Oxapl.O"tii). Mulţămescu. I „a mulţumi".
E'\>xît. Rugăciune. Moliftă. I 1. „dorinţă" 2. „urare" 3. „binecuvântare"
4. rugăciune.
E'\>xE't'Tl<;. Rugător. I „cel care se roagă".
Eoo. Eva. să înţeleage viiaţă. I „Eva".
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EixxyyEÂ.1.0'tilc;. Evanghelistu. I „evanghelist".
E~. Lesne de luatu. De astrucatu. De călcatu. I 1. „uşor de cucerit"
2. „care cedeaza~ uşor" .
E~. Bine plăcutu. I „plăcut".
E~. Bine placu. I 1. „a face plăcere" „a da satisfacţie".
E~. Bine potrivitu. Bine tocmitu. Aşăzatu. I 1. „uşor de potrivit"
2. „potrivit, armonios".
E~. Bună plăceare. I l. „satisfacţie" 2. „plăcere".
Etr(E am>. Să-ţ fie de bine. Aferim. De laudă eşti. I „bravo ţie".
EiYyvcoµocr6VT}. Mulţămită cunoştinţă. I „recunoştinţă".
EUyvroµrov. Mulţămitor cunoscător. I „recunoscător".
EUrytf.pl.cx. Norocire. I 1. „viaţă bună" 2. „bunăstare, prosperitate".
E'\l0oµl.cx. Bucurie. veselie. I „veselie, chef'.
HOOuµ&. Mă bucur. Mă veselescu din inimă. I „a fi vesel/bucuros".
EiSauµoc;. Veaselu cu cugetul. I „vesel, jovial".
Eil0Uµcoc;. Cu veseliia sufletului. Cu dragoste . I „cu veselie".
EilKooµtcx. Bună podoabă I 1. „demnitate" 2. „bună purtare".
EiSÂoyov. Cu cale. Cu cuvinţă. Binecuvântatu. I 1. „corect" 2. „îndreptăţit".
Eilµcx01l<;. E\xp'uT\<;. Lesne de învăţătură. Isteţ I 1. „care învaţă repede şi bine"
2. „dornic de învăţătură".
Eilµivrux. Dragoste. Blândeaţe. I I. „simpatie, atitudine favorabilă".
Eilµevfl<;. Blându. Cu dragoste. I „favorabil".
Eilµe~. 'F.pi~. lalele. I ,,Eumenide; erinii".
Eilµev&c;. Cu dragoste. Cu blândeaţe. I „(în mod) favorabil".
Eilµe~Â.11mc;. Lesne de schimbatu. I „instabil, nestatornic".
f. 34v.
Ei>µEtaXEÎptO"to;. Lesne de uneltitu. De întrebuinţatu. I „uşor de mânuit/de
manipulat/de folosit".
EiSvoux. Dragoste. Prietenie. Liubovu. I 1. „dragoste" 2. „bunăvoinţă".
Eilvcroxtl;co. Scobescu. I „a castra".
Eilooµl.cx. Bună mireazmă. I „mireazmă".
E~1CU><;. Lesne de priimitu.
E~. Supusu. Plecatu. I~ „ascultător, docil".
Ei'mrl0Et.Cx. Supunere. Ascultare. I t01trlerux „docilitate".
Eimotl.cx. Facere de bine.
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Efucopia. Îndestulare. Bişugu. Norocire. Berechetu. Ieftinătate. I ~
„belşug, îndestulare, prosperitate".
E'\mpE1tEta. Bună cuvinţă. I „decenţă".
Eimpemlc;. Cu bună cuvinţă. tlµio;. acµv6c; cel curatu. I „decent" (al doilea
tennen) „cinstit" (al treilea termen) „cuviincios, respectuos".
EWtp60"ooKmc;. Bine primitu. I „primit cu plăcere, binevenit".
E{mpcxrfryopoc;. 1tf.Pt.Xetpf\<; eic; 'tO'\><; xatpe~ veaselu la heretisire. sau
dulce la vorbă. şi cuvântăreţ. I „afabil, amabil, prietenos".
Eimp6mµoc;. Lesne de apropiatu.
E~. Vântul de răsăritu. I „sirocco".
E~cqx>c;. Largu şi latu. I „spaţios, încăpător".
E~tla. Sănătate. şi bărbăţie. I „vigoare, robusteţe".
E~. Sănătos. şi viteazu. I „viguros, robust".
EiSITTpcxpoc;. Sprintenu. Iute. EUKOMJy6pto"wc;. „agil, ager la minte, isteţ".
EixJx11J!Ov&. Mă portu cu rânduială. Cu cinste.
EixJx1Y!ovm;. Cu cinste. cu rânduială.
E'lYtaKwc;. Cu bună orânduială. I „disciplinat, ordonat".
Ema.;t.a. Bună orânduială. I „disciplină".
E'\rreÂ:ftc;. Mai de jos. Prostu. 1. „ieftin, de nimic" 2. „de proastă calitate".
E'\rrpantl.ta. xaptevnaµO;. Glumă cu hazu, plăcută. şi facere de râs.
Einpeml;co. Chitescu. Găbuiescu. Tocmescu. Aşăzu. I „a aranja, a pune în
ordine".
E~. tntvocx; Kal clyxtvmx;. Isteţ. Ascuţitu. I „deştept, isteţ".
EiYxoÂbyWv. Molitbeanicu I „carte de rugăciuni".
EiSxoµcn. Mă rogu şi rogu. Facu rugăciune, molitve. I „a dori, a ura".
EiSxuµoc;. vOa't11J.loc;. Dulce. Cu bun gustu. I (primul termen) zemos, (al
doilea) gustos.
E'\'xOOtcx. Bună mireasmă. I e\XOOt.Ct „mireasmă, parfum".
t6 E
'toU cp.
~- Rândul ce ţine preotul la bisearică. I l. „serviciu de gardă"
2. „garda" 3. „perioadă de timp cât preotul e paroh în parohie".
~toc;. Preotul ce ţine rându la bisearică I „preot paroh".
~- Venitul pe toate zilele. ii Ka9rlJ.tEptVÎ\ np6ao&x;. ii ipoqn) 'ti1<;

µEm

~'Eqrrrivta. Îndestulare. Ieftinătate.
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Cheltuială

de cale. I I. „provizie" 2. „resurse, mijloace".
'&pa~. Deodată I „cu banii jos".
'&penx6c;. Doritoriu I „(gram.) volitiv".
~te;. Scrisoare de ceale ce să întâmplă în toate zilele. I~ ,,ziar".
Eqtw
cpe-co;. Astu anu. Întru acestu anu. Acest an (altă grafie) I (al doilea
tennen) anul acesta.
T6 E µe-ca tQ{) X·
'Exfpt.. 'CO. ii 'ExtV..T). Coamele plugului.
'E~. Ieri !idem.
'EXSEmv6c:;. De ieri. I x0Emv6c:; „de ieri".
"'E~. Vrajbă. Vrăjmăşie. I „duşn1ănie, vrăjmăşie, ostilitate".
'E~cn. Mă învrăjbescu. I „a uri".
'Ex~. Vrăjmaşu. I „duşman, inamic".
'Ex9pE{xo. Învrăjbescu.
"'Exco. Am. I „a avea".
l!IExco eyvouxv. Portu grijă. I „a avea o grijă".
bXCO µto06v. Am plată. I „a avea salariu".
bXCO 't6v voOv. Iau aminte. I „a fi atent".
l!IExco -ca îtpCO'tEÎa. Am treapta cea mai mare.
l!IExco XPtlav. Am trebuinţă.
Exevq:xx. txwva. Vipere I (al doilea termen) „viperă".
'EX'tVOC;; o mcavtl;{)xotp0e;. Arici. şi un chip de steală.
't6 E µe't<l 'tOO 'I'·
f. 35r.
'E'lf~· Ieri. I „ieri seară".
'E'lfEmv6c:;. De ieri. De aseară.
T6 E µe-ca 'tOU co.
'"'Emc;. Până I idem.
'"'Eox; ît&tE. Până cându. I idem.
'"'Emc; ~· Până acumu. I idem.
~· 6 a'\)yq>tv6c:;. Luceaf'aru de dimineaţa. I (ambii termeni) „luceafar''
(primul termen) şi „diavol".
T&oc; tQ{) E.
'Ecp68t0v.

xm
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'ln:yapt. Ogaru I I. „câine de vânătoare. ogar" 2. „01n de nimic, javră".

ztA11. Ameţeală. şi furtună I „ameţeală".
Z.W..ll;oµoo.. Ameţescu. I „a ameţi, a-i fi rău".
Z.W..ll;m. Ameţescu pe altul. I „a ameţi".
Z.W..wµtvoc;. Ameţitu. I „ameţit".
'!iJ.pw.. Zarurile de jocul tabiilor, sau cele ale ţintarului. I „zaruri".
Zbârcitură. Zbârceală

z.apcoµa&x. Zapcoµa'ti.cx.

I (al doilea termen) ,,rid,

zbârcitură".

Zaţxoµtvoc;.

Zbârcitu. I „zbârcit, ridat".
z.apffivro. Zbârcescu. I 1. „a rida" 2. „a mototoli" 3. „a se chirci".

Zaqq:xl.1Cp6Koc;.

Şofranu.

/idem.

'liJ.xapi. Zaharu. I „zahăr".

ro z µem 'tOU E.

Z.Eµcxtll;m. Opărescu. I I. „a opări" 2. „a pedepsi aspru".
z.tµcxuaµEvoc;. Opăritu I I. „opărit" 2. „aspru pedepsit".
7_$Â<l. Îl 'b:fr(An.. Răsteu jugului. şi jugu. I (al doilea termen) „tânjală".
ZEUyµcx. Înjugare. ~et>l;iiµov. I „punte".
Zroyµtvoc;. Înjugatu. I ~Eµtvoc; „înjugat".
~- De-a stângă. ~icl. I „la stânga".
~tbv xfpi. Îl <lptcrwp(t. Mâna stângă.
ZE.pJXx;. Stângaci. I „stâng".
~- Stângăcire.

'ZhJ'W.. Căldură. Caldu. I ~~ „căldură".
Zrotatvro. Încălzescu. I „a încălzi".
Zrotatvoµm. Mă încălzescu /„a se încălzi, a fi încălzit".
1.rotO;. Caldu. I iden1.
Zroycxpull;ro. Pacu păreache.
Zroycxptaµov. Părecheare.
Zroytlpi. Păreache. I „pereche".
7.Rxrytx.6v. De jugu.
Zroy~. ~~- Plugariu. Pogonici. oZeuyr\Ââ'til;. I (primul termen) ţăran.
Zroyaptov. Păreache de boi I ~&pi „pereche".
'lriryro. Înjugu. I ~clro „a înjuga".
Zhpupo;. Vântul de la apusu. I „zefir, vânt de apus".
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~-Fierbinţeală. Căldură.

I ~Wrt „fierbere".

-ro z JJ.Em 'taO Tt·
Z~TfYaJ;. Z~T)Km;.

Grearu. leat 6 tl;îttl;~. Lăcustă. I 'tm'tmleaJ; „greier".
ZT)Â.Cl.co. Zavistuiescu. I ~T)ÂIO „a se strădui".
ZT)Â.Ux. Zavistie. Mânie. I ~TtÂ.UX „gelozie".
Z'flÂ.tclpqc;. Zavisnicu şi râvnitoriu. I „gelos".

Ziµ.oc; 0Eîoc;;. Râvnă dumnezeiască.
Z11JJ.Ux. Pagubă. I idem.
Z11Jltro\{J). Păgubescu. I „a păgubi".
Z11Jltrotitc;. Păgubitor.
Zriµl.COµfvcx;. Păgubitu. I „păgubit".
Zît't'TlJla. leat ~Tt't'T}<Jlc;· Întrebăciune şi cearere. I (primul termen) „chestiune".
ZT)'t'fl't'Îl<;. Întrebător. Cercătoriu. I „iscoditor".
ZT)'tiO. Întrebu. ceru. I 1. „a întreba" 2. „a cere".
f. 35v.
Z11Â.O't'01tta. Pizmuire. Pizmă.
Zît'tm 6 ~- Să trăiască împăratul.

T6Zµemw01.
ZtMvt.a. Mălură. Neghină I ~tMvw 1. „neghină" 2.
Ztyyoc;;. 6 'tiilv µtl.tcrcrrov ftxo;. Glasul albinelor.

T6ZµemwOo.
ZOµmx. K'\)p'toxru;. Gârbovire.
ZOµooc;. Gârbovu. Ghebos. Camburu. lCUp"tO;.
Za(JyÂ.<Xf.LCl. Strălire. să zice la un om ce are stricăciune la un mădularu al
trupului.
Zocr(A.1!,ro. Strâvescu.
Zo'\YyÂ.iaµtvcx;. Strâvitu.
z.o6Â.T)c;. Pluştitu la nări. cu nările late. Cârnu.
Zcroµan. Zemşoară. I „zemuşoară".
ZcmµL Zeamă. I idem.
Zouµt~. Zămos.

ZoOpa. leat m'X;aOpa. Camătă? I ~a6pa „depunere, drojdie" 2. „dezordine".
7.crup&pT)c;. leat OOl;~. Cămătaru?
~voc;. Cămătăritu.
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ZaupE\Ytl.Ka.Cucamătă.

ZoopE'l'xo.

Cămătărescu.

Iau

catnătă. şi

dau cu camătă.

ZoupÂft&X. Nebunie.
Zbcpoc;. Întunearecu pâclă.
~· Întunecare. împâclare.

t6 z µem 'tOO '\).

Z'lJ'(aplÎ1. Kcxl ~'(yytov. Cumpănă. I (primul tennen) „cântar".
Z'(yyt. Cumpănă şi cântaru.
~E~. I (primul termen) „cântărire" 2.
„greutate de la firul cu plumb".
Z~ro. Cumpănescu şi tragu cu cântaru. I „a cântări".
Z~. Cumpănitor. I „cantaragiu".
Z'6µmµcx. Frământare. I „frământarea aluatului".
ZuµOOvco. Frământu. I „a frământa un aluat".
Z-6µ11. xpc(uµt. t0 ~'l>µ<lpt. Aluatul. I (primul termen) „maia, plămadă,
plămădeală (al doilea termen) 1. „maia" 2. „început, debut" (ultimul termen)
_„
„a1uat , coca .
Zuµll;co. 'AVE(3cx'til;co. x:cxl <lvEJXx'tll;co. Dospescu. cu aluatu.
Zuµrot6c;. cXvf.13cx't6c;. Dospitu. fră1nântatu cu aluatu.
l.caypcupll;ro. Zugrăvescu. I „a picta".
l.caypcupwµtvoc;. Zugrăvitu. I „pictat".
l.cayp<lq>o;. Zugravu. I „pictor".
Zro\Xptov. Gândacu. Gânganie. Jivină mică. I ~co\xpto „gânganie".
1.roft. Viaţă. /idem.
'liiJ. Vieţuiescu. Trăiescu. I „a trăi".
1.cov&pt. Brâu. I „curea,,.
lroV11. ~oxnpcx. Cingătoare. I I. „curea, cordon" 2. „zonă".
Uovoµcn. Mă încingu. I „a se încinge cu, a-şi pune la brâu".
Uovco. Încingu. I I. „a-şi pune o curea, a se încinge" 2. „a încercui".
7.mvuxvO;. Viu. I idem.
Zrocrtp6cpcx;. Hrănitor de viaţă. I crescător de animale.
Zcootpocpl.cx. Hrana vieţii. x:cxl ~coo0pcxptcx. I I. „hrană vitală" 2. ,Jlfană pentru
animale.
l.eoo0pE<poµat. Înhrănescu viiaţa.
Zcooµtvoc;. Încinsu I „încins cu un brâu".
ZiOOv. Dobitocu. I ~(oo „animal".

o
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Zonuc6<;. Vieţuitoriu. I „vital".
'hooyov&. Înviezu. Nascu viu. Păzescu viu. I l. „a înviora" 2. „a încuraja".

ZrovtaWrnx:oc;. Vieţuitor.
ztoowv. Zodie. I ~©Bw „zodie".
z.cootooroc; K'61dcx;. Cercu zodiilor. I „ciclul zodiacal".
z.coo.tpcxpEîov. Hrana vieţii. I „crescătorie de animale".
ă'tCXKta Vietuiescu
scâmavu .
,
ZlOO>vco. ~C001t0ti0. Înviezu. Dau viaţă. I (al doilea termen) „a înviora".
f. 36r.

zro

~· Purtător de viaţă.
~· Dătătoriu de viaţă. De viaţă dătător.

I „dătător de viaţă".

7.Cmupov. m. Focu aprinsu acoperitu I l. „tăciune" 2. „germene, nucleu".

t6 H µ.em toO 'Y.
it ăÂÂ.T) itµtpcx. În cealaltă zi. I 't'TlV ă.ÂÂT) µtpa „în ziua următoare".
aiYtex; ii &U.oc;. Sau alta sau altul. I „acesta sau altul".
t6 T) µ.EtCt toO 'Y.
Hyq.u'ilv. Domnu. Dregătoriu. I Hyeµ.Wvcx.c; „domn, conducător".
Hyooµfvwcra. Stareţă I idem.
HycroµEW>v. lgumenie. I 1ff0'0µ.EW „igumenie".
Hycr6µEvoc;. lgumenu. I idem.
~Hyouv. Adecă.

I „adică".

HyeµoWi. Domnie. Prinţipatu. Dregătorie. I I. „principat" 2. ,,hegemonie".
HyeµoVtx:6v. tO. Partea cea mai aleasă a sufletului.
'H'Y'11lq). Povăţătoriu. I TJYlltopoo; „conducător".
t6 Tl µEta toO B.

Hoovît. Dulceaţă. Desfătare. I „plăcere, voluptate, desfătare, delectare".
'HOOVtK6<;. lubitoriu de

dulceţi. De desfătări.

I I. „delicios, plăcut" 2.

„voluptos, senzual".
H&maarux. Iubire de dulceţi. De desfătări. I „senzualitate, voluptate".
li~. lubitoriu de patimi. De dulceţi. I „voluptuos, senzual".
ll9tx:ov. Învăţătură de bune obiceaiuri. I „moral".
ll9tK6c; ~· Împodobitu cu învăţătură de bine, obiceaiuri sau cu bune
năravuri. I „om moral".
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H0cx;. Obiceaiu. Năravu. I l. „fire, caracter" 2. (pl) obiceiuri, moravuri"'.
HOEcoc;. Cu dulceaţă. Cu dragoste. I „cu multă plăcere".
"H0tov. Dulcişor.
HSl.cov. Mai dulce. îÂ'UldxJE.pov.
"HStawv. Prea dulce.
"HSurta. Prea dulce cu prea multă dragoste.
"H&6cx:Tµov. Izmă. I „mentă".
H&61tvoo;. Cel ce suflă dulceaţă.
H&6c;. Dulce. şi drăgăstos.
H9oÂbyot. Întemeietorii obiceiurilor, învăţăturii. I „moralişti".
'O ~voc;. Cercetatu cu dinadinsul. Cu de amănuntul.

'tO H µe't<l 'toi> Â.
f. 36v.
lU.UXKOc; 1C6do;. Crugul soarelui. I „ciclul solar".
lU.uda. Vârstă. I idem.
lU.uofmtc;. De vârstă sau în vârstă ..
ID.t~, Î)ÂtnOrru;

Leatu de aceeaşi vârstă.
'fil.toJCauµtvoc;. Prigoritu de soare. I „ars de soare".
'fil.t6Kauµa. Prigorire sau arsură de soare. TtÂ.t0Kaµa.
lU.tcll;oµat.. Şăzu la soare. Mă încălzescu la soare. I „a se sori, a sta la soare".
'fil.t.68Ev0pov. mto'tp6m\v. Florea soarelui. sau soră soarelui.
"fil.toc;. Soare. I idem.
'H ÂCXKa't'll. ii p6KKa. Furca, cu care torcu muierile.
'ID..t~. D-o vârstă. l:'(yyxpovoc;**. I (al doilea termen) „contemporan".
~~.fiţi.

T6 H µE'ta 'toi> µ.
u„6""'
z·1oa. I „z1.„.
J.~.
'HµE.pcx axoÂf\<;. ~· Zi de sărbătoare. De praznicu.
lIµqxx ayUx 'tO a{n;Q.
lIµqxx OtKOOtµoc;. Zi de judecată.
'Hµfpoo. ti1<; ~· Zilele săptămânii.
lI K'Upl.CXxTt 'toU ÎlÂ.Wu. Duminecă a soarelui.
• Urmează asterisc, ce semnalează o interpolare .
•• Vezi sub voce.
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lI OCuttpa ~ l:EÂÎ}Vllc;. Luni a Lunii. I „luni (ziua) lunii.
lI Tpl't'Tl wG i.Ap€roc;. Marţi a lui Martu. I inarţi (ziua) lui Marte.
lI TE~ toG F..pµoG. Miercuri a lui Mercurie. I „Miercuri (ziua) lui
Hermes".
lI Iltµ1t't'Tl wG At6c;. Joi a lui Iovis. I „Joi (ziua) lui Zeus".
·H Il~ ti1c; A~t't'Tl<;. Vineri a Vinerii. I „vineri (ziua) Afroditei/
Venerei".
To ~'tov wG KpovUro. Sâmbătă a lui Satumu. I „sâmbătă (ziua) lui
Cronos".
1IµEpiv6c;. BµEpfimcx;. De zioa. I (al doilea termen) „zilnic".
lIµ.EpEixo. Îmblânzescu I „a îmblânzi, a linişti".
llµf.PO't11c;. Îmblânzitoriu.
llµqxOvoµoo. Mă îmblânzescu.
llµqxOvro. Îmblânzescu/ 1. „a dresa" 2. „a cultiva (plante)" 3. „a civiliza" 4.
„a t empera" .
lIµE.pOÎJJytoV. Călindaru pe zile. I ,jurnal".
·Hµt0avfic;. Jumătate mortu. I „pe jumătate n1ort.
w 11
'tOU ~·
1I~E'6pco. Ştiu. /EjfXO „a şti".
w H µt'ta 'toO p.
"lipa. aipa. Neghină. I idem.
q~· Viteaji. Iroes să zicea cei ce tăcea în zilele de demult vitejii sau
lucruri de mirare. i proci I „eroi".
lipcotKOc; cnoîxoc;. Verş iroicescu întru care să cuprindu fapte de viteaz I „vers
eroic".
'tO H µtm 'toO 1t.
'1I7tEtp0<;. Pă1nântu uscatu. Ioanina. În mijlocul pă1nântului I „continent".
't6 H µEm 'toO o.
f. 3?1".
qHcruxcx. Cu linişte. Încetu şi cu odihnă. I „(în mod) liniştit".
1Icruxcxa'tl.K0c; f3toc;. Viiaţă cu linişte, aşănltă, I „viaţă liniştitoare", „viaţa de
pustnic".
licruxaL;ro. Mă odihnescu. Mă liniştescu. Sântu făr de turburare şi mă
astâmpăr. Mă aşăz. I „a (se) linişti".
qHcruxoc; 1tO't<Xf.16c;. Liniştită sau lină gârlă. râu. I „râu liniştit".

µem
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wH µetă 'toU 't.
ll'tta Biruire. Supunere. şi î1npuţinare şi primejdie. I „înfrângere".
"Hu:. Sau. I ELY1E „sau, on.„ .
wH µe'tă. 100 u.
H'UÂia9rtv. M-am sălăşluitu.
H µetă 'toO q>.
llqxxlauo;. Focul şi un dumnezeu elinescu. I „Hefaistos".
'CO H µe'tă. 'tcro X·
îlxoc;. Glasu. I „sunet".
Hx11'tuc6c;. Sunător. Răcnâtor. I l. „de sunet" 2. ,~zgomotos".
HxoÂO"fEÎ. Sună şi răsună. I „a răsuna".
t6 H µem 100 'li.
Hvclµ11v. M-am prins. M-am apucatu.
RVllaa. E'lf'lO'<X. Am friptu.
t6 H µem 'tcro co.
RCO<;. ft ai'>yrl. Zorile. I (ambii termeni) „zori".

ro

~-

Tav6rul muntele. I „muntele Tavor".
0clMxµo;. Cămară de nuntă I l. „cabină" 2. „cameră" 3. „cazarmă".
erAcxcraa. Marea I „mare".
0aÂao'mv6v. De mare. KOO 0cxA.a.cJmoc;. I (ainbii termeni) marin, de mare,
maritim.
0aÂao'CJ~. Fearberea mării.
0cx.Âaaoovr.pov. Apă de mare. I 0cxA.a.cJa6wpo „apă de mare".
0cx.Âaaa61tetpa. Piatră de mare.
0cx.Âaaaox0Â.Eµo;. Războiu de mare.
Scxµµtvo;. Îngropatu. astrucatu. I „îngropat".
0cxµnmvco. Întunecu. Înegurezu. Zăticnescu vedearea. Împănj inescu vedearea
ochilor. Slăbescu. I 1. „a se opaciza, a deveni opac" 2. „a orbi din cauza
luminii" 3. „a orbi cu lumină" 4. „a uimi, a lua ochii".
Savamµo;. De moarte I idem.
0Wato;. Moarte. I idem.
0avawvco. 01nor. I 1. „a omorî" 2. „a ispăşi pedeapsa cu moartea" 3. „a
mânca zilele cuiva".
0cxvcxtuc6v. mxvo6KÂ.<X. Moarte. ciumă. I (al doilea termen) „ciumă".
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Savft. Îngropare şi cele de treaba îngropării. I I. „moarte" 2. „îrnnormântare".
9appe'ta. Cu îndrăzneală. Kat 0awe'U'tl.Ka. „cu îndrăzneală".
0cxppE'6ro. Îndrăznescu Kal 0apt6oµat. Mă încredinţez. / 1. „a îndrăzni" 2. „a
crede" 3. „a spera".
E>&wo;. Îndrăzneală. I „curaj, îndrăzneală".
eaw&. Gândescu. Socotescu. şi îndrăznescu. I „a crede, a-şi imagina".
ecxw<>vro. Dau îndrăzneală. Îmbărbătezu.
9appE'u'tt1C6c;. Îndrăzneţu.
9a1tw. Îngropu. Astrucu. I~ „a săpa, a îngropa".
9al>µa. Minune. I idem.
0Ctµ13o;. Uimire. Mirare. I 1. ,,orbire din cauza luminii" 2. „surpriză".
0croµtl.l;oµcn. Mă tniru.
0a'Uµal;co. Mă minunezu. şi laudu. I „a admira".
9auµa'touy6c;. Făcător de minuni. I „făcător de minuni".
f. 3 7v.
0a'Uµa'toupyi.a. Facere de minuni. I „miracol".
9a'Uµcxm~. Împrilăstitor şi minunător.
Sa'Uµatoupyro. Facu minuni. I „a face minuni/ miracole".
Sai>µaaµcx. Iudă.
~.
M"rrare. I ud es1e.
. I 1. „admrraţ1e
. . " ..,~. „ulillrre
. . ".
ou.'Uµaoµo<;.
9a'Uµwmlc;. Mirător. Minunătoriu. I „admirator".
8auµcro't6c;. Minunat. De minune. I „admirabil".
0<l.cp'tco. În gropu. I ,,a îngropa".
ero,nµov. Îngropare. I I. „îngropare" 2. „părăsire" 3. „desfiinţare".
0avcx't1'}Cp6po<;. Purtător de moarte. I „mortal, letal".
Sa'UµCrou:x;. Minunatu. I „minunat, admirabil".
T6 9 µe'tix wG E.
SEaipov. Privealişte. I etaipo „teatru".
Sro'tT\~. Privitoriu. I „spectator".
9Eîcx. Mătuşă. U ncheoaie. Sor cu tatăl sau cu muma. I „mătuşă".
9Eîoc;. Unchiu. Kal 0Et6c;. I „unchiu".
SEtWpt. Piatră pucioasă. I „sulf, pucioasă".
0EiK6c;. Dumnezeescu. I I. „dumnezeiescu, divin" 2. „minunat, perfect,
splendid".
î
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MKa.

Dumnezeiaşte.

etÂ.11J..LCX. Voie. Volnicie. I l. „dorinţă, voie, vrere" 2. „comision".

0EÂ.11J..LCX'tl1CcX. 9EÂ.1.J.UXU1C&c;. Cu voia. De voie. I „(în inod) voluntar".
eEÂ.~. Voire. V reare. I 9EÂ.T\011 „voinţă".
0EÂ.1.J.UX'tt.1CO;. Din voia sa. I „voluntar".
0EÂ.11J..LCX't~. Voinicu. I „comisioner".

mxroc; SEÂ.îUJ.CX. Fără de voie.

earo. Voiu. voiescu. I „a vrea, a dori".
OOw. J3p6xcx;. Laţu. cursă.
sintaxis. Punere. I 1. „temă, subiect" 2.
„chestiune, proble1nă" 3. (gram) „radical".
SEµilwv. Temeiu. Te1nelie. I 1. „temelie, fundaţie" 2. „bază, sprijin".
0Eµtl.uoµtvoc;. Întemeiatu. I „întemeiat", „fundamentat".
0€.µeÂ.1.covco. Întemeiezu. I 1. „a pune ten1eliile, a înten1eia" 2. „a fundainenta".
SEµEÂ.~. Întemeitoriu. I „întemeietor, fondator".
0torrYcx1tJll.!Evcx;. Iubitu de Dumnezeu.
9rocpt.Â.il<;. Iubitor de Dumnezeu. I „iubit de Dumnezeu".
0EOMYytcx.. Bogoslovie. I „teologie".
0ro'Abycx;. Bogoslovu. I „teolog".
0roµ<lx;cx;. Luptătoriu de Du1nnezeu. Vrăjmaş. I „luptător a lui Dumnezeu".
0roµ1tCXl1C"t11C;. Batjocoritor de Dumnezeu. I „nelegiuit, persoană care îşi bate
joc de Dumnezeu".
0E6TI:Eµ1ttoc;. Trimisu de Dumnezeu. I „trimis de Dumnezeu".
~- Năstavu dumnezeescu. Luminare.
0e6ttvEtxJm;. Năstăvitu de Dumnezeu. I „inspirat de Dumnezeu, călăuzit de
Duhul Sfânt".
9E6c;.Dumnezeu. I 1. „zeu" 2. „Dumnezeu".
9rot uov ~Uîtvcov. f)umnezeii elinilor. Idolii. I „zeii grecilor antici".
0EoatJ3eta. Cinstirea de Dumnezeu. Credinţa. I „cucernicie".
~- Cinstitor de Dun1nezeu. Credincios. I „cucen1ic".
0EocreJXi). Cinstescu. Mă închinu lui Dumnezeu.
0Eot6Kcx;. Născătoarea de Dunmezeu. I ,,născătoare de Du1nnezeu".
0e6toKcx;. Născutu din Dutnnezeu.
a&mic;. Dumnezeire. I 9E&trt'tCX 1. „Dumnezeire" 2. „zeitate" 3. „Sfinţenie".

etµcx.

Temă. Aşăzare după
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0r.paîtt6oµcn. Mă î1npacu. Mă odihnescu. Mă mulţă1nescu şi mă vindecu. I
„a se vindeca".
0r.pa1tEUµfvoc;. Împăcatu. Odihnitu. şi vindecatu. I „vindecat".
9e.pantla. Împăcare. Odilmire. şi doftorie. Vindecare şi slujbă. I l. „terapie"
2. „remediu, raparaţie".
0rpcln:cov. Slugă. Slujitor. I l. „slujitor al ştinţei" 2. „savant".

0rpcl1tatva. Kcxt 0f.p<X1tatvte;. Slujnică.
0f.pil;co. Seaceru. I „a secera".
0q>taµO;. Seceriş. I idem.
0q>tcrtipt. w ~Mvt.. Seacerea.
9f.ptcr't'Î}<;. Secerător. I 1. „secerător" 2. „cireşar, luna iunie".
0f.ptcr-rpta. Secerătoare. I „femeie care seceră, secerătoare".
E>r.pt.cr'tl.KO;. Secerător. Lemne de seceratu. I „de secerat".
efpo;. Vreamea seacerii. I „vară".
Sf.pµcxl.voµat. Mă înfierbântu. Mă prindu frigurile. I l. „a avea febră" 2. „a
avea friguri".
0f.pJ..Lcxl.vco. Înfierbântezu. I „a încălzi".
SfpµT). Fierbinţeală. Friguri. I l. (şi fig.) „febră, temperatură" 2. „friguri".
efpµoc;. Fântână cu apă fierbinte.
0f.pµO;. F erbinte. I „cald, călduros, fierbinte".
~·Fierbinţeală I 0f.pJ.J.6ntm „temperatură".
8fpµfrtcmoc;. Locu fierbinte.
SE~ Kal eE't'Tl';. Puitor.
SEtco. Puiu. I l. „a aşeza, a pune" 2. „a împărtăşi".
9Ecq>ta. Socotinţă. Chibzuire. I I. „teorie" 2. „aspect exterior, înfăţişare".
f. 38r.
9Ecq>t~. Socotitor. chibzuitor. I ,,revizor".
0ecqXO. Văzu. Stau la socotinţă. Chibzuiescu. I I. „a vedea, a privi" 2. „a
revizui un text" 3. „a crede".
9Ecq>t.'ttlCO;. Chibzuitor. iscusitu. I „teoretic"*.
Sal. Dumnezeoaie. Idoloaică. I „zeiţă".
eEaµcx. Privealişte. lucru vreadnic de privitu. I „privelişte, panoramă".
•Urmează linie orizontală tăită de o cruciuliţă care semnalează o interpolare.
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0Ea-rpll;ro. Dau,

arătu

în privealişte. Spuiu în vileag. I „a tace de râs, a

ridiculiza".
etJ.:m.oc;. Urgesitu de Dumnezeu.
SEtµro\lUX. Claie. Grăn1adă. I 0ruJ.rovtft „c1aie de făn".
SEtµrovull;ro. Clăiescu. Facu grămadă. I 0ruJ.covull;ro 1. „a face o claie" 2. „a
strânge".
8EÂ.11~· Voitoriu.
9Eµatll;ro. Puiu aşăzu te1nele.
0Eoo't'\YY11c;. Urâtu lui Dumnezeu.
000cre1t-roc;. Cinstitu de Du1nnezeu şi cinstitor.
0E6<pprov. Gânditor de Dmnnezeu.
9Ecmtcncx;. Cinstitu de Dumnezeu I „minunat, excepţional".
0EtE6v. Să cade a pune.
0Et6c; iXx;. Pusu fiu. Yo0Ecria. Punerea de fiu I (primul termen) „fiu adoptiv;
(al doilea termen)adopţie".
t6 0 µttcX toG H.
0tlK11· Teacă şi tocu. I 1. „cutie, casetă" 2. „teacă, toc".
0rtJ..t.cl. Laţu. Cursă. I 1. „lasou" 2. „ştreang" 3. „butonieră" 4. „ochi de plasă/
tricotaj".
0r\Â.t>KÎ\. Parte fe1neiască. I „femeiască, feminină".
0r\Â.t>K6v ytvcx;. Nea1nu fe1neiescu. I 0r(Â.'UK6 ytvcx; „genul feminin".
0r}Â.'OK6c;. Fămeiescu. I „femeiescu, fen1inin".
0rpux1CÎ\. 0EpyuxKÎ\. Tiriiacu. I „antidot pentru muşcăturile de şarpe".
0rptov <lv11µ.E.pov. Heară nedumesnică, nedumănicită. I „fiară nedomesticită".
0rpt&Motoc;. Prinsu sau mâncatu de heară, de j iganii, de gadine sălbatice.
0rptbtcmoc;. Locu de heară, de jivini sălbatici.
0rptco00);.
0Tptov. Ca o heară sălbatică. sălbăticeaşte. I „bestial,
animalic, feroce, sălbatic".
0rpuxpcoÂ.aX. Vizuină sau peaşteră de heară.
0tiaaupll;ro. Adunu co1noară. Strângu în jitniţă. I „a tezauriza, a aduna

ooav

bogăţii".

Br\aa'Up(x;. Comoară. Vistierie. I „comoară"*.
• Urmează linie

orizontală

care

semnalează

o interpolare.
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0J1Ml;m. Aplecu. Dau

ţâţă. Hrănescu

cu lapte. mmÂll;m I „a alăpta"; (al

doilea termen) „a suge".
0rpx'tÎ)<;. Vânător de heară.
0rpE'(xo. Vânezu hearăle. I „a vâna".
't6 0 µe't<l toG I.
0$11. Sicriu. Lădiţă.
T6 0 µE'ta 'toU Â..
0Â.$f.p(x. Jalnicu. Cu întristare I „(în mod) trist".
0Â.~. Jalnicu. Întristatu. I „trist, melancolic".
0Â.$EtYtil<;. Necăjitor. Întristător.
0Â.1'X>µcn. Mă necăjăscu şi mă întristezu.
0Â.ij3co. Necăjăscu. Scârbescu şi strâmtorezu.
TE0Â.tµµfvo;. Necăjitu.
8Â.l'lfl.<;. Necazu. I 9Â.l'lfll 1. „tristeţe, mâhnire, durere, suferinţe" 2. „apăsare".
T6 0 µE'ta 'toU N.
9vr}'t(x;. Muritoriu. I „muritor".
T6 0 µeta 'tOG o.
0oÂ.<l. Turbure. I „(în mod) tulbure, neclar".
0oÂlovm. Turburu I 1. „a se tulbura" 2. a (se) încurca, a (se) amesteca.
86~. Turburare.
9oÂ.6<;. Turburatu. Turbure. I l. „tulbure, neclar" 2. „înnourat".
06Â.OC;. Boltă. I „boltă, cupolă".
~- Turburare. Gâlceavă. I „zgomot, gălăgie, zarvă".
f. 38v.
0op'ulXO. Turburu. Facu turburare, gâlceavă. I 1. „a face zgomot/ gălăgie/
zarvă" 2. „a face tărăboi" 3. „a atrage atenţia".
-ro a µem 'tom p.
~- Obrăznicie. Neomenie. Neruşinare. Îndrăzneală. Semeţie./
~'t<X „îndrăzneală, impertinenţă".

~-

Obraznicu. Semeţ I „obraznic, impertinent".
9paaE'6oµat. Mă facu obraznicu, îndrăzneţu, semeţ.
9paaE'(xo. Dau îndrăzneală. Facu semeţ, obraznicu. I „(d. plante) a se umfla".
Speµµfvo;. Hrănitu. I idem.
0pExux:{x;. Hrănitor. Gata spre a hrăni. I „hrănitor, nutritiv".
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Spe1ttil<;. 'tpOCPE'6<;. Hrănitor. Cel ce hrăneşte pe cineva.
8peq>l10CUX. 0pEmlpta. ta. Plata pentru hrănire.
9pap6µat.. lCOO ipE<poµoo.. Mă hrănescu. I „a se hrăni, a se alimenta".
epEcpro. Kal tpf.cpco. Hrănescu. I „a hrăni, a alimenta".
SpeV4-LOV. Hrănire. Hrană. I ~t.µo 1. „vindecarea unei răni" 2. „hrănire,
alimentare".
0pflva<;. Plângere. Tânguire. I „bocet".
0pr]vtnK6c;. Tânguitor. I „de jale".
9plivaOµm. Mă tânguiescu. I „a fi bocit".
9pr}vro. Plângu. Tânguiescu. şi mă tânguiescu. I „a plânge, a boci, a se jeli".
0pr\o'1ctlcx. Slujbă, închinăciune. I „religie".

~-Închinător.
9pr\<ncE'(xo. Mă închinu. Slujăscu. I~ „a fi practicant (religios), a
practica".
9pilmcoc;. Cuvios (şi de altă credinţă) I „credincios".
0puxµ.13dxo. Pacu pombă. Scoţu în vileag. şi biruiescu. I „a triumfa".
SptaµtXx;. Pombă. Scoaterea în vileag şi laudă pentru biruinţă cându să
întoarce stăpânitor de la războiu cu biruinţă. Dare în vileag. I „triumf'.
9ptvan. leal 'tptvOOn. Târnul. Premeteala cu care să slujăscu lucrătorii la arie.
Tortul. Să cam zice şi grebla.
~va<;- Scaunu. Jăţu. I „tron".
0po\'Uxl;co. Puiu. Aşăzu în scaunu. I „a aşeza".
0powxµEvo;. Aşăzatu în scaunu. I „aşezat".
0poVUXCJ]..l.6c; Kal t~VUXCJ]..l.6c;. Aşăzare în scaunu.
9poqnl, 'tJXXP'll. Hrană. I (al doilea termen) „hrană, nutreţ".
0po<p6c;. ipcxp6c;. Doică. I (al doilea termen) „doică".
0po'6(3W..a.
Găteji. Mărunţişuri. Uscături. Surceale. Aschii.
~tl;co. Pacu găteje mărunte, surceale.
9'xroUtl;co. Frângu. mărunţescu.

ta.

9'xro"-taµEwc;.

Fărâmatu. mărunţitu.

~Âtaµa. Mărunţire. Frângere măruntă·.

0pcl10\. Trachiia ţara în care iaste ziditu Ţarigradul I „Tracia".
~OOtc;. Sfărâmare. I 0pa'\xrri. 1. „spargere, s:f'arâmare" 2. „distrugere".
"'Urmează asterisc care semnalează o interpolare.
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Sp(xJ..tµa. t6. 'tel Tpeµµam. Dobitoacele ce

să hrănescu.

I (pritnul termen)

(anin1al etc.) „crescut/ hrănit de cineva".
8pE1t'tÎpta. Plata pentru hrănire, pentru hrană. şi pentru creaşterea cuivaş.
W0
'taU V.
Suya'tt.pa. Fiică. fată I „fiicăn.
0l>µ1PU; tv9uµ'Jl<l'U;. Aducere aminte. /1. „aducere aminte" 2. „amintire".
0uµu:l!;co. Tărnâiezu. Cădescu. Afumu cu tamâie. I 0uµtaO"til;co „a tâmâia".
0uµiaµa. Tătnâie. I idem.
0uµta't6v. Căţuie. Tă1nâietoare. I 0uµta'tl)pt „cădelniţă".
0uµta'tftptov. Cădelniţă. I 0uµta'tflpt „cădelniţă".
0uµ6<;. Mânie. I idem.
0uµwµ€vo;. Mânios. I „furios, supărat".
0uµ<.ovoµoo.. Mă inâniu. I „a se înfuria".
0Upa Uşă. I idem.
0up01c6pcpta. Balamalele uşii şi ţiţinile.
0upop6c;. Po11aru. I idem.
0ucria. Jărtfă. I Jertfa, sacrificiu.
0ooiaaµa.0ootcroµ6<;. Jărtfiire.
0oouxaµ€vo;. Jărtufitu. I Jertfit, sacrificat.
0ucn<ll;co.Jărtfescu. I „a sacrifica".
0ucria avaiµa.Kwc;. Jărtfitor fără de sânge- I Jertfă, sacrificiu.

µt:m

~- Jărtfitoriu.

0ocna.O''tflptov Jărtfeanicu. I „altar pentru sacrificii".
f. 39r.
0uµ~. Veaselu cu sufletul.
0uµ'T}Oia. Veselia sufletului. Dulceaţa sufletului I „veselie ironică".
i;0 e
'too.
~t. Priveală. Loc de priveală, vederos. I „privelişte, perspectivă, vedere".
0o.mEia. Ciocoiniţie I 1. „1nângâiere" 2. ,,răsfăţ, dezmierdare".
9conEUc.o. Ciocoinicescu I l. „a 1nângâia" 2. „a răsfaţa''.
0omEUc;. Ciocoiu. Şiret. Mâlcomiş. Kal 0ciJ\fl. 1 SomEmftc;, „persoană

µem

linguşitoare".

I „platoşă".
~lcil;ro. Îmbracu cu pavăză. 1. „a îmbrăca în platoşă şi zale" 2. „a înama".

0c0pa.Kac;.

Pavăză.
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mI µem toU a.
lax:~.

Iacovu patriarhul. Zămislitor cu calcâiele pe limba jidovească.
latpe(>µa. Lecuire.
latpia. Leacu. Doftorie. I „tratament, leac".
latpei>ro. Lecuiescu. doftorescu. I „a vindeca, a lecui".
laîpttj. Meşteşugu doftoriei. I „medicină".
latpuc6v. Iarbă de doftorie, de leacu.
laîptK{x;. Doftorescu. laipau1C6<;. I „medicinal, de doctor".
latp(x;. Doftor. Lecuitor. I „doctor, medic".
ly8i.rou0t. Piuliţă. Pio. /yo00t „piuliţa".
lyOOm.crµa.roOOom.aaµa.rou&>xt.pt. Pisălugu.
mI
tofi A.
181.0v. Al mieu. Al tău. Al lui.
'ffiio;. Însuş. Osebitu. Din parte. I „acelaşi".
'O iOioc; aiYtOc;. El însuş. I au-c6<; o IBtoc; „chiar el".
roux; oilCo'K'fpr\c;. Însuş stâpânu casii. sau adevăratu stăpânu casii.
'ffito1t0t&. Însânuiescu. Facu a fi al mieu. Mă facu stăpânu vreunui lucru
strein. I t.Bto1t0w6µcxt „a-şi însuşi un bun comun".
lot6't'Tl<;. 1ot6't11tCX.. Osebire. Kcxl i.Oiroµa. Însuşire, osebire a firii. I (al doilea
tennen) „particularitate".
'ffitffi't'Tl<;. Prostu. Om de gloabă, de obşte. I 1. „simplu cetăţean" 2. (med) idiot.
l&ru. Iată. I idern.
'I&t>cOvco. Asudezu. Mă năduşescu. Facu sudori. I „a transpira, a nâduşi, a
asuda'' oixroc; tl)pcDm. rară sudoare.
1~.m il)p&'ta. Sudoare. Sudorile. I „transpiraţie".
i0pcoµa. As udeală I „sudoare, transpiraţie".
loca. Chipu. forma. I „idee".
iota -X~ci. Deosebitu. I (al doilea termen) „separat".
18tal;co. Mă osebescu. Xcqlil;oµcn.~m ~roîtv IBtaL;oooav. I „a se remarca".
1oiq3ouÂicx. De sine sfătuire. Cu a sa sfătuire, sfatu.
'IBto1tp6:yµrov. Cel ce iubeaşte viiaţă prostească de obşte. Cumu să întâmplă.
loiroc;. Chiar. din parte. I „mai ales, îndeosebi".

µem
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1~tl.O'tEUco.

Petrecu vi iaţă prostească, sătenească. l . „a nu participa la viaţa
publică" 2. „a se retrage din viaţa publică".
'IBum.oµOc;. Însuşire a limbii de obşte. I t.Ouoncrµ.6<; „expresie colocvială,
idiotism''.
'tO I
to0 E.
Tupam'6co. Preoţescu. Lucrezu ceale sfinte. I „a fi preot".
Tup~. if.petx;. Preoht. I (ambii termeni) „preot".
f. 39v.
Tupamîov. Casă de cele sfinte. Bisereacă. Ca.Să sfântă.
Tupamîov. Ceata preoţească sau cinu preoţescu OTCEp Kal lEfXXtEÎa ÂfyEtoo.. I
„cler, preoţin1e".
Tup6v. Bisearică. /t.Ep6 altar, sanctuar".
TupoooÂ:uµa. Ierusalim. Sfănta cetate Ierosalirnului. I „Ierusalim".
Tupocn>A.ia.. Furtişagu de cele sfinte. /1. „furt de obiecte sfinte" 2. sacrilegiu,
profanare, pângărire, necinstire.
Tup6m>Aoc;. Fur de cele sfinte. I I. „hoţ de biserici" 2. „profanator".
TupoqroA.6.1C1.0v. Sicriu sau cămară pentru păzirea celor sfinte. I „chivot al
bisericii".
TupocpuA.a.x:oo;. Păzitor de cele sfinte.
Tup(x;. Sfinţitu. I „sfănt".
Tuprovco. Sfinţescu.
TupauKă. Sfintele odăjdii.

µem

1EpOµEv6<;. Sfinţitu. preoţitu.
'IqxxrUVT}. Sfinţire. Preoţie. I 1. „preoţie" 2. „hirotonisire".
1Ep<lpx11c;. Ierarhul. Arhireu. /„ierarh".
Tupaf)Xf.co. Arhierescu. Sântu arhireu, ierarhu. I 1.EfXXPXOl „a ierarhiza".
Tupaf)Xia.. Ierarşie. Arhierie. I 1. „ierarhie" 2. „arhierie".
Tupcm:pE~. De sfăntă cuvinţă.
Tupcmpal;ia. Sfinte (sic) lucrare. Sfânta liturghie. I „oficierea sfintei slujbe".
Tupcrupyf.ro.ro. Lucrezu cele sfinte. Liturghisescu.
Tupcrupyia. Sfânta lucrare. Liturghia. I „oficierea sfintei liturghii".
Tupcrupy6<;. Lucrător de cele sfinte. Preotul. I „preot".
1r.pcrcEA.ro~. Săvârşitor de ceale sfinte. Arhiereu.
'tO I
tcro H.
lT}<Jo\ţ. Iisus Mânh1itorul. I „Isus".

µem
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t0 I µEta 'tO'G K.
lx:aVOJtOi~. Satesfacţie. Izbândă. Îndestulare. Încredinţare. Împlinire. I
„satisfacţie~'.

lx:<XV01t0tâ>. Îndestulezu. Împlinescu. Izbândescu I „a satisface".
lx:av~. Îndestulatu I „capabil".
lx:avO; 1x:ava. Din destul I „în mod satisfăcător".
lx:av6't'Jl(;. Îndestulare. Puteare. 'tO apKE1:6v I i1CCXV6'trrca „capacitate,
posibilitate".

1n:aia. Rugăciune Kal iKE't'Tpta. I „rugăminte".
t0 I µE'tcX 'tO'G Â.
'D..aa't11Ptov. Jărtfeanicu. Î1nbunătoriu. Curăţitoriu.
'U.aaµ6<;. Curăţire. Îmbunare. Milostivire. I „ispăşire, expiraţie".
1ÂE.COC;. Milostivnicu. Milosârdu. I „n1ilostiv, nlilos".
wI µem 'tO'G µ.
lµ<i'tLOV. Cămaşă şi haină. I iµa'tto „îmbrăcăminte, haină".
I µEta 'toO N.

w

„Ina. ca să.
'CO I µE'tcl 'toO E.
1;6c;. Vâscu. /1. „vâsc" 2. „clei, lipici".
I µE'tcl 'toO o.

ro

f. 40r.
lcnfuîcx;. Jidovu. I „iudeu".
lm'>Â.to;. Iulie. luna. I „iulie".
To I µEta 'toO II.

m1turov. Călărimea.
To 1µem 'tcru P.
~ 'tO m)p<ivwv 't&;ov Curcubeul.

I idem.

t6 I µe'tcl 'toU cr.
îcra. Tocma. Potrivă. Dreptu.
îcrcx /Iaa. Tocma tocma, dreptu dreptu. I „aproape că".
vlcra np6; vlaa. Tocma pe tocma.
lmXl;ro. Îdreptezu. Potrivescu. I 1. „a îndrepta" 2. „a normaliza".
îcrcxaµa. Îndreptare.
lm<Dµacra. Câmpie dreaptă.
lcr6oapov. Potrivă de greu. I „la fel de greu".
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lcrootcx0µov. lcrcr{wa1tov. lcr~. 'tO a\rtO.
lcroyvcoµl.a. Toc1nirea minţii. Dreptu la cugetu. "Intocma cugetare. Dreaptă
cugetare. Bună minte (zic.).
lcro&ruMx;. Întocmai slugă. deopotrivă slugă.
laol;Uytov. Potrivă la cu1npănă. Întocma la trăsătură. I Icrol;Uytov „balanţă de
plăţi".

lcr60eoc;. Întocma cu Dumnezeu, deopotrivă I „egal cu zeii".
lcr01c&vtouvov. lcroyrovwv. Întocmai la unghiuri.
lmµcxpl.cx. Potrivirea zilei cu noaptea. Câte 12ceasuri.I1.011J..lE.PUx „echinox".
lcroµotpcroµfvcx;. Întocmai, de o potrivă împărţitu, dreptu.
~Icroc;. Dreptu. Întocmai. I „drept, egal".
lCJCmic;. Potrivire. Întocmire. I tcr&rrita „egalitate".
lcrcm.µ1.a. Ce este de o potrivă. I „echivalenţă".
lcr(mµo;. Întocmai la cinste. I I. „egal în drepturi" 2. „echivalent".
lcrQxpovcx;. Întocmai Ia ani I l. „care se ţine la interval regulat" 2.
„sincronizat".
1cr'tqlUx. Istorie. Povestire în scris. I „istorie, poveste".
1<Ytqlll;Et. Povestescu istorii. I wwpl.l;co „a povesti, a istorisi".
1awptK6c;. Istoricos. povestitor sau scriitor de istorii. I „istoric".
1cr'tqltK6v ~$Âtov. Carte de istorie. I tmopuro ~$Âî.o „carte de istorie".
lomvro 't6v 't67tov Îndreptezu locul. Tl'tOt i.crull;ro.
la0µ.0;. Locu strâmptu pre doao ţărmuri de mare I „istm".
lcrcrQwcmoc;. Întocma la puteare. 'Icro&Uvaµo; I „echilibrat".
~IO'tpO;.

o1tO'tCXµ1x; Ao6vafhlc;. Dunărea I ,,Dunărea".

lax&.&c;. Zmochine uscate.
lax'Uv6c;. Slabu nu grasu. I „slab".
laxupll;oµm. Ottaxupll;oµcxt Mă întărescu. Stau împotrivă şi adeverezu I „a
sustine" .
lax'Up6c;. Tare. Vârtos. I „puternic, tare".
laxUc;. Tărie. Virtute. I „putere".
, 'I µEtcX' 'tuu
......n. 't.
'to
l'tCXÂ.ta. ltaliia I „Italia".
l't<XÂO;. Talianu I „italian".
l'tf.pt. Soţ. Pereache.ho 'talpt"pereche".
't6 I µEm 'toU X·

.
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"'Ixvc>e;.

Urmă I

idem.
1xve'6ro. Urmezu. Cautu de urmă. I „a urmări".
1XVllÂ<l't11<;- Copoiu. I „unnăritor".
lXVllÂ.aW. Ulmezu. Auhnezu. I „a merge pe unnele cuiva, a urmări".
lXVoYpwpta. Închipuirea unnărilor. Zugrăvirea pricinii I I. „desen" 2. „schiţă".
f. 40v.
KaJbyi.a&x. Păru frumos.
KaJbyc)OO(;. Cu păru fru1nos.
K~t. Caftanu. Îmbrăcăminte de boierie de la îtnpăratu sau de la domnu.
&tf.p Kat 't'fjXnvva ÂfyE'tOO..
K~. Călare. Călăreţ. I „călăreţ".
K~. Călărimea. I „cavalerie".
K~tf.pr\<;. Călăreţ. Ostaşu alesu. I „cavaler (al unei doainne )".
K~t1CE'6co. Încalecu. I I. „a călări" 2. „a încăleca".
K~tvcru;. Balegi de cai. Gunoiu cailor. I K~tva „balegă de cai sau
alte animale".
K~ ii K~i&x.Racu.Kat3p6<;.Kapnvoc; I (primii doi termeni) „rac de
mare„ (ultimul termen) „rac, cancer".
Ka:yyda. Obloanele ferestrelor. Chepengu/ „grile, grilaje".
KayyeMlpwc;. Scriitoriu. notaru I „cancelar".
KcxyyeÂ.Olvro. Pui obloane. Kavawx (sau parmaci).
Kayvi6poc;. µ'\X01t6<;. Ponevos şi chior. I (al doilea termen) ,,nisip".
Kcx&Âft.'tov. Patul de leinnu ce duce pe morţi la groapă.
Ka.f>tva. Şiru. Lanţu. Rându I „lanţ".
Kcx&:vroµEvoc;. Legatu cu Janţu. Înşiruitu.
K<XOtv<'oU;o<;. µcXvtaÂ.O<;. Zăvor.
Kal;aKa. Un chipu de haină supţire care să poartă pe deasupra în chipu de
imirlicu I „cazacă".
Kclee x.p6vov. În fiecare anu. În toţi anii. I „în fiecare an".
Ka.0oopro. Leapădu. Pogor din cinste. Rupu. şi stricu. Spargu"' .
Kcx0a'tprou;. Lepădare. Surpare.
*

Se repetă imediat cu sensul „Leapădu. surpu din dregătorie".
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Ka0cxlprotc;. Lepădare. Scoatere din cinu, din dregătorie. Pogorâre. Surpare I
Ka0cxipEaTi „destituire, degradare".
Ka0rptiµtvcx;. Lepădatu, surpatu din dregătorie.
Ka0cxtp00. Leapădu, surpu din dregătorie. I „a destitui, a degrada".
Kcx0rrrrt~· Dascalu. Învăţătoriu.
Ka9r\µE.ptv6c;. De toate zilele I „zilnic, de zi cu zi".
Ka0apwc;. Curatu.
Curăţenie. Curăţie şi purgaţiia.

KCt9apcnc;.

I Kcl9cxpcrri

„curăţenie, curăţare,

purificare".
Gunoiu. I „lepădătură, mişel, ticălos".
Ka9ap'tt.1C6c;. Curăţitor. Lesne a să curăţa. I „de curăţat" „purgativ".
K~oµcxt. Mă curăţu I „a se curăţa, a fi curăţat".
K~co. Curăţu. I „a curăţa".
Ka0apt.aµtvcx;. Curăţitu I „curăţat".
Kcx9cxp6c;. Curatu. I 1. „curat" 2. „limpede".
Kcx9aptaµ6c;. Curăţire. I idem.
Kcx0cxpcX. Curatu. Alesu. Lămuritu. Cu lămurire I „limpede, clar".
K~. Curăţie. Curăţenie. I Kcx0etpt.&tri'tcx „curăţenie".
Kex0€apa. Scaunu. Jăţu. I I. „catedră" 2. „scaun (episcopal etc.)".
K~oµcn Ka0oµcn. Şăzu şi 1nă aşăzu. I (al doilea termen) „a şedea, a se

Ktx.9apµcx.

Spurcăciune.

aşeza".

Kcx0fl;co lCCXt KcxOO;co. Puiu să şază. Aşăzu. I „a aşeza".
Ka&aµcx. Ka0t.~. T6 Ka'tl;tµov. Şădearea K~ I (primul termen) „loc".
K~6µEvcx;. Kcx0\.µEvo;. Kcl0co~. Şăzându.
K<lee ~voo;. Fieştecarele. I Kcx0evex<; „fiecare".
Kcx9oÂ.t1Ca. Pentru totu. de obşte. I I. „în general" 2. „la modul universal".
Kcx9oÂ.t1C6c;. Pentru toţi. De obşte. Sobornicu I I. „general, universal"
. ".
2 . „cato 1ic
Kcx06A.ou. De totu. nici de cumu I „de loc".
K~1t't'T}(;. Oglindă I lC~ „oglindă".
Kcx06)(;. Precumu. I „după cum, precum".
Kcxl. Şi I idem.
Kcnvo6ptcx;. Nou I idem.
Kcnvoupy~. Kcnvoupycxr6VJ1. Înoire. N"oire.
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Kcnvcrupyrovco. Înoiescu.
Koo.vatoµla. Noao tăiare. Noirea legii. I „inovaţie".
Koo.vat6µoc;. Nou tăietoriu. Înoitor legii. Ereticu. I „inovator".
Katp(x;. Vreame. I „timp, vreme".
Koopo<pUÂ.ft't'tOl. Păzescu vreamea.
Kataapcu;. Chesariu. 6 Kai.acxp. I „Cezar".
Kcxl.ro. Arzu. I „a arde, a întrebuinţa".
Kal.oµcn. Mă arzu I „a se arde, a fi ars".
Kooca. Rău.
Kax:~. Căldare I KOOC1C~ „oală de aramă".
Koocx:aptl;co. Cotcodăcescu.
Kax:x:tlptaµa. Cotcodacu. Cotcodăială. Kcn:cxptaµ.0;.
Kax:~Et "1 xtp8tKa. Prepeliţa cântă.
KCX1da. Răotate.
Ka~voc;. Mânios. I „furios", „rău".
KalO.ffivco. Măniu. Km mă măniu. I 1. „a fi rău" 2. „a nu-i place" 3. „a se
înfuria".
Kcxx:of3m>Â.la. Rău sfatu. I „rea intenţie".
Kcxx:6JXroAf><;. Rău sfătuitor şi om cu rău sfatu. I ,,rău intenţionat, răuvoitor".
Kcxx:6yyUoc;. Vestitor rău şi ticălos.
Koocoye~voc;. Născutu rău.

Kcxx:6yÂ.Cooooc;. Cu limbă rea. I „rău de gură".
K<llcovÂ.Cooaia. KOOCOÂ.O'yta. Limbuţie rea. Clevetire.
Kooco0EÂ.11<Jl.C;. Voire rea.
Kax:o0EÂ.11~· Voitor de rău. I „persoană care vrea răul altuia".
Kcxx:o0EMo. Voiescu rău.
Koocox:cxp5~co. Îmi facu inima rea. Îmi stricu inima. I „a supăra, a indispune".
Koocox:cxp5ta Km KOOCOK&p8taµa. Inimă rea. întristare. clauµta.
Koocox:cxp5toµfvoc;. Cu inima rea. întristatu. ~Kax:o~ta. CXUJx'llpOKF.ptcx. Câştigu rău. Dobândă rea.
KoocolCF.p&xtvco. Dobândescu rău.
f. 4lr.
Kcxx:o1C0V1ŢfO;. Vânător rău.

Kax:oÂ.O'yta. Clevetire. I „bârfă".
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KoocoÂlYyo;. Clevetitor.
KoocoA.oy&. Clevetescu. I KoocoA.oyro 1. „a bârfi, a cleveti" 2. „a denigra".
KoocoA.oyull;ro. Cugetezu. rău.
Kooco~. Cugetare rea.
Kooco~. Cugetător rău.

KOOCoµE't<X\lfEtpll;oµm. Mă slujăscu rău cu vreun lucru. Am rea apucare,
deprindere I 1. „a maltrata" 2. „a bate" 3. „a folosi greşit".
Koocoµe'taX~· Apucare rea. Deprin~ere. Slujire. I l. „maltratare,
brutaliz.are" 2. „bătaie" 3. „folosire greşită".
KaKoµtµ~. Râvnire rea. ÎlK<XK<(tlÂtcx. şi urmare rea.
Koocoµiµ.11'titc;. KoocCi;11Â.O<;. Râvnitor sau următor rău.
Koocoµotp\cx. Nenorocire. Rea strişte. Rea parte. I KoocoµotpW 1. „nenorocire,
mizerie".
KaK6µotpe><;. KaKoµo\prtc;. Nenorocitu. Cu rea strişte. Ticălos. Cu rea parte. I
,,nenorocos, nenorocit".
Koocaroxta. Rea nemereală, rea întâmplare. norocire. I „ghinion".
KaK&roxo;. Nenorocitu. I „ghinionist".
KoocOE'U&uµtVO<;. Rău îmbrăcatu. I „prost îmbrăcat".
KoocovoOOTtc;. Rău de înţelesu. Cu anevoie.
KaKo;ecpavtc>'t"Î\<;. Păţitu rău. Rău pătimicios.
KaKomlerux. Rea pătimire. I „chin".
Kooccmaeatvco. Rău pătimescu. I „a se chinui".
KaK~VO<;. Rău însuratu. I „însurat prost".
Kooc01tÂ.rpOlvco. Rău plătescu. I „a plăti prost".
Kooc01tÂ.rpomlc;. Rău platnicu. I „rău platnic".
KaK01tÂ.~. Rea plătire. sau rea plată x:OO. xooc~.
KaK01t0t'T'\<'JU;. Facere de rău. I „maltratare, brutalizare".
Kooc01t01..6c;. Făcător de rău. I „răufăcător, infractor".
Kooc01t0t&. Facu rău. I l. ,,a face rău cuiva" 2. „a maltrata, a chinui".
Kat.Koptl;ouda. Ticăloşie. nenorocire.
Koocopll;otx:o;. Ticălos. nenorocitu. I l. ,,nenorocit" 2. „sucit, cusurgiu".
Koocoptl;otK&tawc;. Prea ticălos. Prea nenorocitu. I l .„tare nenorocit" 2. „tare
sucit/cusurgiu".
Kooc6c;. Rău. I idem.
Koocevtil<;. Necăjitor.
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Kooc&ttxvcx;.

Meşteşutor

de reale. Tocmitor de reale. I „prost făcut".

K~.Mairău.

Koo®taroc;. Prea rău.
Koocoo~. Nenorocitu. ticălos.
Koodt cnpcXta. Rea cale. rău drumu.
KoocooavamXvtiiµa. Rea întâmplare. Rău semnu.
Koocoo6V11. Răotate.
Kax:oft0rux. Rea obicinuinţă. I 1. „rea credinţă" 2. „maleguitate" 3.
„necuviinţă".

"
Koococpoo.ve't<X't µou. Imi
pare rău. I 1. „a mă supăra" 2. „îmi pare rău".
Kax:oqniµt<x. Nume rău. Vâlfă rea. rău. I pacu să vesteaşte. I „renume prost".
Koocoq>TU!tl;ro. Facu vâlfă rea. Vestescu de rău.
Koocoq>TU!toµ.Evoc;. Cu nume rău. Cu vâlfă rea. I „rău famat, cu renume prost".
Kooccxpavla. Păreare de rău.
Kooc~to;. Cu rea purtare. Bănuitor cu păreare.
Koocaxatpe'tt.O"rft<;. Rău închinător. Pozdravlenicu rău.
Kax:axoopeuo. Rău mă închinu. Rea pozdravlenie facu. Închinăciune.
Kax:{>xuµo;. Cu rău smacu sau smagu. I „cu sos prost".
Koocaxuµt<x. Rău smagu. I (med.) „degradarea umorilor organice".
Kcn.:{>xuµo; ăv0pomoc;. Om cu smagu rău.
KCXÂ.<l. Bine. /idem.
KWJt OrcoU. Bine că.
KcWl9t. Coşu. coşniţă. I „coş".
KWJxµt. Trestie. I idem.
K<XÂ.aµap09ft1cr1. Tocu de călimară.
KaÂaµclptov. Călimări. I l .„călimară" 2. „sepie".
KcWxµtvwv. De trestie. I „de trestie".
K<XÂaµtVL. Mirişte.
K<XÂaµtfo~. Trestiiş. I „suprafaţă acoperită cu trestie".
K~. Trestios. I 1. „cu trestie" 2. „ca o trestie".
KaÂ.aµt ~ nitpa. oµayv1:t1~. Magnitul. Piatra.
KaÂ.aµooi.mpov. Paiu de grâu. I „porumb".
K~µfvoc;. Bine crescutu şi hrănitu. I „bine crescut".
K<XÂ.OOOO&x:to;. Bine priimitor. şi priimitu. x:aÂ.OOxOOEK'tb;. I „bine primit".
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K<XÂCXOOOt. Calapodu. I „calapod, model".
KcU..avta. Colinde. I idem.
Ka.Utypft<po;. Scriitor bunu. I „Caligraf'.
KCXÂÂ.typcx<pta. Scrisoare bună. I „caligrafie".
KaUilw.po;. Mai bunu. I KaÂ.'6wpoc;. „mai bun".
KW..ît X,Epa. en0tvoµtc;. ~tvwv·.
KW..t~co.

Fericescu.
K~. Cu bună văpseală.
KWJ>JXroAoc;. Cu bunu sfatu. I „binevoitor".
K~Âîpu;. Bună sfătuire.

KaÂo ytvvqmc;. Bună naştere.
KaÂo'yEV<><;. Roditor. I Ka)JyyEvvc:y; „care naşte uşor".
KaÂo'yEpE'6oµcn. Mă călugărescu. I KaÂ.o'(f.pE'(XO 1. „a se călugări" 2. „a nu se
căsători".

KaÂEVta.

Calendă.

Zilele ceale dintâi ale lunii.
KCAroµa. Chemare. ospăţu. I „invitaţie".
KCXÂOOµEvoc;. Chemaţi. I „invitaţi".
K~. Chemătoriu. I „cel care invită".
KaÂ.iO. Chemu la ospăţu I „a invita".
KaÂÂÎltf.PCX· Mai bine I KaÂUupa „mai bine".
KaÂEcm:1rux. Ospeaţe. Chemări de la unul la alta mease. Veselâcu.
KcV.hlh<Pov fv&oµa. Îmbrăcăminte cu bună văpseală.
f. 41 v.
KaUrrrepdxo. Îmbunezu şi mergu spre bine. Procopsescu. I „a îmbunătăţi".
Ka)Jyyqxx;. Călugăr. I idem.
KaÂo'yEpE'6co. Călugărescu pe altul.
KaÂo'ypai.a. Călugăriţă I K:aÂOypux „călugăriţă".
KaÂo'yept.tj. Călugărie. I „călugărie, viaţă monastică".
KW..T\ yil. Bunu pământu. I „pământ bun".
KaÂ.o'yVCOµicx. Bună minte. Socoteală bună. I KaÂ.oyOOlµuX „virtute".
KaÂ.oyVffiµrov. eUyuroµrov. Cu minte bună. Cu bună socoteală. Bine
cunoscător I „binevoitor, cumsecade".
Ka.Ab&:K-coc;. Bine priimitor. I „bine primit".
•Urmează asterisc care semnalează o interpolare.
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KcxÂDEv&l>µfvo;. Bine îmbrăcatu.
KCXÂOO.ît00cxµtvo;. Bine mortu.
KcxMl0tÂ.T)Cru;. EUyvroµ.00'6Vf1. E'Uµfvrux. Bună voire.
K<XÂ00EÂT\'t'll<;. Bine voitor. I „binevoitor".
KcV..o0EÂ.CO. Bine voiescu.
K~la. Bună vedeare. Bună privealişte.
K~. Bine văzu.
K<XÂ.OK~. Bunu călăreţ.
KaÂ.OKoopla. Bună vreame. I „vreme bună, timp frumos".
K<XÂOKa\pi. Vară I idem.
K<XÂOKooptv6c;. De vară sau de primăvară I „de vară, văratic, estival".
K<XÂOKaÂE<J't'1lc;. Bunu ospătătoriu. şi chiemătoriu.
KaKoK~. Rău ospătătoriu. chemătoriu.

K<XÂOKaµmµfvo;. Făcutu bine. I „bine făcut".
KCXÂ6Kcxp&:x;. Cu inimă bună. Veasel. I 1. „vesel" 2. „bun".
KCXÂ.O~vo;. Bine răsucitu şi torsu.
KCXÂDKoµµfvo;. Bine tăiatu.
KCXÂ.11Kpt0i.a.Bunăjudecată.

KCXÂDKuaµivo;. Bine ziditu.
KaJ.JJ'Afyyro. Grăiescu bine. Laudu.
KCXÂ6Âtµvo;. Cu bunu limanu.
KaJ.JJÂ.cYyUX. Grăire, cuvântare de bine. I „estetică".
KaM'Afyyo;. Grăitor ,cuvântător de bine.
Kcx.Âqux0oo:vro. Învăţu bine. I 1. „a învăţa bine" 2. „a se deda la bine".
Kcx.Â.oµ<l9rux. Bună învăţătură. bună pedepsire.
Kcx.Â.oµa0ry!tvo;. Învăţatu bine. I „răsfăţat".
Ka.AfX;e'tCx;co. Cercetezu bine. I „a cerceta atent".
Ka.AfX;e'ta..cJ't'llc;. Cercetător bunu.
Kcx.Â.oµ~. Bună învăţătură.

KaÂOµf1P'l'to;. Bine număratu.
Kcx.Â.oµt.Â.T\'t'll<;. Bunu vorbitor.
K<XÂO~. Isteţ.

Ka.AfX;oouxcmlc;. Bunu cheltuitor.
K<XÂo7tcl0el.<x. Bună pătimire.
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Ka.Â.67rm00<;. Cu buni fii copii.
Ka.Â.o1tal.&Xr6VTt. Naştere de feciori, de copii buni.
K<lÂ.o1tEtKai;ro. Bine chibzuiescu.
KaA6mcr~.E'UEÂ.~. Cu bună nădeajde. Bine nădăjduitu.
Ka.Âbma"to;. Bine credincios. I „sincer, de bună credinţă".
K<lÂ.o1tEtxqxx;. Om de treabă. Îndămânaticu. I I. „norocos" 2. „cinstit"
3. „prosper, bogat".
KCXÂ.o7t~. Bunu împrălăstitor. Amăgitor. Aflător.
KCXÂ.o7t~. Bunu platnicu. I „bun platnic".
KCXÂ.o7tÂ.fp©vro. Plătescu bine. I I. „a plăti la timp" 2. „a plăti bine".
KaÂ01tol.ii). Pacu bine.
KaÂ.07tEpl.1t<ltm. Alergu, umblu bine.
K~tKoc;. Norocitu. I „norocos".
K<XÂqltl;uaa. Norocu bunu. I „noroc, şansă".
KcV..oppt.l;oµEvoc;. Bine înrădăcinatu.
Ka)..oppcxµtvoc;. Bine cusutu.
KCXÂOOT\lla&'O'toc;. Însămnatu bine.
Kcx.Aocrftµavroc;. Cu bunu semnu.
Kcx.Â.oo'UµmX0rţtoc;. Lesne iertător bucuros a ierta.
Kcx.Â.oo'Uµ1t<X0cD. Lesne iertu.
Ka.ÂOOi.µCOtcx;. Bunu de apropiiatu. Priimitor.
KWJ>c;. Bunu. I idem.
KaÂ.Qc; Kpt't'ÎlC;. Bunu judecător. I ,judecător bun".
KaÂ.COc; &8tKcxaµtvoc;. Bine judecatu, hotărâtu.
Kcx.Â.6cnpcx.tov. Bună cale, drumu.
K - v o c ; . Bine încununatu.
Kw..ocroVTt. Bunătate I idem.
KW..Ti 01)vft9rux. Bunu obicei. Bunu năravu. I „obicei bun".
Kcx.Â.oo'UVl'}0t.CJµEvoc;. Învăţatu bine. Obicinuitu bine.
Kw..ocrovee~. Bine alcătuitu.
Kcx.Â.oo'Uvatcx;. Bunu. blându.
KaÂ.COc; O'\)veE'tCO Bine alcătuiescu.
KW..it. ~T}Â.W. Bună urmare. Bună râvnă.
KWJ>c; crUvtpO<pcx;. Bunu tăvaroşu. I „bun camarad".
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f. 42r.
KcxÂO't~i&'uµa. Bună călătorie.

K<XÂO'tEXvW. Bunu meşteşugu.
KcxÂ01pEXrt'tOV. Bine curgător.
KaÂ.o'tpbtrt-rot;. Bine găuritu.
KaÂ.o'tetXUl}J.tvoc;. Bine ziditu.
K~. Bună nemereală şi

norocire, întâmplare.

KaMm>xoc;. Fericitu. norocitu.
K~. Rea norocire.
Kooc&roxoc;. Rău norocitu.
K~ Kal. lCCXÂ.nOOa.
K~ro. Ka.Â.Â.trpyro. Lucrezu pământul I (al doilea termen) „a cultiva".
K~voc;. KalltqYtTtµfvoc;. Bine lucratu. I (al doilea termen)
. ".
„cu1tivat
K<XÂ.o'() 1tCX'tp6<; i>Cx;. Fecior de tată bunu. I „fiul unui tată bun".
K<XÂOCpTUlll;ro. Vestescu de bine.
K<XÂOCpTUliaµfvoc;. Vestitu de bine.
KaÂ.OCprovW. Glasu bunu. Bună glăsuire.
KWJxprovoc;. Cu glasu bunu.
Ka.ÂOXoopt't'll-roc;. Bine închinatu. Bunu la închinăciune. Bunu închinătoriu.
Ka.ÂOX<Xtpt't'11CfU;. Bună închinăciune. Heretisire.
KCXÂ.oXJX>vW. Bunu anu. Rodos I lCCXÂ.oXJX>wl „an bun/ rodnic".
K~. Cu bună faţă.
Ka.ÂOXm~. Mistuitoriu.
Ka.ÂOXrow<xo. Bine mistuiescu. I „a digera bine".
KaÂ.6q>T\mv. Bun la friptu. sau friptu bine. sau coptu.
KaÂ.mc'tpCX. Îmbrobodealnicul muierii. Broboada. Cârpa. Tichia.
Ka.Â:(lJli. Colibă. Pătul pândărescu. I 1. „colibă mică" 2. „casă săracă".
KCXÂii}. Chemu. I I. „a. chema" 2. „a invita".
KaÂ<Dta'tOV. Prea bun.
KaÂ<Dta'ta. Prea bine.
Kaµfria.. Paru sau haracu de vie. I „băţ de undiţă".
Kaµclpa. Boltă. I „arc, arcad~ boltă".
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KcxµapWvro. Boltescu

şi

cautu cu poftă. şi mă umflu. Mă îngâmfezu. I 1. „a fi

mândru" 2. „a admira".
Kcxµapon6c;. Boltitu. şi ca bolta. în chipul boltei. I „mândru".

Kcxµapt.clprt<;. Boltaşu.
KcxµapWVEt ii v6µ<ptl. Gobeaşte inireasa.
Kaµau:pt) T)µfpcx. Zi de lucru.
Kaµatf.PO;. Lucrătoriu. I I. „de lucru, lucrător" 2. „bun de lucru/ muncă grea".
Katµfvoc;. Arsu. Pârlitu. I KaµµEvoc; „ars".
KttµEpcx Nuµq>tKÎ]. Cămară de mireasă.
Kaµapt..f.pr}c;. Cămăraşu. Cel ce iaste după aşternutu. I „camerist".
K<Xfl.EÂCXUxt. W lCoµEÂ.aUXWV. Cămilacu. Potcapiscu. I KaµT}Â.CXU1Ct „potcap".
KcxµîtÂ<X. Cămilă. I idem.
Kcxµl.<x <pq><X. Vreodată. ca odată. şi uneori.
Kcxµl.<xv cpopcXv. Niciodată sau măcar odată.
Kcxµtvt. Căminu. Cumiţă. I „fumai".
Kclµvro. Facu I Kavco „a face".
Kcxµtl;6Â.a. Un chipu de haină de vară. I „cămaşă largă pentru femei".
K<lµvro EOtlCOV µcru. mpe1Eptl;ro. Facu al mieu lucru streinu. I mpe1Epll;oµcn ia
uzurpa".
Kclµ vro 1tÂ.tv06uc;. F acu cărămidă.
KcxµottlCOV. <p0uxcm.K6v. Plata lucrului.
Kcxµcru~. Adamascu. Frânghie.
Kcxµît&vcx. Clopotu. I „clopot".
Kcxµ1tCXVCY.pÎOV. Clopotniţă. I mµmxvaptb „clopotniţă".
Kcxµ1tCXV<lpqc;. Clopotaru. I „clopotar".
KcxµîtCM.l;ro. Cămpănescu sau dau în clopotu. I l. „a bate clopotul" 2. „a suna
ca un clopot".
Kcxµ1tCtvtaµa. Cămpănire I l. „bătaia clopotului" 2. „sunetul clopotului".
KcxµmxpOc; 't6Jtoc;. Locu de câmpu. aşăzatu.
Kclµma. Omidă. I idem.
Kclµ~. Câmpu. Şăsu. I „câmp, câmpie, şes".
Kcxµn:OOov. Câtvaş. Km Kcxµn:OOoc;. CJ'Tl. I „destul, de ajuns".
Kcxµ1t0'6pqc;. Ghebos. Gârbovu. I „cocoşat, ghebos, gârbov, gârbovit".
Kcxµ~. Gheboşitură. I Kaµ~ „gheboşare, gârbovire,
cocoşare".
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Kaµ~vco. Gheboşăscu.

Kcxµoml<;. Făcătoriu.
KCtµroµa. Faptă. Km Kaµroµam. Faptele. I 1. „faptă" 2. „coacere".
Kcxµcoµtvoc;. Făcutu. I „făcut".
KaµIDvoµcn. Mă facu. I 1. „a se preface" 2. „a face mofturi".
Kcxvaf3<l'tl;o. Canavăţu. I K~'tO'O „canava".
K~t.. Cânepă. I Kavvclt3t. „cânepă".
KavOOcta. Răsfăţări. I „mângâieri".
KCXVCllCE'6co. Răsfăţ. Gugulescu. I „a mângâia".
KavOOcE'oµa. Răsfăţiciune. I KavOOcEµa „mângâiere".
KavCAt.. Urloiu. I 1. „şanţ" 2. „canal".
Kavata. Cană. Kavl. -00. I „cană, ulcior".
Kcxveîc;. Nimenea. I „nimeni".
K<Xv0apcx;. Cărăbuşu. I idem.
Kcxv06c;. Coada ochiului. I idem.
Kcxvtcnpi. Coşu. I „coş, paner".
Kavt.CJ'KE'6co. Poclonescu.
KcxMto.. Poclonu. I 1. „coş" 2. „dar, cadou".
Kcxwnca7t086xoc;. Primitoriu de pocloane.
Kaw6l;ro. Clipescu.
Kcxmvm;. Canonu. Hotaru. I 1. „riglă" 2. ,,regulă" 3. „canon".
KavovtK6c;. Legatu cu canonu. cu rânduială. I ,,regulat".
Kavovit;ro. Canonescu. Legu cu canonu. I 1. „a aranja, a reglementa, a regla"
2. „a regulariza, a normaliza" 3. a pedepsi.
f. 42v.
K<XV't'Î\Af1. Candelă. K<WtÎ1Â.t.. I „candelă".
Kavtl.va. Magazie. I ,,cantină, bufet".
KcxntÂ.ov. Pălărie I KantÂ.C „pălărie".
KaTIEtavo;. Căpitanu. I idem.
KcxTIEtcXVl.a. Căpetănie.

Ktt1t11A.ac;. Cârciumariu.
Ka1t11Â.e'6co. Cârciumărescu. I Ka~ „a profita".
Kcx1t11Â.Eîov. Cârciumă. I Ka1C11Â.El.6 „cârciumă, tavernă".
KamlA.t.CJaa. Cârciumăreasă.
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Kamlm.. Işlicu. sau pălărie.
Kamaţpt. Căpăstru. I idem.
KamcrtpOOvco. Puiu căpăstru. I „a înhăma".
Ka1tVF.p{x;. Fumegos.
Ka1Mft. Funingine. I „funingine".
Kamu&Jxo;. Coşu. Hornu. I „coş, horn".
KaîtVU;oµat. Mă afumu. I „a se afuma".
KaîtVU;co. Afumu. I 1 „a afuma" 2 „a fuma" ..
Kam.6;. Fmnu I idem.
Ka1t0ta; qqxxîc;. Uneori.
Ka1t0io;. Oare cine. I „cineva".
Ka1t0vac;. Caponu.
Ka1tO'U. Undevaş. Oareunde. I „undeva".
Kamta. Învălişu. pă tură.
Kamwpt. Capere. I Kamtap11 „capere".
Ka1tp0<;. Vieru sălbatecu. I „mistreţ".
Ka1t0'6Â.1.0J.l<l. Sătură curvească, jocu. Săltare.
K~t. Corabie. I „corabie, vapor".
K~~- Mai mare corăbii. şi corăbiaru. I 1. „proprietar de corabie"
2. „căpitan de vapor".
K~OOaaµa. Spargerea corăbiei.
K~. Meşteşugu de corăbii.
Kclpa.JX>c;. Umblătoare sau vasu de spurcăciune.
K~t&x. Racu. I „rac de mare".
KaplXmv&pq~. Cărbunaru. I KaplXro~ „cărbunar".
Kapl3o6V11. Piatră ce să cheamă cărbune.
KaplXmvoatlcx. Jăratecu.
K~vov. Cărbune. I K~VO „cărbune".

Kap&xµoc;. Cardama. I Ktlp&x.µo „creson, hreniţă".
Kap&pOc;. Inimos.
K~ta. Inimă I K~W „inimă".
K~ta -ecru ~UÂ.OU. Inima lemnului. Măduva.
KapS61C't'07t0<;. Bătaia inimii.
KapOCmovcx;. Dureare de inimă.
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Kapo\Yd;a. Căruţă. rătvanu.
KapcY\)'tl;<m:Xvl't'Tl<;. Meşter de căruţe.
KapcY\)'tl;OOo.. Curucioară.
. ".
Kcxp7tEpOC;. R odos. I 1. ,,rod"1tor"2 . „puios
Kapml;co. Rodescu. I „a rodi".
Kap7t6c;. Roadă. Rodu. I „fruct, rod".
Kapnocpaptcx. Rodire. I I. „rodire„ 2. „rodnicie".
K~. Rodescu. I „a rodi".
K~. Răbdare. I I. „răbdare" 2. „insistenţă".
Ka.p'tEp(Î>. Rabdu. I I. „a aştepta" 2. „a răbda, a suferi".
I

K~uc6c;. Răbdătoriu.

I „răbdător".
Kclp'tl;a. fi'tot K<XÂ.-rcra. Încălţăminte. Căţune. Şalvari. Turiiaci. I (al doilea
tennen) „ciorap".
Kap'UOul.. Nucu. I idem.
Kap'Mt. Nucă. I idem.
KapOOOqruA.Mx. Frunze de nucu.
K~Âa. Coajă de nucu. I KapOO&rooucpÂ.o „coajă de nucă".
Kapcpt. Cuiu. /idem.
Kapcpt ~UÂ.tvov. Cuiu de lemnu.
K~Mlvcx . .q'tot it Kouµ~vcx. Acu cu gămălie.
Kapcpcoµtvo;. Bătutu cu cuiu. I „bătut în cuie" 2. „aţintit".
Koocx -roG ai>tlou. Cleiul urechii.
KooCAa. Ladă. I idem.
Kama. Casiia.
Kcxoi.&x. Chelbăşie. Chelie. I „calviţie, chelie".
Kcxml)~c;;. Chelbaş. I I. „chel" 2. „van".
KaatcXVt.CX. Castanul. I „castan".
KOO'UXVOV. Castană. / Kacrmvo „castană".
Koo'tilt. Cetăţuie I I. „cetate mică, cetăţuie" 2. „turn ascuţit".
Kamptvlx;. Cetăţeanu.
KOOtpov. Cetate. I Kcl.mpo „cetate".
K<lta. Pisică.
Ka~. Biruiescu. I I. „a învinge, a birui" 2. „a slăbi, a epuiza" 3. „a
depune (eforturi)".
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Ka~.

Pogorâre. I x:cx~ „coborâre".
Ka'tEf3cxaµt~. Pogorâtu. I „coborât".
Kcxw.JX>NX&x. Butaşu. I idem.
Kcx~ÂE6Co. Butăşăscu. I „a planta butaşi".
Kcx~co. Cufundu. I „a scufunda".
Kcx~. Cufundare.
Kcx~~· Cufundatu.
Kcx'tCXÂ.t~. Râs. Batjocură.
Kcxm~c;. Batjocoritor.
KcxmyEÂ(O. Batjocorescu. I „a persifla".
Kam;1voµat E~ 't6 yp6;\jltµo. Mă îndeletnicescu la scrisoare. I „a se dedica
scrisului".
KamyÂ.ux:atvro. Îndulcescu.
KcxmyÂ.-Ox:cxaµa. Îndulcire.
Kcxm&xµ<ll;co. Supui. Biruiescu. Împresor. Potolescu. I „a îmblânzi total".
f. 43r.
Kcxta.Mµcxcnc;. Supunere. Potolire. Venire de hacu.
Kcxm&xµCX<J't'Îl<;. Supuitor. Biruitoriu. Potolitoriu.
Ka'tex&xoµm. Priimescu cu dragu. I „a găsi de cuviinţă".
Kcx'ta&K'tl.K~. Priimitoriu cu dragoste. I „amabil, binevoitor, prietenos".
Kcx'ta&xoµCx;. Priimire cu dragoste. im00ox"1 I (al doilea termen) „primire".
-~~~ ~--' P"
V"anzu. I 1. „a pan
" "" 2 . „a denun,ta" .
Kcx·LlWww.
arascu.
Ka,..,,t.,~„
~~· Par"a- . va"nzare . I 1. „ pa"r-"
a 2 . „d enun,t" .
Kcx~tx:<ll;co. Osândescu. I 1. „a condamna" 2. „a dezaproba, a blama" 3. „a
sili".
Kcx~tx:tll;oµcn. Mă osândescu. I „a fi condamnat".
Ka~tx:cxcnc;. Osândă. osândire.
Ka~tx:cxaµt~. Osânditu. I l. „condamnat" 2. „dezaprobat" 3. „silit".
Ka~tx:aaTft<;. Osânditoriu.
Ka~tK'Tl. Osândă. I l. „condamnare" 2. „dezaprobare, înfierare" 3. „martiriu,
suferinţă, chin".
Kcx~. Pârâtor. Vânzător. I „denunţător".
Kata1Ccxl.co. Arzu de tot. I „a mistui, a arde total".
Kcxta1Ccxpcp00vco. Pironescu.
Kcx'tOOCcxuµO;. Arsură rea. Pârjolire.
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KamKa\µtvoc;. Arsu. Pârjolitu.
Katatttmµat.. Zacu în patu. Zacu jos. I Ka'tOOcaµ.at. 1. „a sta pe jos" 2. „a sta
întins".
KatOOca~. Pă zăceare. I „ţintuit la pat".
Ka~. Cu capul în jos. I 1. „în/ pe caz" 2. „cu capul în jos".
KataKÂ:(>l;m. Înecu. Potopescu. I 1. „a îneca" 2. „a se revărsa".
Kamd'l>CJ}lO;. Potopu. Înecare. I 1. „potop" 2. „inundaţie, revărsare" 3.
„dezastru, calamitate, cataclism".
Ka't<lK'.OxtcO. Taiu de totu. I KamKO(Xo 1. „a tăia adânc" 2. „a tăia mărunt".
KcxtaKot.µll;m nva. Adormu pe cineva.
KataK0tµt.a1'11<;. Adormitoriu.
KatcXKotµwµa. Km Ka'tCXKotµ 'Jl<TI.(;. Adormire.
Kata1Cp<l't'J"l01.(;. Înpresurare. Supunere. Biruinţă. I 1. „deţinere ilegale" 2.
„ocupare ilegală".
"
KamKpCXtiO. Impresor.
Supuiu. I 1. „a deţine (în inod) ilegal" 2. „a ocupa (în
mod) ilegal".
KataKpCX~voc;. Împresuratu. Biruitu. Supusu. I „deţinut (în mod) ilegal" 2.
„ocupat (în mod) ilegal".
Kcx't<XKpl.vro. J udecu. Osândescu. V orbescu de rău. I „a dezaproba, a
condamna, a judeca aspru".
Ka~. Judecare. Hulire. Osândire. Vorbire de rău. I „dezaprobare,
condamnare, judecată aspră".
KatcXÂ.a.Â.ta. Clevetire. I „bârfă".
Ka'tCXÂ.aÂ.ii). Clevetescu. I „a vorbi de rău, a bârfi".
Ka~. Cuprinzu. I 1. „a ocupa, a stăpâni" 2. „a dobândi" 3. „a pune
stăpânire".

Ka't<XÂtpt't6c;. Lesne a să coprinde. şi a să înţăleage I „uşor de înţeles".
Kat&l11vu;. Înţăleagere. Cuprindere. I K&.Â.TlCP'l 1. „ocupare, cucerire,
cotropire" 2. „luare în stăpânire".
Ka'tfU..ayoc;. Catastihu. I 1. „listă" 2. „catalog".
Katclluµµa. Sălăşluire. I 1. „loc de popas" 2. „cartiruire".
Ka'tCXÂ.'6m. Sălăşluiescu. şi stricu. şi desfacu. şi dezlegu. I 1. „a poposi" 2. „a
desfinţa, a distruge, a aboli".
Kcx'tft.Âum.c;. Stricare. Desfacere I 1. Ka't&.Â.'OO'Tl „desfiinţare, răsturnare" 2.
„catal"I.Za~„ 3 . „a hart""
1 .
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Kamµapcxlvoµoo.. Mă veştejăscu.
Kamµîtvta. 't<l. Sortirea muierilor după lună. Curgerea sângelui după lună.
Ka~. Înţeleagere. Priceapere. I Ka-ca"'°'1cnl „înţelegere".
Ka'tCXVC>â>. Înţelegu. Pricepu. I l. „a înţelege, a pricepe" 2. „a arăta înţelegere".
Ka't(XV\Jyco. Împungu.Îmboldescu şi împungu inima spre umilinţă. Umilescu.
Ka't(XV(Jyoµcn. Mă umilescu.
Ka~u;. Umilinţă. Umilire. I Ka~11„cucemicie, smerenie, pietate".
"
Kamvmc'tuc6c;. Âir(OC:,. Cuvântu de umilinţă. Invăţătură.
I „cuvântare plină de
smerenie/ pietate".
Ka~co. Rumpu sau spargu de tot. Zdrunţuiescu. I l. „a zdrenţui" 2. „a
distruge, a face praf'.
Kaml;Mxwµa. Spărtură.
Kam ~roxiaµ.tvoc;. Spărtigos. I. „zdrenţuit" 2. „distrus, făcut praf'.
Kaml;oot&l;co. Cheltuiescu rău. I „a cheltui mult, a risipi" 2. „a pune la mare
cheltuieli".
Kaml;ootaCJ~. Cheltuitoriu.
Kcxm1t<XÂ.a'tro. Luptu. Mă luptu şi biruiescu.
Kam~. Luptă sau biruire.
Kcx'tCX1t<X't'Tl~· Iscoditor. Cercător. şi spionu. I „deţinător arbitrar al unui
teren".
Ka'tCXM't'JlO'l.C;. Iscodire. Cercare. Şpionlâcu. I „încălcare".
· ".
Ka,,.,.,,-,.,,,,.R;,.
"""''""" """"· Iscodeseu. I 1. „a ca'"'1ca" 2 . „a "mea. . 1ca" 3 . „a spo1ia
Kammxumc;. Odihnă. Încetare. I Kammx'OO'll „încetare".
Kamrctleoµoo.. Mă plecu la sfatu. la cuvântu.
Kcxm1tEt9ro. Plecu cu cuvântul, cu sfătuirea. I „a convinge defmitiv".
Kcx't&.1tEtcru;. Plecare.
KcxmmcXvoµoo.. Mă apucu. I l. „a se ocupa cu ceva" 2. „a se apuca de ceva".
Kcxmmclvco. Apucu.
Kcxmni.aau;. Apucare.
Ka'tCXmBpcx. Gâtleju. înghiţitoare.
Kcxmmvco. Înghiţu. I „a înghiţi".
Ka'tCX1tÂ.OOCrovco. Împresor. I „a strivi".
Kcxm1CÂ.cx~. Împresurătoriu. Cutrupitor.
Kcx'tCXîtÂ.OOcoxnc;. Împresurare.
Kcx'tCX1tÂftvE<Ju;. Înşălăciune. Amăgire.
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KatWtÂ.CXVID. Înşălu. Amăgescu.
Kaux1M.yoµat.. Mă înecu.
Kaux1M.yro. Înecu şi sugrumu. Puiu în ştreangu. I I. „a sugruma" 2. „a
. ".
suprima
f. 43v.
Kaux1tVEµtvoc;. Biruitu.
Kata1t0v&. Biruiescu. I „a osteni, a epuiza".
Kata1t0vti.l;ro. Înecu în 1nare. Prepădescu cu fundu. I I. „a îneca în mare; a
scufunda" 2. „a distruge".
Kam1t6Vt1"\CJU;. Înecare. I Ka't<Xît6vt'T\O'l'l „înecare, înec".
Kata1t0vnaµ.Evoc;. Înecatu. I „înecat, scufundat".
Kam~. Şipotu.

Kam1îp<XÎVCO. Îmblânzescu. Domolescu. I „a domoli, a calma".
Kam1rp<livnx:Cx;. Lesne a să îmblânzi. I Ka'taxpaivtuc(x; „cahnant".
Kamx&c;. După cumu. I „după cum, precum, cum".
Katapa. Blestem. I idem.
Katap<Xµtvoc;. Blestematu. I idem.
KatcXpOi.)µat.. Bleastem. I x:aroptfµat. „a blestema".
Katapa't'll<;. Blestemător.
KampoÂ.~. Dezlegător de blestemu.
Kamwl.xvro. Aruncu jos. Trântescu.
Katftwtl;u;. Trântire.
Katclppcroc;. Cataroiu. Cursură rea. I „cataroi".
Kat<lp'tt. Catartul corăbiei. I „catarg".
KatCtmccmoc;. Iscoadă. I „spion".
Kata01Cone\xo. Iscodescu. I „a spiona".
KatcXO'ta.M.l;ro. Strecor. I „a se depune, a se decanta".
KatcXO'ta.M.l;Et.. Pică. să strecoară./„se limpezeşte".
Kat<lCJ'tClÂ.ayµa. Picătură. Strecurătură. I I. „depunere, sedimentare" 2.
„rezultat".
Kataerta.Â.a.Î]. Leşie. I x:a'tCXO'WÂaX'tÎl idem.
Kat<lcrtaou;. Stare. Aşăz.ământu. I x:atclcncxoTt „situaţie".
Ka'tOO'tai.vro. Aşăzu în stare. I „a face".
Ka'tCXCJ'ttvro. E~ ~· Aşăzu, puiu în slujbă.
Kata.crtpbpro. Răzvrătescu. I „a distruge".
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Ka't<XCJtpOq>'ft. Răzvrătire. I „distrugere, nimicire, dezastru, catastrofă".
Kamcrnxov. Catastihu. I Ka'tCam.xo „registru, catastif'.
Kataa<pCXÂ.1.l;ro. Închizu. Încuiu şi întărescu.
Kammp&.Â.T}O't(;. Închidere. Întărire. Încuiare.
Kata'tanro. Puiu la rânduială. I mta't<laO'Ol 1. „a clasifica, a pune în ordine"
2. „a înrola, înregimenta".
Kam'tm;t.c;. Rânduială. I Kamml;11 1. „clasificare, clasament" 2. „înrolare,
înregimentare".

Kam rol;t.v.

După rânduială.

Kata'tl;~. Sfărâmare.

Frângere. Zdrobire.
KocteX'tl;ooaoµfvcx;. Frântu. Fărâmatu. I „spart în bucăţi".
Kam'tptxm. Gonescu cu vrăjmăşie. I 1. „a goni" 2. „prigoni, a persecuta, a
hărtui".
'

Kam'tpfl;u;.

Goană

cu vrăjmăşie.

Kata'tp'\)Cp&.

Mă răsfăţ.

Kata'tp'6qrricnc;. Răsfăţare.
Kam1;pffiyro. Mănâncu de tot. I l. „a consuma complet" 2. „a chinui".
Ka'ta n>x11v. După întâmplare I „la întâmplare".
Kamq>6.yroµa. Mâncare de feară.
Kamqxry~. Mâncătoriu

de tot.

Kamq>t.Âi.O. Sărutu cu îmbrăţişare.
Kamq>iÂ11JlCX. Sărutare.
Kataq>q>tmµfvcx;. Prea încărcatu.
Kamq>qnrovm. Încarcu greu.
Kamq>povqievcx;. Defăimatu. I „dispreţuit".
Kata<pp6~. Defaimare.
Kamq>poVll~· Defaimătoriu.

Kamq>povtO. Defăimezu. I „a dispreţui".
Katwt'tUco. Scuipu. Ocărascu.
Ka't<Xep'\)'yÎ\. Scăpare. I „refugiu".
Ka'tCX<(>lYytov. Locu de scăpare. I Ka't<X<p'(Yyt,o „adăpost, refugiu".
KamxCXÂ.aaJ.l{>c;. Stricare. Prăpădire.
KamxCXÂiO. Stricu. Prăpădescu.
Ka'tEXVL<l. Ceaţă.
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Kata XP00<;· După datorie. I „confonn datoriei".
Katu~. Rea slujire. Rea apucare/. Ka't6.XPfl0'11 1. „abuz, exces" 2.
„delapidare".
Ka$l;ro. Pogor. Surpu. I 1. „coborî, a lăsa mai jos, a apleca" 2. „a reduce, a
.
"
micşora .
Ka~ivro. Mă pogor. /1 „a coborî" 2 „a se reduce".
Kat6JXx.m<;. Pogorâre. I „coborâre".
Ka~Evoc;. Pogorâtu, surpatu din cinste. I „coborât, lăsat jos, aplecat" 2.

,,redUS" .
Ka~'t6v. Faţa

unii foi de la carte.

Kcx'tE'OOOl.OV.lC<XÂOKcx'tEUOOwv.

Calătorie bună pre apă

sau pre uscatu-.

Ka1E'\lO&rilµm. Bine călătorescu.
Kcxtf,pyov. Catargă. / Kaw.pyo 1. „galeră" 2. „ocnă, temniţă grea".
Kcx'CFp}'<lpît<;. Cătărgar. / „şarlatan, excroc, şmecher".
Ka~ap6c;.cryoup6c;. Creţu. I (ambii termeni) idem.
Ka~$M.oc;. Ţiganu I idem.
Ka~$M.a. Ţigancă I idem.
Kavd;<Jxotp0<;.mcavtl;<Jxoqx>c;. Ariciu./ (al doilea termen) „arici".
Kap'tl;tvoµi:rr~. Cu nasu plecatu.
Ka'tftyqxx;. Pârâtu. Defăimătoriu. I „acuzator''.
K<X't'lfYopia. Pâră. Defăimare. I „acuzaţie, acuzare" „categorie".
Kcx't'lfYopry.1.Evoc;. Pârâtu. Defăimatu. I „acuzat".
Ka't'lfYqJ@. Pârăscu. / „a acuza; a învinui".
Ka't'lfYqXO 'lffµa'ta. Năpăstuiescu. m>KcxpcxvtiO.
Ka't'J1CP6poc;. Pogorâre/ 1. „coborâş, pantâ" 2. „declin, decadere".
KatotKT\'t'ftc;. Lăcuitor.
Kamucia. Lăcaşu. I „locuinţă, domiciliu".
Kamucil;ro ~'tEpOv.Kamucro. Lăcuiescu. / „a locui, a domicilia".
Ka~vco. Isprăvescu. I „a reuşi, a izbuti".
Kat~. Ispravă.

Kat6p0roµcx. Faptă de săvârşitu. Faptă de laudă. ispravă/ 1. „ispravă" 2.
,,realizare, succes, reuşită".
KataVEUc.o. Prinzu bucuros.
AVCXVEUco. Cuprinzu bucuros.
f. 44r_
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KamUpru.ux.

Pişatu.

Ka~6Ât. Sticlă

de pişatu.

Kawqx>Mîvov. Pişătoare.
Ka'tO'Up&. Mă pişu. I I. „a urina (pop.) a se pişa 2. a uda cu urină, (pop) a (se)
pişa (pe) ceva".
Ka'tffiyt. Beci. pivniţă. I I. „magazie" 2. „piv~iţă".
Ka'too'ta'toc;. Prostu. De jos. Prea jos.
Ka'too'tf.{JOC;.Mai jos. I „inferior, mai mic la număr".
KatoXpf.pll<;. Plecatu înjos. I „înclinat, în pantă, coborâtor".
Ka'toxpÂ.tov. Pragul de jos. I KCX'tOxpÂ.t. „prag".
KcxuKCXÂ.ov. Căpăţânâ. Capu. I KauKCXÂ.o „ţeastă, craniu (la animale) cochilie".
Kauld Păharu de lemnu sau de lutu. /1. „vas de lemn" 2. „ţeastă, cochilie".
Kauµcx. Arsură. pripecu. I „arşiţă, căldură mare".
KcxuµEvo; 11 KcxµµEvo;. Arsu. Ticălos. I (al doilea termen) „ars"
KaT)µtvo;„biet, sărman".
Kaucr'ttK6c;. Arzătoriu. I „caustic".
Ka'U'tF.p6c;. Iute. tare /1. „fierbinte" 2. „iute, picant".
KauuxTUJ.CX. Laudă. K<XtJx'JlOl.';. I „mândrie, orgoliu".
KcxuxOOµcn. Mă laudu. I Ka'Ulliµext a se mândri, a se lăuda.
Kauxcxm~. Lăudăros.

Kacp6m.cx. Cafasuri. Zăbreale. I „lădiţe pentru fructe".
K~.Ceafa.

Koov<XÂ.il;co. Pârlescu. I 1. „a arde uşor" „a pârli".
KOOV<XÂ.taµEvo;. Pârlitu. I „uşor ars, pârlit".
Kavcx. Zădufu. I 1. „căldură mare, arşiţă" 2. „dorinţă arzătoare".*
Kcxncil;co. Râzu rară măsură şi fără rânduială. Hăhăiescu.
Kcx0iov. Putina I KcxBi „putină mică".
KOOOc;. Putină I „cadă, hârdâu, cuibâr".
Kavoov. Îndreptariu •.
K~wyvffia~. Cunoscătoriu de inimi. I „cunoscător al inimilor".
Kavovuc&c;. După canonu, îndreptariu. I „în mod normal".
Kapxcxp6&roc;.ovroc;,. Cu dinţii ascuţiţi ca herăstrăul.

• (v.

supra Kav6vw;).
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KcxpoYtIBE:c;. Vinele gâtului. I „carotidele".
Kooai.a. Casia. Un chipu de mireazmă, de floare mirositoare.
Koocri't'F.pOV.KaÂ.6.Âwv. Cositor. I lCCXO'OÎtF.pOC; „cositor, staniu".
Kat~. Pogorâre. Surpare. I KaoitF.pOC; „coborâre".
Ka't<l.fX>Â.ft. "Inceputu. Temelie. I I. „depunere" 2. „slăbire, epuiz.are".
KatclJ3proµa. Mâncare.
KatayopEUco. Descoperu taina.
Kamypcxqnl. Scriere. Luare. în scris. Ka't<XÂCY'(o;. Calog. sau catastihu. I
(primul termen) 1. „înregistrare" 2. „inventariere" 3. „recensământ" (al doilea
tennen) 1. „listă" 2. „catalog".
Ka'tCX&tcnF.pOC;.Ka'tffitF.pOC;.Ta1tEtv6tF.pOC;. Mai dejos. Smeritu.
Kata06µu:x;. 'E<pE't&;. 'Em0uµT}'t0;.11CJµ€vcx;.IlFptx6Ehrto(;.Doritu. Iubitu. I (al
treilea termen şi ultimul) „dorit, iubit".
Kata9ew. Puiu jos. I 1. „a lăsajos" 2. „a depune".
Kat<XCJXUVCO. Ruşinezu. Necinstescu.
Kataxcxpm:>c;. Plinu de rodu. Roditu.
Kat6.Â.aÂoc;. Clevetitoriu. I „calomniator".
KatclAfxµµa. Rămăşiţă.
Kat<lÂ:ql;u;. Sfârşitu. Sfârşire. I lCa'telÂ.T\l;T\ „terminaţie".
Ka't<XJ..lcxpt'\)p6). Mărturisescu asupra cuiva. I „a învinui, a reproşa".
Kat<l µ6~.x<qJuna.iow. Deosebitu. (primii doi termeni) „separat".
Ka'tCXVOlil. Pricepu. Iau seama. I 1. „a înţelege" 2. „a arăta înţelegere".
Ka'tOO;t.ffivco. Învrednicescu. I I. „a recunoaşte meritele cuiva" 2. „a face
reclamă cuiva".
Kata7tE1.p6l;co. Cercu. ispitescu.
Kat<i7tÂ.CXO'µa.'tO fµxÂ.a0'1p0v.Plastăru. Oblojitură./ (ambii termeni)
„plasture".
Katax~. Dinapoi. Aproape. I „(imediat) în spate".
Kata1t0Â.Eµii). Batu războiu asupra cuiva. Biruiescu I „a combate".
KatapX<l.c;. Întâi. începutu. I „pentru început".
Ta Kamx06wx. Cele de desuptul pământului.
Kat<iXPEo;. Încărcatu. Însărcinatu cu datorii multe.<papt<>µ€vo; axo XPbl·
îndatoratu.
Katawooo;.Xpoooµewc;. Suflatu peste tot cu aur. I (al doilea termen) „aurit,
suflat cu aur".
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Ka't6m.v. Ka't6m.. 67tt.oeEtv. Pe

urmă.

Dinapoi. I (primul termen) „apoi, pe

urmă".

Kamxoc;. Cel ce să ţine. Următoriul înainte sau cel de pre urmă. Cel ce-a fost
dinainte în scaunu să zice nprnm'tOXoc;. I „posesor, proprietar, stăpân,
detinător" .
Kaim. jos. I 1. ,jos'~ 2. „sub".
Ka'tm0Ev. De jos. De la ceale de jos. I „de jos".
K<XUÂ.b;. Fusul sfeaşnicului, . şi trupul a tot poporul. I 1. „tulpină, trunchi~·
2. ,.lăstar··.
't6 K µE'al 'tO'fi E.
~-De chedru.
~- Chedru. Copaci naltu dreptu în susu în chipul bradului sau al
molid\'ului, bun la învălitul caselor. I ,,cedru".
K.rltoµm. lacu. I 1. „a se găsi'' 2. „a sta întins, a z.ace".
Kd.6.&oµa. Cântecu pasărilor. I~ „ciripir'.

.

KE.Âa&OOl.

m1CO'l)ÎJ.a. Cântă pasările.

f.44 ....
~-Chelaru. I~

„pivnicierul într-o mănăstire".
Kfllt. Chilie. I XFÂi 1. „chilie" 2. „celulă (într-o închisoare)".
KEvoBo9.a. Mărire deşartă. I 1. „vanitate, trufie" 2. „deşertăciune".
KE~oc;. Măreţu în deşărtu. I 1 „vanitos, trufaş".
KEvot<Xqnov. Mormântu deşărtu. I „cenotaf'.
KEVC>&X;ro. Mă mărescu în deşărtu.
KevtTlJ.Ul. Împuntură sau cusătură. I I. „broderie" 2. „cusătură".
KEVt'ftcrqxx. Cusătoare. I 1. „brodez.ă" 2. „cusătoreasă".
KevtoUµm.. Mă împungu. Mă îmboldescu cu boldul, cu strămurarea I „a se
înţepa, a se împunge".
Kevtpll;ro. Altuiescu. I I. „a împunge" 2. „a îmboldi" 3. „a altoi".
KEvtpt. Strămurare. Boldu. Kal Ktvapov 't6 aiYtO. bold. I 1. „ac" 2. „ vârf'
3. „imbold".
KEVt&. Îmboldescu sau cos. I „a coase, a broda".
~- KotvtiX; O'ICl.tXx'tp<X. Poponeţu care punu la grădini pentru spaima
pasărilor./ (al doilea termen) „sperietoare de păsări".
K.evtq'r1l;. Îmbolditor.
KEV't'T)µ.6c;. Îmboldire.
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KqxxµIBa. Vas de lutu sau cărămidă. I KE.paµl.& „ţiglă".
Kqxxµt&u;. Olaru. Cărămidaru. I I. „olar" 2. „meşter ţiglar".
~Llbt.. Cărămidă.

I „ţiglă".
KEpcxmft. Cireşu. I idem.
Kqitmov. Cereaşă. I 1CFplm „cireşă".
KEpa.<rtil;. Păharnicu. I „care face cinste (cu o băutură)''.
Kqxx~. Purtător de coarne I 1. ,,încornorat" 2. „blestemat".
Kqxx-altn;. Comuratu.
Kqxx'ttvl.cx;. De cornu.
Kqxxii.ljo. Împungu. Dau cu coamele.

Kq:xrna't'll;. Împungător cu coamele.
Kqntov. Cornu. I xfpam „coamă, corn'".
Kqn'tOOa. Cornişor. I „corn mic".
Kqn~. Purtător

de cornu.
~-Câinele iadului să zice cherveros după cum bănuiescu. I „cerber".
~- Dobânditu. Câştigatu. Biruitu.
Kqfut.vm. Kfp&xtvco. Dobândescu.
Kf.p&x;. Dobândă. câştigu. I „câştig, profit".
~- KfpOmrta. Fagur de miiare. I Krp(Axx „fagure".
KF.ptl. Ceară şi xr.pt I (al doilea termen) 1. „ceară." 2. „lumânare".
KE.ptmco;. De ceară. x:al ldptvo; I (al doilea termen) „de ceară".

KE.pmi. Verigă. veriguţă.
KE.pvro. Tomu în păhar. I 1. „a umple paharele" 2. „a trata pe cineva. cu
. ".
ceva. " 3. „a da bacş1ş
Kqxxni.8t.. 'tO K1p01'tl.Bt. x:cxt 1CEp01d8t. 't6 aaµ:tlxvt. Sfeaşnicu.
Kqxnvm. Ceruiescu cu ceară. x:m
ceruiescu I I. „a cerui" 2. „a se

.vro.

face. galben ca. ceara".
~ x:al K'l]xoµa. Ceruială.

I I. „ceruire" 2. „paloare".
KapclÂat.ov. Capu. Kal ~t. iţ lCECp<XÂ.Tt. Capul. I ~ „capitol"
(ultimul termen) „cap.".
Kapcx>Jt.c;. Căpăţânos. Kal ~ x:al lCECp<XÂ.tKO;. Bcxpu~. Tare
de cap. Greu, gros la minte. I~ 1. „cu capul. mare." 2. "căpos, prost".
~-Legătura capului.
~vt<x. Dureare de capu. x:cxt xapcxÂ.07t6vo;.
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KapaMm:owc;. Cel ce are dureare de capu. I „durere de cap".
KECp<XÂ.07t0vro. Am dureare de capu şi îmi hatu capul.
KECpfAo;. Chefalul. Peaştele. I (iht.) „chefal".
~ I
.„.
K EXP1..
„mei .
KaµÎ\Â.WV 'CO. Comoară. Visterie. Avuţie. Binele mişcător

şi nemişcător.

I

„relicvă".

KElCE&v. &wc;. 6. Băutură alcătuită din multe amestecături.
KtlCt.Â.O;. Cel ce are glasu slabu.
KF.pCXu\JO;.
cW-tpcx1t01tEÂin. Trăsnetul. Tunetul ce loveaşte cu furgeru din
ceru. I „trăsnet, tunet".
Kep~. Ooc;. 'Tl· ii acxÎ'tCX tiOv ixpavtrov. ii KEpld&x. Sufâica ţesătorilor.
. _,,
„suveica .
K~tU;co. Schimbu un ban mare şi iau mărunţi. I „a mărunţi".
KEx~taµEwc;. Osebitu.
Ktv0ro. Ascundu. (altă. grafie).

ro

T6 K, µem 'toU H.

I „grădinar".
KT\f3o'Gpt. Coşciugu. Tronu. I 10f3o6pt 1. „coşciug" 2. „mormânt".
KEt.6~. Încă. Însă. I Kt.6~ „deja"„nici măcar".
KrptO'UpO;. Grădinaru. I „grădinar".
Krproupuc6c;. Grădinărescu. I „de grădinărie".
K~. Grădiniţă sau grădinică. I „grădiniţă".
Kfpuyµcx. Proveduire. I 1. „predică" 2. „proclamaţie" ..
Kîpul;. Propoveduitor. Kcxl K'fptX;u;. propoveduire. I 1apmcm; 1. „vomic"
2. „avocat (al ideilor etc" K'furol;Tt „proclamaţie, declaraţie".
Kip6am.o. Propoveduiescu. I 1. „a proclama" 2. „a declara".
Ki\iro;. Chitul mării. I I. „cetaceu" 2. „balenă, caşalot"**.
KTtk'.IBtov. Gogoaşă din care să face cerneala.
T6 K µE'ta 'tOO I.
Kt0clpcx. Lută. Chiminţia. I „chitară".
Kt0aptl;co. Cântu cu lăuta sau cu chiminţiaoa. I „a cânta la chitară".
Kt0cxpta~. Lăutaru. Chimingiaru. I „chitarist".

KrptO'UpO;.

Grădinaru.

"'Urmează o linie oblică care semnalează o interpolare .

•• Urmează o linie oblică care semnalează o interpolare.
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Kt0cxpl.a'tpl.O'aa.
f. 45r.

Lăutăreasă.

I 10.0cxp\.CMpta „chitaristă".

Kt~.

Chinovaru. ţicabor.
Ktv&uvdxo. Primejduiescu I „a fi în pericol/ primejdie".
Ktv&uvoc;. Primejdie. I „pericol, primejdie".
Ktv&uv<'o&r}c;. Primejdios. I „primejdios, plin de primejdii".
Ktvrimc;. Mişcare. Mutare x:al ld.VllJlCl şi pornire. I ldVTl<J'll „mişcare" (al
doilea termen) „mişcare (politică etc.).
Ktvro. Mişcu. Pornescu şi plecu I „a mişca, a pune în mişcare".
KtVT}'t6v.1îp(qµa Mişcător lucru. viu şi mutător ce poate să se mute de la un
locu la altul. I 10.VT}'t6 xp<Xyµa „lucru mobil".
KtVT}'t'ftc;. Mişcător. Cel ce pomeaşte şi mută.
KtVT}'tl.Kcl. Cu mişcare, pornire. I „cu mobilitate".
KtVT}'tl.K6c;. Mişcător. Cel ce să mişcă, să purneaşte. I „cinetic".
KiVllJlCl. Plecare. Purceadere. I „mişcare".
Ktvo'Gµat. Mă mişcu. Mă pomescu. I I. „a se mişca" 2. „a se afla".
Kl.crmvoc;. De iaderă.
Ktaa6c;. !aderă. foiahiu. I „iederă".
Kttptvcl&x. Gălbinare I „gălbineală, culoare galbenă".
KttptWXO')ltvoc;. Îngălbenitu. I „îngălbenit".
Kttptv\l;co. Îngălbinescu. I „a îngălbeni".
Ki'tptvo;;. Galbănu. I „galben"·.
K~. 11 Chivodu. Ladă şi corabiia lui Noe. I I. „ladă mare" 2. „tezaur".

Kiaacx. Km 1dna.

Gaită.
'

Kt'tplil. Pomul ce face chitrele. I „chitru".
Kttp0v. 't6. Chitra. Poamă. I ld.1:p0 „chitră".
KtxÂa. Turturea. I ldXÂ.11 „turturea".

Ia.ol&uµa.

Butăşire.

KÂ.a&'\Yt'fpt. Cogor de tăiatu la vie, la butaşi. I „foarfecă de pomi sau vie".
KÂ.a&'l>'t'f\c;. Butăşitor. I „cel care taie crengile uscate".
KÂ.<X.&'()co. Butăşescu.

Tai viia şi punu butaşi. I I. „a tăia crengile uscate" 2. „a

lăsa ciung".

IQ.a&p6c;. Rămuros. I „plin de crengi".
• Urmează o linie

oblică

cu o

buclă mediană

care

semnalează

o interpolare.
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K.Â.aOt, tlft&x;.

Ramură.

I (ambii termeni) „ramură, creangă".
IO..a.OOOct.. Rămurea. Mlădiţă. I l. „crenguţă, rămurică".
Ia.a\ro. Plângu. I „a plânge".
KÂa'U0µ:rp)c;. De jale. Olecăitoriu. De tânguire.
IO.a'U0µ1x;. Plângere. Tânguire. I „plânset, bocet".
KÂOOJI~. Olecăitoriu. I~ „plângăcios".

IO..avco. Băsu. Mă băsu. I „a se băşi, a face pârţ".
Ia.avulpiic;. Băşinos.
IOitvtµov. Plângere. Tânguire. I KÂfttpt.µa „plânset, plâns".
K.ÂnO<Xp1ft. Lacătu. I „încuietoare, lacăt".
KÂiEl.&>'UXoc;. Cel ce ţine cheile. I l. „cel care ţine cheile" 2. „cantonier".
~vco. Incuiu cu cheaia. I „a încuia".
~- Încheietură şi încuiare. Încheieturi de mădulari. I lCÂ.E\&ocJ11
„articulaţie, încheietură".

KÂE1.0''t6c;. Încuiatu. I „închis".
IUeîmpov. Încuietoare. I lCÂ.tlo''tpO „închizător (la armă)".
IQ.rlro. Încuiu. Închizu. */ tl.rlvco „a închide".
KM:µµtvoc;. Furatu. I „furat".
IO.t1t~ Km~- Fur. Hoţu I (ambii) 1. „hoţ" 2. „haiduc".
KÂ.rllo. Închizu.
IO.t1tipa. lCÂf.Cp'tpCl. Hoaţă. I (ambii termeni) „hoaţă".
IOt1t'OOl.1CÂ.Eqrtm. Furu. I (al doilea) Ti ~ „a fura".
Iatcpiµov. Furtişagu. Kal tl.t:'Via. 'CO airtO. I l. „furt" 2. „răpirea miresei".
IQ.T)&>vtoµO;. Vrajă. Vrăjire.
IQ.Ttµcx. Viţă. I „viţă (de vie)".
KÂ.11J.UX1ixp'UÂ.ÂOv. Frunză de viţă. I tlT)µ<X1ixp'UÂ.ÂO „frunză (foaie) de viţă".
KÂ.rpovoµia. Moştenire. I idem.
KÂ.T1CP0\Qµoc;. Moştenitoriu. I „moştenitor".
KÂipovoµ&. Moştenescu. I „a moşteni".
IQ.f)loc;. Soartă. sorţu. I l. „soartă" 2. „moştenire: 3. „cler".
IQ.tvco. Plecu I l. „a se apleca" 2. „a conjuga; a declina" 3. „a opta".
IQ.1.cru;. Plecare. I dl.mi „talent, aplecare".
• Se repetă peste trei leme doar cu al doilea sens.
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I tlmvapt ,,ramură".
~oe;. Zvârlire cu picior. I lCÂfrto"oc; „şut".
~u;co. Km ~\l;oµm. Km ~ro. Dau cu piciorul. Lovescu şi mă
Iovescu. şi zvârlescu cu piciorul. I 1CÂ.ot<J6) „a şuta, a da cu piciorul".
~tov. Clocitu.
~L Colivie. I idem.
ia.roero. Răsucescu. Sucescu. Torcu. I „a răsuci (un fir); a toarce".
IO.coo'tÎ}. x:Mxlµa. Firu de aţă. Firu de tortu. I „aţă (de cusut)".
IO.coocra.ptcl. lCÂ.cOOcrOO. Cloşcă.
IO.coocrooo6Â.t. Puiu de cloşcă. I „pui de cloşcă".
t6 K
'toU N.
Kv'10oµm. Mă scarpinu Kal ~#;oµm.
KVl\fko. Scarpinu.

KÂDv<lpt.

Ramură.

µem

KVÎlO"Jl<X.

Scărpinătură.

K~voc;. Scărpinatu.

KVllO"<Xpa Kal 1Cp110'<Xpa. Sită.
KW:îcra. Sfara grăsimei care să face la arderea ei. Fumul de arsura cărnii
.C:
grase. I K vtaa „s1ara .
Kvaq>E'6c;. o~· Înălbitor. I yV<XCpe'6c; „înălbitor".
f. 45v.
t6 K
'toU O.
KoÂ.w. Pântece. I „burtă".
Kotltftpric;. Pântecos. Vântros.
Kol.Ât00p6µ.t. KotÂ.toÂ.'OOUx. Slobozirea pântecului. Robu pântecului. Lacomu.
Kot.Â.to1t0vro. Sântu la chinurile naşterii. Mă doare pântecele I KolÂOJtOvro „a se
afla în chinurile naşterii".
Kol.Âto7t6VTUJ.<X. Durearea pântecului şi durerile naşterii.
Kot.Â.tcruµat.. Mă tăvălescu. I K'UÂ.tEµoo „a se tăvăli, a se rostogoli".
Kot.Â.tm. Tăvălescu. I K'UÂW „a tăvăli, a rostogoli".
I

_„.

µem

Kot.Â.1.0;'l>Â.OV. Tăvălugu.
Kol.Ât't'll<;. Coios. Surpatu.
KotµT}ffiapac;. Dormitător. Somnoros. Trândavu.
• Urmează o linie oblică care indică o interpolare.
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Kot.µT}'t'fpt.ov. Bolniţă. Locu osebitu spre îngroparea morţilor. I „cimitir".
Kot.µ~ro Km a1t0KOt.µ~ro 'ttvU. Adormu pe cineva I l. „a adormi" 2. „a linişti,
a calma".
Kot.µT}O't'Î\<;. ci1t0Kot.µT}<Tt'Î)<;. Adormitoriu.
Kot.µOGµcx.t. Dormu. I „a dormi".
Kotv6c;. Kotvf\. Kotv6v. De obşte. Obştescu I „comun".
KotvCrni<;. Obştime. Obşte. I KotvOm'tm „co"munitate".
Kotvovl.cx. Împărtăşire şi cuminecătură. I Kotvcovl.<x „societate".
Kotvcoveî>. Mă împărtăşăscu. Mă cuminecu. I „a se împărtăşi".
Kotvcovl.t;ro. Împărtăşăscu. Cuminecu.
Kot't&l;ro. Privescu. Cautu împrejur. I „a privi, a vedea".
KoKCXÂ.OOo.. Oscior. I „os mic, oscior".
Konaii.~ro. Rozu dâmprejuru osului. şi mănâncu oase. I KOKaÂWl;co „a
înţepeni".

Ko1C1C<IÎl.tcr't'T}Ko; KCX.t Konw..Evio;. De os. şi osos. I (al doilea termen) „de os".
K61C1Ca.Â.oV. os. I K01C1Ca.Â.o „os".
Ko1C1Ctva&x. Ruşală. Rumeneală I „roşeaţă".
K61C1CtVT} B<lÂao"crcx.. Marea roşie.
Ko1C1Ctvl.t;oµcxt. Mă ruşăscu. Mă rumenescu. I „a se roşi".
Ko1C1Ctvl.t;ro. Ruşăscu. sau mă ruşinezu. Ruşăscu de ruşine. I „a înroşi".
Ko1C1CtvwµEvcx;. Ruşitu. I „înroşit".
K6K1Cl.vcx;. KOKICl.VT} ov. Roşu. Roşie. Rumenu. I „roşu".
KolClCtVO'\Ytl;t.Ko;. Ruşior. Rumeor. I „roşior".
Ko~ro. Căznescu. Chinuiescu. Muncescu. Iadovescu. I 1. „a pedepsi" 2. „a
duce în ispită".
K6~. Muncă. Iadu. Osândă. Chinuială. I l. „pedeapsă" 2. „iad".
KoÂ.cx.O'µfvcx;. !aste(?) în iadu în muncă. osânditu. I l. „pedepsit" 2. „ispitit".
KoÂ..a<Ttiptov. Locu de muncă şi unealtă. Instrumentu de muncă, de chinu./
„loc de tortură".
KoÂ.ao''tftc;. Muncitor. Cămitor.
KoÂ.alci.a.. Ciocoiniţie. I KoÂ.aKtla „linguşire, linguşeală".
KoÂalCE'6co. Ciocotniţescu. I „a linguşi".
K6ÂaK~. Ciocoiu. Şiretu. Îmbunător. Mâlcomiş. I „linguşitor".
KoÂ.a1CE'\npux. Ciocoaică. Îmbunătoare. Milcomişă. I „linguşitoare".
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K6}J.o... Clei. I 1. „clei, lipici" 2. „coadă".
K6Â.Â:r1µa. Cleială. I „lipire, încleiere".
Koll11~apucoc;. KoU11uK6c;. Lipitor. Lesne de a să lipi. şi a să clei.
Koll11Jlfvoc;. Cleitu. Lipitu. I „lipit, încleiat".
Koll11'tft~. Cleitor. şi lipitor.
KoÂ.Â.O'OJlOO.. Mă cleiescu. mă lipescu.
KoÂ.Âiil x:cn <ix:oÂ.vi.O. Cleiescu. I 1. „a lipi" 2. „a se apropia" „a nu se mai
dezlipi de cineva".
KoÂÂtlpOV. yf.P&Xvt. Gheordanu sau brăţare. I x:oNlpo ,,guler".
KoÂ.CXÎva. Colaină. Lănţuşu de auru cu cavalarie.
KoÂD:r!~6v
KacpEÂ.U. Cafaltâcu. Fruştucu. Gustare. /x:oÂawi.o „gustare".
KoÂ.t.aa'()pa. x:al aa'()pa. Guştere. Şopârlă. Colomâzdră. Şoparlă rea. I (al
doilea termen) „şopârlă".
Ko~vro. Slutescu.
KoMlfXoµa. Slutire.
KoÂ.OK'60t. x:al x:ouÂ.O'Ux:Uit x:al x:oÂ.Old>v9r). Tivgă sau tigvă a zice nu-i bine. I
„dovleac".
KoÂ.OU1Ct0Wa. Tigvuliţă. I „dovlecel".
KoMlvva. Stâlpu. şi mai alesu de piatră cioplitu. I x:o"Ahva „coloană".
KoÂrovvttla.. Stâlpşor. I „coloană mică".
KoÂrovaoc;. Colunelu. Căpetenie peste ostaşi.
KoÂ.OVEÂCX'tOV. Oastea coluneilor.
KoÂ.'UJ.$r\~. Înnotător. Scăldător. I „înotător".

ro

f. 46r.
KoA.'UµJXO. Înotu. Mă scaldu. I x:oÂ.uµxm „a înota".
KoA.'UJ.$t10pa. Scăldătoare. I „cristeniţă".
KoA.u~. x:al x:oÂ.uµ1tl'}<J'U;. x:al x:oÂ.uJ.$tlµa. Înotare. I „înot".
KoA.uJ$Tt<Jux:Cx; x:al x:oÂ.i>µm)Crtt.K6c;. Înotător. Lesne a înota şi a să scălda. I
1COÂ.'UJ.$r\UKO; „de înot".
K6µ11. Chică. I „păr".
KoµÎ}~. Steaoa ce să veade vreodată zioa însemnând minune I „cometă".
K6µµa. Tăiare. I 1. „virgulă" 2. „partid".
Koµµcl'tt<X. x:oµµtXua. Bucăţi. Fărâme. I „în bucăţi".
Koµµa'tOOct.. Bucăţică. Fărâmă. I „bucăţică".
Koµµtvoc;. Tăiatu. I „tăiat".
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Koµxacrov. Pasu de meşteşugu. ·o S~'t'T)(;. Capră. Ţircular. Perghel. J
(primul termen).
Koµm. Nasturu. Bumbu. Nodu. I x:ouµm 1. ,,nasture" 2. „buton".
Koµm&ptx:o;;. Nodoros. Năsturos. Cu multe(?) noduri.
Koµm>ftvco. Legu cu nodu. I 1. „a înnoda" 2. „a lua în serios".
Koµ1t0Â.6yta. Metanii I „mătănii, rozar".
K6µ?tO;. Nodu.
K6VEUµa. x:amyWytov. x:ovOOo.. Conacu. Gazdă. /(al doilea termen) „cuib (de
răufăcători) (al treilea termen)" 1. „locuinţă, adăpost" 2. „conac".
Kovt6ro. Conăcescu. Găzduiescu. I „a trage/ a înnopta undeva".
K6vt&x. Lindină. I „lindină, ouă de păduchi".
Ko\il;aMx; Ti mc6V11. Pulbere. I (al doilea termen) „praf, pulbere".
Kovurlvco. Scurtezu şi apropiu. I „a (se) scurta".
Kovta. Aproape. I idem.
KovtCx;. 't~, îhv. Scurtu. Tăiatu. I l. „scurt" 2. „scund".
Kovt&repa. Mai aproape. I „mai aproape".
Kovuxpcl'COC;. Însuliţatu. Înarmatu.
Kovt<lpt. Suliţă. I 1 „băţ lung" 2 „suliţă".
KovwpE'6m. Lovescu cu suliţa.
Kovtdxo. Mă apropiu. şi scurtezu. I „a fi aproape, a se apropia".
KovruÂ.t. Condei. I l . „condei, creion" 2. „credit".
Kovn>Â.OJJ.axoopov. Briceagu de condei.
KovroÂ.O'yi.<l. Scurtă vorbă.
KovroÂ.Oym. Vorbescu în scurtu.
Kovt:lxp0cx.Â.µO;. Ponevos. I l . „miop" 2. „cu vederi limitate".
KoVtOCp0cxÂµicx. Ponevoşire I l. „miopie" 2. „limitare".
Komlat. Turmă I idem.
Kcma.Bt.x:Cx;. De turmă.
K01ta\il;co. Pisezu. hatu cu maiu. I l. „a bate cu maiul" 2. „a pisa".
Kooclvtaµa. Păsătură. Bătaie. cu maiul. I „faptul de a bate cu maiul" „pisare".
K~. Pisătoriu. Bătătoriu cu maiul.
K6Jtavov x:al x:omXvov. I l . „mai" 2. „pisălog".
K<mila. Slujnică. Argată. I „fată".
KcmtÂ.t. Slugă. Argatu. I l. „copil" 2. „slugă" „calfă".
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K~m.

Ostenescu. Muncescu. I „a-şi da osteneala".
Komcroµtvoc;. Ostenitu. I „ostenit, obosit".
Komacmx:ă. Cu osteneală. I „cu greu, cu osteneala".
Komacmx:Oc;. Ostenitor. I „obositor".
K61to;. µ6x~. Osteneală. Trudă. I „efort" (al doilea tem1en) „trudă".
Koni.Ot. Unealtă tăietoare. I „daltă".
K01îf)Ux. Gunoi şi balegă. I I. „balegă" 2. „gunoi de grajd".
K~ro. Gunoiescu. Puiu gunoi sau facu gunoi I I. „a pune gunoi de grajd"
2. „a murdări".
Kmqnaµfvoc;. Gunoiatu. I „îngrăşat cu gunoi de grajd".
K(mpcx;. Gunoi. Bălăgaru I l. „balegă, bălegar" 2. „1nurdărie morală".
Kcnqx'ovoo;. Umblătoare. Işitoare. lYx,W... ~bale I „hama".
K~. Gunoos. Bălegos.
K67ttc0. Taiu.
K6'1f4.LOV. Tăiare. I 1. „tăcere" 2. „rană" 3. „tăitură" 4. „durere de burtă".
K01ttuc6v. x:~. Tăietor. care are putere a tăia bine. I „de tăiat".
Konttpl>v. x:al x:oqnrpOv. Ascuţitul. Tăişul. I „ascuţit, care taie".
K~oo;. Corbu. I idem.
Kqxxtdl;ro. Crohoiescu. Strigu ca corbu. I K~co „a face negru ca corbul"
2. „a-i fi foarte sete".
Kqxrooµ6c;. Crohoială şi vorbă păsărească. Kq>aKt.Cm.Ka.
Kqxxoi.&x. Fată. Fecioară. I „fetiţă".
K~. xq»tl. Coardă. I I . „coardă" 2. „nerv".
Kql51.l;co. Încordezu.
~·Fată. Fică. I „fiică".
K~ toi) Oµµati.ou. Lumina ochiului. Vedearea ochiului. I „pupilă".
K~Vll- t6 p(maÂ.Ov. Măciucă sau ciumagu. Beldicu. Sopă. Chilomu. I (ambii
tenneni) „ciomag, măciucă"•.
KpJKoc; aiJycru. Gălbinuşu oului. Gălbinarea oului. I „gălbenuş".
K~. Trupeşu.
K~tlCO;.

Trupescu.
K~t. Trupu. I „trup, corp" .
I

• Se repetă cu aceleaşi sensuri dar cu mai puţine sinonime.
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Kq>µbc;. Trunchiu I „trunchi".
Kopvuxvl.l;ro. Prăfuiescu.
Kovtq)t6c;. Km K:Ovt.apK:'tO;. Prafu. Pulbere.
Kqrucpoc;. Creştetu şi vârfu. I „vârf, culme".
Kqnxpt) y<il.oocmc;. t6 nprot6y<XÂO;. K:aîµCoo. Zmântână. T6 & K:aîµ<llCt
µilÂ.W'tCX. Iar caimac mai vârtos lapte covăsitu.
Kqxpo;. 6 K:OÂ.1tCX;. Sânu. I J. „golf' 2. „sân, piept".
KopOOva. Coroană. I Kop6va „coroană".
Kqxovtfil;ro. Încorunezu. tmcntcpco.
KqxovuxoµEvcx;. Încoronatu.
f. 46v.
K0010.vtl;ro. Ciuruiescu. I „a cerne".
KoqlCt.vbyupo;. Văcăliia.
KOOiavov. Ciuru. I K:OmaVO „sită, ciur".
KooµtK:cX. Lumeşte. Mirineşte.
KooµtK:6c;. Mireanu. I 1. „lumescu" 2. „de lume monden".
KooµcmÂ.OOYtT\~. Făcătoriul lumii.
Kooµoxpcl~. Ţiitoriul, biruitorul lumii. I K:OCJµOxpcl't~ „stăpânul lumii''.
KooµcmÂ.aai.a. K:OOJ.L01tOtÎa. Facerea lumii.
KOOµ~. Lume. I 1. „lume" 2. „cosmos".
KoU:uti.&x. Molie. sau gărgăuţă. cnc6poc; vierme.
K&U;upoc;. Km Koocnxpoc;. Mierlă. Pasăre curată.
K~taµa. Cărătură.

I idem.

KcruJXVii) w.p(>v. Caru apă. /„a căra apă".
K~~ K:al KO'UJXxvta~. Cărător. I K~T}'tÎlC; 1. „cărător" 2. „cel
care întreţine familia".
KO'UfXlpt. Ghem. I „ghem, jurubiţă, sculi".
Kouf3aptfd;m. Ghemuiescu. Facu ghem. I „a face ghem/ scul".
KO'U{Xxpl.aaµa. Ghemuire. Facere de ghem. I 1. „înf'aşurare" 2. „ghemuire".
Kcro&rovtl;m. Batu în clopoţel. Tragu clopoţelu. I 1. „a suna din clopoţel" 2. „a
răsuna".

Kou&ruvt.. Clopoţelu. I idem.
Koo&rovtaµa. Glasul clopoţelului. I „sunetul clopotului".
KO'\ll;ooAO;. Făr-de minte. Nebunu. Bezmetecu. Nepriceputu. I „nebun".
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K()'l)lClOil. Bob. I „linte".
K()'l)Knmucoc;. Kcro1CKEvwc;. De bobu.
K()'l)KcruJ3cXyta. Bufniţă. Buhă. I oµ1t0'\Xpoc;.
Kcron:oc;. Cucu. I idem.

„bufniţă".

K0'6tl.a. Păpuşă care fac fetele pentru jocu. Zăbrădere. Acoperirea păpuşii. I
...,,
..... ''
„papuşa .
KCYOlCÂ.mµfvoc;. Zăbrăditu.
KCYOlCÂOlvco. Zăbrădescu.
K0'6KÂ.<OflCX. Zăbrădeală. Lucrul ce să acopere şi să împodobeşte în chipul
muierescu să face ca o cucuvaie să giugiuleşte.
KCY01CoUÂ.t. Viiarmele care face mătasea şi gheoaga întru care să închide
viermele din care să face mătasea. Încă 1CO'U1CoUÂ.toV să zice acoperemântul
capului. Mai vârtos precumu obicinuiescu schimnicii a pune în capu.
1COU1CoUÂ.tov poate să se zică tot lucru moţatu şi ascuţitu şi rătundu în chip de
boltă. I „gogoaşa viermelui de mătase".
KO'OlCO'l)V<lpW. Copaciul ce face cucunarele. I „cucunar".
KCYOKO'l)v<lpt<X. Cucunarele. I „cucunar".
KCYOKcruptl;co. Codocescu Kal Kole'6l;co. Cântu ca cucu.

KooÂ.OUKOOa. mroÂftlCtov.

Câinişor. Căţelu. 1C~t.

Kouµep~~- Vameş.

Kooµt.pn.

Vamă.
Tulbă.

I „pistol".
Koovt.cX. Leagănul. I x:o6vux „leagăn".

Kcroµ1tO'Upt.

Ko'6vtoµa. Legănare.
Kou\IEÂ.t. Iepure de cei mici albu sau şi negru. I „iepure de casă".
K6VOO'l)Â.Oc;. Sfeatnicu. caimacam.
Kouvtiil. Împingu. Povârnescu.
Ko'6~. Kcrovo6m. KOOVO'lf. Ţânţar. I (al doilea termen) „ţânţar".
KouvoOµm. Mă leagănu. I Km>vttµm 1. „a se legăna" 2. „a se mişca repede".
Koovro. Leagănu. I I. „a legăna" 2. „a mişca".
KCY6ncx. Cupă. Păharu. I „pahar mare, cupă".
KmmOl;uÂ.Ov. Lemnu de vâslă.

Koum. Vâslă. Opacină. I „vâslă".
Koum.MX't'l'l';. Vâslaru. I 1Com'J1Âft'tl"t<; şi lC~'tît<; „vâslaş".
K01tt.Â.cXai.a. Vâslire. I KCOmlÂ.CXoi.a „vâs Iire".
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Koum.Â.auo. Vâslescu. I 1CC01tT}Âatro „a vâsli".
K007t'TlAaoi.a Bw 0aÂfro<J1l;. Vâslire pe mare.
Koopcll;oµat. Ostenescu. Mă ostenescu. Mă năduşăscu. I „a obosi".
K~. Osteneală. Năduşală I K~ „oboseală; osteneală".
K~. K~ Kal µ1Ulpfl~. Bărbier sau tunzător. I „bărbier,
frizer".
K~voc;. Tunsu. Rasu.~ „tuns".
Koupdxo. Tunzu sau razu. I „a tunde; a bărberi".
KOU'tE'lYt'll<;. Tunzător.
Kcrupoc6ro. Jăfuiescu. Pradu. I „a prăda, a jefui".
K~. Jăfuitor. Prădător. I ,jefuitor".
Ko6patuµcx. Jăfuire. Pradă. I Ko6paqi.a „prădare, jefuire".
Km'lP.t'Tl. aiYtil. Curte.
Koupitl;<Xvoc;. Curtezanu. Curteanu.
Koucnoi>&x. Streajă de ostaşu I „strajă, gardă".

Ko6mtcx;.
KO'O'telÂ.t.

Lingură bucătărească.

I

„lingură".

KCY6'tfÂC>v. 't6 µttc01t0v. Frunte. I K0'6'tfÂO frunte.
K0'01EÂf!i:oc;;. µe'tID7t6cxc;. Fruntos. Cu frunte mare frumoasă.

KO'\Ytl;CXJ.ul&x. Kcxl KO'\Ytl;aypa. Şchiopătură.
KO'\Ytl;cxl.vro. Şchiopătură I KO'\YtO'Cll.vro „a şchiopăta".
Kmn:l;6c;. Şchiopu. I KO'O'ta6c; „şchiop".

KO'\Ytl;oKE.CpCXÂ.\l;ro.
KO'\Ytl;oµttll;ro. Slutescu nasu. Taiu nasu.
K.oYtpo6Â.T}C;. Pleşufu şi rasu la păru. Puţinu păr avându. Smultu.

Ko\nÂ.oc;. Coame. Comoratu. Aceasta să zice unui om spre batjocură.
f. 47r.
KO'\)'t()'\)MO. Împungu cu cornul I „a îtnpunge cu coamele".
Kcnxpa&x. Asurzeală. lCOUKayta.
V n/IV~,.,..„ A
n..v"'t"A""""'·
surzescu. I „a surzi.„ „a l""asa mut" .
Kmxp6c;. Surdu. I idem.
Ko(xptoc;. Secu. Deşărtu. I „sec, gol pe dinăuntru".
Kcnxpcoµâ&x. Scorbură. I idem.
K~. 6. Cofă. Doniţă.
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Kocptvt.

Coşu. Coşniţă I „coş

de nuiele".
KoXÂ.tbc;. Melciu. l:aA.tftyico;. I O'<XÂ.t'"fKclpt „melc"*.
KOyCXT\. 'AX~· Scoică. t6 x~wv. I ax$6fu „scoică".
Koî.Â.o;. Găunos. I „găunos, sec".
Koiv6(3wv. Obştejitie. I 1. „cenobiu, cenovie" 2. „comunitate".
Kowtbc;. Îl KCXÂ.tooeo<fu. Ceoacă. I (primul termen) „scrumbie" (al doilea
tennen) „stăncuţă".
K6µµt. T6 Koµµwt. Comidu. Cleiu ce să face pe pomi uscatu. I „răşină".
KoµMl;co. Mă îngâmfezu. Mă semeţescu. Kcxµap00voµoo. I „a fi îngâmfat, a-şi
da aere".
KqJ.\1f6c;. Frumos. Alesu. Plăcutu. Cu hazu. Iscusitu. I „elegant".
K6vt&l Kal lc6vta. Lindină. I „lindină, ouă de păduchi".
Kqrocpaîo;. Verhovnicu. Mai mare. Capu. Începător. I „corifeu, fruntaş".
Kqxri)va. ft KqXi)Vll. Cioară.
KOOµt.o;. Cinstitu. De cinste împodobitu. De laudă. I „demn".
Kcrupcx'to;. t6 µnopµnEpEîov. Bărbierie. I K~ „frizerie".
K~. 6 µnapµ~. 6 ~'OpWptO''t'Îl<;. Bărbier. I Kaup00c; „frizer".
Kp&.l;co. Strigu şi chemu. I „a striga, a ţipa, a vocifera".
l{pOOc'tT}(;. Strigător. Chiemătoriu sau pristavu.
Kp(xyµa 1tE'tEtvoG<;. Glasu cocoşului.
Kpayµtvo;. Strigatu. Chiematu.
Kpcxµl}tov. Varz.ă. I~ „leguminoase".
~a. Coceanu de varz.ă.
't6 ~~Â.Ov. Orice fel de coceanu.
Kpcxcr<lc;. Vinar. Vinericeru şi cârciumar. I „podgorean".
J{p<xo'OOa. Vinişor. I idem.
Kpa.al. Vinu. I idem.
Kpam. Koµµtvoc;. Vinu stricatu, oţeţitu şi care să trage din searbădu.
KpcxcrOOqleîov. Pivniţă. Magazie.
KpcxcrOJ.tfÂ.t. Mirsă de vinu cu miiare.
KpcxcroMtvov. Borţi de vinu. Vas de pământu.
Kpaaomvo;. Băutor de vinu. Beţivu.
Kpcxor.p6c;. V inos.
• Urmează linie oblică ce marchează o interpolare.
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Kpam.1tO'til;ro. Adăpu cu vinu.
Kpaa01t0\)Â.t~. Vânzător

de vinu.
~- Stomahu. Stâmpărare. Acestu cuvântu să zice şi pentru firea omului
şi la alte lucruri care sântu amestecate unele cu altele. I l. „amestec" 2. „fire
(a omului) 3. (gram) craz.ă".
Kpaa01t0\)Â.Etov. Cârciumă. I Kp<X1tOUÂ.El.6 „cârciumă".
~v. Poala hainei./~ 1. „poală" 2. „capăt".
Kpcx<rnE&otOv <p6peµa. Haină cu poalele lungi să târăşte.
Kpa'tOGµat. Kal lCp<l'tEt.OGµat.. Mă ţinu şi sântu ţinutu. I Kp<XnEµm „a se ţine".
Kpauo. Ţiu. şi biruiescu . ./ „a ţine".
l{pCt't'JlO'lC;. Ţinire. I l. „împiedicare" 2. „detenţie scurtă" 3. „reţinere".
Kpauy{\. Strigare. I „urlet".
~·Came. I idem.
Kpe1313a't00a. Pătişor I „pat mic, pătuţ".
~'tt. Patu. I „pat, strat".
KpeµcxaµtVO<;. Spânzuratu. I l. „atârnat" 2. „spânzurat".
Kptµ~. Spânzurare. Kcxl ~· spânzurătură. I~ 1. „atârnare"
2. „ca-dere" .

KpEµcxampta. Spânzurătoare. Kal KpEµa9a.
KpEµacnpcx.Kal KpEµ(x0cx Cârlige(?) I „cuier".
KpEµvll;oµm. Mă surpu.
KpEµ~ro. Surpu. I YKPEµtl;ro „a dărâma, a surpa".
KpEµvt.aµO;. Surpuşu. Surpătură. Râpă. &tEp Km KpEµ6c; ÂtyE't<ll.. I YKpEµ6;
„prăpastie".

Kpq.t& Km KpEµ:v&. Spânzuru. Aninu. I I. „a atârna" 2. „a spânzura".

Kptcncx. To K0t1qXXV0v. li
K<l.U.atov.

K~

toG

1tE'tE1.voU.

Creasta cocoşului. T6

Kptl't'fl. Critul. Ostrovul Critului de o sută de cetăţi iaste./ „(insula) Creta".
Kpt0(tpt. Orzu. I idem.
Kpt06w.pov. Apă de orzu.
Kpteq:>tl;ov. Arpăcazu. Orezu. De orzu.
Kpt.06cproµov. Pâine de orzu.
Kptµcxiil;ro. Bănătuiescu şi osândescu. clevetescu. I „a păcătui".
f. 47v.
Tl""'
• Ban-atu I „paca
- t" .
.&~~·
1

""

•

242
https://biblioteca-digitala.ro / https://www.acadsudest.ro

KptµanaµEvcx;. Pănatu. Kcxl Kpt.µ<XnaµEVTl. Pănătoasă. I „care a păcătuit".
Kpl.voµcn. Măjudecu. I „a fi judecat".
Kpl.voc;. Crinul. Floarea crinului. 't6 ~cxµmlµ. ~cxµ7t00a. I „crin".
Kptvro. Judecu. I Kpl.vm 1. „a judeca" 2. „a crede".
Kpt"6m1toc;. Locu de crini plinu.
KptµEvoc;. Judecatu. I ,judecat/ criticat".
Kpl.m.<;. Judecată. I KpiaT\ ,judecată, raţiune" 2. „criză".
Kpt'tÎplOV. Casă de judecată. Divanu. Judecătorie. I „criteriu".
Kpt'tÎ)c;. Judecător. I ,judecător".
KptO;. Berbeace. Areate. 't6 iqrulpt. I „berbec".
Kptîcm.K{x;. KpW.pl.moc;. De berbeace, de areate.

I Kp<Xµ.µlbt „ceapă".
Kpoµµ'll&>n:q>CXÂ.Î\. Capul sau căpăţâna ceapei.
Kpoµµ006qn>U.Ov. Foaie de ceapă.
Kp{rto;. Sunetu. Bubuitură. Plesnire. Trosnire. I „zgomot".
Kpo'\YtoÂ.ll;ro. Trosnescu. Plesnescu. Facu sunetu, zgomotu. Kcxl lqXmXÂ.ll;ro. 't6

KpoµµIBt.

I

Ceapă.

I

aU'tO.

Kpo6co. lzbescu. Lovescu. Batu. cbc; 1CpO'(xo i-ftv
'(ouKalll;ro. I „a izbi, a lovi".

~-

batu în

uşă.

~-

Izbire. Lovire. Batere. I l. „izbire, lovire" 2. „ciocnire" 3.
~
'' .
„mcercare
Kpucl&x. Frigu. Răceală. I „frig".
Kpuroµfvcx;. Răcitu. Friguros. I ,,răcit".
Kpu(ovm. Răcescu. şi îm iaste frigu. I 1. „a-i fi frig" 2. „a răci".
Kplmtoµm. Mă ascunzu. Mă pitul. Km 1Cp'6JX>µcxt I 1Cp'6(3oµm „a se ascunde".
KpuµµEvcx;. Ascunsu. I „ascuns".
Kp(l(Xo. Kcxl xp\mtm. I „a ascunde".
KpucrulÂ.t. Criştalu şi gheaţă. „cristal".

o1*(oc;. Kcxl n:aye't()c;. I .
KpucncxÂ.tvtoc;. De criştalu.

I „de cristal".
Kpucpa. Într-ascunsu. Pe suptu cumpătu. I „pe ascuns".
KpU'V410v. Ascundere. I Kp\>'lf410 „ascundere".
Kpa1tClA.11. Beţie.
Kpav\ov. Căpăţână goală. I xpcXvto 1. „craniu" 2. „tigvă".
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~·

Amestecare. Uit x:al ăvcr&v I xp6mi „amestec".
Kpox:6f>EtÂo;. Corcodelu. Pasăre înfricoşată, n1âncătoare
oameni. I „crocodil".
Kp6x:cx;. 't6 aacpp(At. Şofranu I idem.
't6 K µe't<X -ceri> I.

şi

omorâtoare de

K mOOSt. 11-rot oK't<lîtC>Bt. Caracatiţă.

K'tE~co. Peaptănu I „a pieptăna".
K'ttvt. Pieptene. I K'ttvt „pieptăn".
K 'tEVUJµtvcx;. Pieptănatu. „pieptănat".
K 't'TllCUll;oµat. Ofticescu. Bolescu de oftică.
K 't'Tln6V. Oftică.
K 't'Tl~<;. Ofticos.

Kiltvcx;. Dobitocu. I „animal de casă", „fig. dobitoc".
K'C'Î}<ru;. Câştigare. Câştigu. I K't'Îl<Til 1. „dobândire" 2. „avere" 3. „ocupare (a
unei ţări)".
K iU;co. Zidescu. I „a construi".
K'tiptov. Zidu. Zidire. Înălţare de case. I x:'tipto „clădire".
K't\aµa. Zidire. I 1. „clădire" 2. „zidire (a lumii)".
KUO't'Tl<;. Ziditor. I „constructor".
K't'Um}µtvcx;. Lovitu. I idem.
f. 48r.
K't'6Jtoc;. Sunetu. Trăsnetu. Tunetu. Lovire. Zelesnire. I „lovitură".
K't'6Jtoc; xE.pl.cov. Plesnitul mâinilor.
K 't'01ti.O. Lovescu. I „a lovi".
K 't'Tlvof3<X1Tl<;. Cel ce să culcă cu dobitoace, curveaşte. I „zoofil".
T6 K µe't<X 'tO'G u.
K~~· Ocârmire. Îndreptare. Chivernisire. I ~vrtml „guvern".
K'\lJ3Epvft't'Tl<;. Ocârmuitor. îndreptător. chivernisitor şi cârmaciul corăbieru.Kal
oix:ov6µoc; 1\-rot 1C'Uf3f.pvt't'ftc;. I l. „şef de guvern" 2. „guvernator'' 3. „comandant
(de navă)".
KuPEpvrrnaaa. Ocârmuitoare. Îndreptătoare.
KuPEpvro. Ocârmuiescu. Îndreptezu. Acestu cuvântu mai ales la ocârmuitorii
corăbiilor să zice mai vârtos şi la chivernisiri ale caselor, moşiilor şi
veniturilor. Ocârmuitorii corăbiei după aceia s-au obicinuitu a să zice la toată
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chepeteniia, domnii, împăraţi şi casnici. I 1. „a guverna" 2. „a conduce o
- a manevra"3 . „a dom1na
. ".
nava,
K'UOOlvt. Gutuie. I idem.
Kutloc;. Crugu. Ocolu. I 1. „cerc" 2. ciclu 3. „cerc, grup".
KuK'.Â.Wvro. Ocolescu. I „a încercui, a înconjura".
Ku1CÂ.cOCJtC;. Ocolire. I K'61CÂ.coo'Tl „încercuire, înconjurare".
Kîncvoc;. Pasăre streină care după cumu zicu, asemenea cu lebădă. Căriia
viiaţa îi iaste totu la locuri verdoase pe lângă ape. Şi niciodată nu cântă, fără
numai cându li să apropie moartea. I „lebăda".
KuÂ.toµa. Tăvălire. Răstun1are. I 1. „curgere" 2. ,,rostogolire".
KuÂ.1.crCJCO. KuÂ.1.co. Tăvălescu. Răstomu. I lC'\)Â.6) 1. „a rostogoli" 2. „a curge"
3. a cădea de a rostogolul.
Kt>µa. Valu. Nadă. I 1 „val" 2 „nadă".
Kuµa'til;co. Facu valuri. I 1. „a undui" 2. „a flutura, a fălfăi".
K'OJ!CX'til;Et it eaA.aaaa. Face marea valuri. undează.
Kuµa~. Valuros. cu valuri I „cu valuri".
KUµtvov. Chimenu. anasonu. I K'6µtvo „Chimen".
Kuvrrrtlpqc;. Kuvryyt'tT)c;. Datu după vânătoare. I (primul termen) „de
vânătoare".

Kuvfryov. Vânatu.
-~ cnn:o. I „vana
" -1oare" 2. „vana
" t" .
K'OVTfYl.. V"ana-1oare ş1. lC'\)VJfY'TlO'Lc;. ·w
Kuvrrr6c;. Vânător. I idem.
"" V"anezu. I „a vana
" ".
K'OVTTYCO.
KUJt<Xpiam. K'01tclpwaoc;. Chiparos. Lemnu mirositor I „chiparos".
K'07îaptO'crevtoc;. De chiparos. I idem.
Kmwpt.aamvm;. Livade de chiparoşi.
K~. Jupâne. Doamne. I „nea, jupân".
K~. K'Op<X'(a. Jupâneasă. I „cucuoană, coană".
I

I

'

,

K~. Doamnă. Stăpână. „doamnă".

K~.

Domnie. I 1CUpt.&rr\'t<l 1. „proprietate" 2. „dominaţie".

KOO'O'Îpt. Spumă.
Koocrrptcnucoc;. De spumă.
K~.Spumos.

K~. Beşică.

I 1. „băşică" 2. „vezică" 3. „chist.
K$oc;. 'ta ~(xpt.a. Ţintar. I 1. „cub" 2. „zar".
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KUri<ru;. l:t>U11~.'Eyyoo-rpromc;. Zămislire Îngrecare. I 1C6rtm1 „sarcină,
graviditate".
KuvoKt<papoc;. Cu capu de câine.
Ki)po;. 't6 lCOpoc;. Întărirea. Adeverirea. şi stăpânirea cea ce întăreaşte.
adeverează. I l. „prestigiu, autoritate" 2. „consideraţie" 3. validitate 4. „putere".
't6 K µem roG ro.
KroÂ.6µ11Â.a. Bucile curului:
KcoÂ.o1ta\/\.l;ro. Înfăşu în scutece.
KroÂ.o1tCXVLCJµtvcx;. Înfăşatu.
KroÂ.61t<XVa. 't6 KroÂ.61taVov. Scutecile. Scutecu. (al doilea termen) 1CIDÂ.67r.avo
„seut ec " .
KroA.cx;. Curu. I „fund, (pop.) cur".
Kro~t. Coada. Îl oUp(x. I (al doilea termen) „coadă".
KroÂDtp'(m<x. Gaura curului.
KroÂ.6crupµCX. Târâre pe curu. Târâtură. Cel ce să târeaşte.
Km~. Târâtor pe curu.
KroµroOtcx. Comedie. I idem.
KrovcmxvnvofutoÂ.tc;. Ţarigrad. I Constantinopol.
K6:rvomm;.Kcruvo6m. Ţânţar. I (al doilea termen) „ţânţar".
KrovomoÂ.&ytov. Pologu.
Kcqxllltov. Mărgeanu. I Kopcl.Â.t „coral".
Komav6V11 T\ Kffi1t<XVO<;. Maiu.
KcmtcXW:ro. Batu cu maiu. pisezu. I Komxvil;ro „a bate cu maiul".
Komaviaµevcx;. Pisatu.
Kroµcm6Â.tc;. Oraş. I „comună".
f. 48v.

'tO Â. µe'tft roG a.
A~.·o ll.0o; Piatră.
Aaj3pa. cl>Af>l;.Flacără. Arsură mare. Vâlvoare. I l. „arşiţă" 2. „supărare mare".
Aaf3uptv6o;. Grădină cu multe împletituri şi fealuri de loaze în care nu ştii să
te întorci pă unde ai întratu. I „labirint".
AafXoµ.atia. Rană. Lovitură. I Ea.1t0tl.<XTU ,,rană".
A~voc;;.Rănitu. Lovitu. I „rănit".
AcxlXOvco. Rănescu. Lovescu. I „a răni".
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Aaf3pcx. Măzdrei cu mulţi părinţi. I „ (într-o mănăstire) lavră".
Aa:yapif;,ro -00 VEp6. Strecor apa, o lămurescu 11. „a strecura" 2. „a limpezi".
Aaycxpif;,ro -00 âoiµt.. Lămurescu argintul.
Aayftva Kat ÂaÎvt. Urcior. Borţi. Vas de lutu./ (pri1nul termen) „cană de lut,
ulcior".
AaYKMt. Vale. I „vale îngustă, vâlcea".
Aayy6vt. Deşărtul. Partea din josu a coastelor.
AayrovtKOV (JlC'\)Â.t. Ogar sau copoiu.
Aayox;. Iepure. I ÂD:'(6<;; „iepure de câmp".
Aayoo&in. Iepuraşu. Puiu de iepure. I „iepuraş".
AayroStK6<;. Iepurescu. Kat ÂD:'(ooOtK6<;.
Aaym>OUncx;. De iepure.
Aoot. Untu de lemnu. I „ulei, untdelemn".
Acx&mi9cxpov.Â®tK6v Vas de untu de lemnu.
Aa&mooÂ.t'tÎ)<;.Vânz.ător de untu de lemnu.
Aa&xpe-cxa. Drojdie de untu de lemnu.
Acx&Dvro.Ungu cu untu de lemnu. /1. „a unge" 2. „a gresa" 3. „a mitui".
Aa0cxivro. Âav06.vro. Greşescu.
Aruk>c;. Greşală. I „greşeală".
Aet0o'6pt. Mazăre. ii cpf4Xx. I (al doilea termen) „bob".
Aaiµcxpyoc;. Lacomu. I idem.
Aoo.µcxpyia. Lăcomie. I idem.
Acnµapyro. Lăcomescu.
AaiKCx;. Mireanu. I 1. „popular" 2. „public".
Aoo.µOc;.Gâtu I idem.
Acnµ.oo-toÂ.wUl. Podoabele gâtului.
AaivfK;, Olaru. Ulcioraru.
AciK~. Groapă. Lacu. I „groapă".
Acm;apa. Pohtă mare. zburdăciune./ Â.aX'tU pa 1. „poftă, dorinţă" 2. „emoţie"
3. „nerăbdare".
AOOC't<Xpif;,co.Pohtescu tare. şi mă hatu ca peaştele I Â.aX'tCXf>il;ID 1. „a tresări"
2. „a tremura, a dârdâi" 3. „a se speria".
A<XK't<Xpif;,Et 'to 'lf<lpt. Să bate peştele.
AaK'til;ro.KÂ.O'\.Ytl;m Dau cu picior. Lovescu. I (ambii termeni) 1. „a da cu
piciorul".
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AoocuoµO;.~aî~ oi&o.

Lovire cu picior. Cu călcâiul. Zvârlire.
AW...W.. Graiu. Vorbă şi glas. I „vorbire, voce, glas, grai, dialect".
A6Mlc;.Limbutu. Cel ce multu vorbeaşte. Fliar. I „vorbăreţ, limbuf'.
AaliiJ. Vorbescu. Grăiescu. I 1. „a vorbi" 2. „a ciripi" 3. „a răsuna".
A<lµvco. Vâslescu. I „a vâsli".
AOµva tb x:ou1cl.Vâsleşte cu vâsla.
A<lµvtaJ..L<X.Vâslire.
Acxµroi&x. Făclie. I idem.
Acxµ1UX&roxo;.Purtător de făclie.
Acxµ1UX&roxro. Luminezu cu făcliia.
Acxµ1îp'Uvoµcxt. Mă luminezu.
A6µ1tp'OOJ.UX. Luminare. I „strălucire".
Acxµnp6c;. Luminatu. Luminos. I „strălucit" „luminos".
Acxµ~voc;. Luminatu.
Acxµxp(x;. f\tot ovoµam6c;. Numitu. Vestitu. De neamu mare.
AUµn:co. Strălucescu. Lucescu I 1. „a străluci" 2. „a lumina".
A<lµ'lfl.';. Strălucire. Lucire. /MlµV11„strălucire, sclipire, tucire, luciu, lustru".
Acxµmlp6c;. Strălucitor. Lucitor. Luminător.
Aavclpt.. Râfilu. I vârtelniţă.
Aavapll;co. Râfilezu.
Aa.µ1t'Upll;co. Lucescu. I l. „a tumina" 2. „a luci" 3. „a sclipi".
Aaµ~. Lucire. I 1. „luminare" 2. „luciu" 3. „sclipire".
Aavd;a6VL. H CXKCOVT}. Vârful suliţei. Ascuţitul.
Aavd;ouvil;co. Înţepu. Dau cu ascuţitul suliţei.
Aaf:x;. Norodu. Mulţime de oameni. I „popor".
A<XpOi. Came grasă de râmător. I „slanină".
AOpoyya.c;.Gâtleju. I „laringe".
Aamtil;co. Întinu. Înnoroiescu. I Â.<X0'1r0lvco 1. „a unge cu noroi" 2. „a mudări
cu noroi" 3. „a se încheia".
A<ioml. Tină. Noroiu. I idem.
"
Aacmc.oµtvoc;. Intinatu.
I I. „înnoroiat" 2. „murdar de noroi" 3. „încleiat".
Aatpeia. Slujba. Închinăciune. Cinste către Dumnezeu. Credinţă /„adorare".
Aatpt(xo. Mă închinu. Slujăscu. I „a adora".
Afupt.tb tÂ.fupt.Cerbul. I (al doilea termen) „cerb".
248
https://biblioteca-digitala.ro / https://www.acadsudest.ro

A<icptacra..

Ciută. cerboaică.

Aacpp6c;. 'EÂaq>p(X;. Uşor. I (al doilea termen) „uşor".
Aaxavov. V arză. I Mxavo I idem.
Aaxava x:OO. Â.aXavt.Ka Tot feliul de verdeţuri. I (ambii termeni) „:zarzavaturi,
legume".
AaxavomJ\)Â.t~. Vânzător

de verdeţuri.

f. 49r.
AaxaiVEt. Să întâmplă. I „se întâmplă".
Acxxaivro. Întâmpinu. Kal ,...D.n.xa.D.n.xe. M-am întâmplat, s-au întâmplatu
<ro~x:Cx; x:al cruµlXlf.ta. Intâmplare. I I. „a întâlni" 2. „a-i reveni" 3. „a se
întâmpla".
Acx~. Sorţu. I „loz".
Aayw.'AD:yflxt. Fiu de iepure.
To A µe't<l wG E.

Armva. Leoaică. I idem.
~-

Tâlharie. Jăfuire. I I. „vitejie, voinicie" 2. „mănnimie".
AEJ3tvt11<;. Tâlharu. Jăfuitori. I I. „bărbat frumos" 2. „viteaz, voinic" 3. „suflet

mare".
AfPEVt~co. Tâlhărescu.

AE:'(awv. Darul care să lasă cuivaş în viaţă la moarte.
Af:yro. Zicu. I „a zice".
Af:yro ~rotlxov. E1c <m)wuc;. Zicu de rostu.
AEt.1t0tu~. Pribeagu ce- I ce-ş lasă rânduiala ostaşul ce fuge.
AEt.1t0tal;ia Lăsare de rânduială. Fugire de la oaste sau de la alt meşteşug.
Aet1WtOOC't6l. Îm lasu rânduiala.
AE11te0. Lipsescu. Lasu. Nu sântu de faţă. Lipsescu. I I. „a lipsi" 2. „a fi
plecat" 3. „a uita".
Aei1tco~. Lipsindu. Nefindu de faţă. I Arutovtm; „lipsind".
Aet~kx. Liturghie. Sâvărşirea slujbei, a tainei. I I. „fiincţionare" 2.
„atribuţie, fimcţie" 3. „liturghie".
Aa~6c;. Slujitor liturghiei. I „fimcţionar".
Aet.~ro. Liturghisescu. Slujăscu. Facu liturghie. /1. „ funcţiona" 2. „a se
purta" 3. a-şi executa funcţia.
Aet.xi\va. Pecingine. /1 „lichen" 2 „boală de piele, spuzeală".
AEivcxvov. Rămăşita. Moaşte şi trupu mortu. Mortul. I AEivavo „cadavru".
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Aavov. Azimă. Pâine nedospită. Şi tot lucru cu lipsă.
Aav6c;. Neisprăvitu. I „cu lipsuri, incomplet, lacunar, defectuos".

Aruoµtvoc;. Ştersu.
A.Etrovco. Ştergu şi pierzu. Curăţu. Stingu.
AeKclvq. Ligheanu I I. „lighean" 2. „bazin".
AEZ;uc6v. Lexiconu. I ~uc6 „dicţionar; lexicon".
Ml;~. Cuvântu. graiu. I Ml;11 „cuvânt".
Aeovtclpt. Leu. I Â.tovtapt „leu".
AeovtO&pµa. Piiale de leu.
Arovt67tap&x;. I „leopard".
Atm. Solzu. I idem.
AEmOOp6c;. Solzos.
Atnpa. Lepră. Iaste aceasta o spurcăciune care la trupul omului să
pricinuiaşte din vreo boală stingându-se sângele şi să pătează trupul de să
face pe alocurea albu şi să zice rumâneaşte pătare sau pătătură. I „lepră".
AE1tp6c;. Lepros. cel ce are această lepră. I „lepros".
AEnmtvco. it M:nrovco. Supţiezu. I (al doilea termen) „a subţia".
AEn'tOA.ayta. Cercare a vorbei cu de amănuntul. I „minuţiozitate, migală".
AEn'tCmtc;. Supţiime sau mărunţiş. I M:nWrrtm 1. „subţirime" 2. „fineţe".
Arni:Oc;. Supţire. şi măruntu. I 1. „subţire" 2. „slab" 3. „mărunt" 4. „fin,
. " 5 . „e1egant" 6 . „subtI"l" .
d e1icat
AEuKcxtvco. Înălbescu. I „a albi, a înălbi, a face alb".
AEuKtl.St. Plopu.
AEuKcxµcx. AEUKcxvcru;. Înălbire. I (al doilea termen) „albire".
AEoolCcxpta. Alunu.
Atoo1Ccxpa. Alune.
Aeîcx;. Neatedu. Neaspru. Moale. Nepăros. I ,,neted".
Aa~. "Axaµvcx;. IexvCx;. Lipsitu de came. Slabu. Mârşavu.
AExrova. Lăhuză. Muiarea ce au născutu de curându I „lauz.ă".
T6 Â.
'toO 11·
AÎf(coµcx. it'tot Â.Et1t00uµl.cx. Leşinu. Leşinare. I (al doilea termen) „leşin".
A1fYroVCO. Â.Et1t00uµCO. Leşinu. I (al doilea termen) „a leşina".
Att0apyta. Boală somnoroasă. Năucire. I „letargie".
Aît0apyoc;. Năucitu. Cel cu această boală uită totu. I „letargie".

µem
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Călcător

de struguri. I „lin".
A110'tE'lxo. Tâlhărescu. I „a tâlhări, a jefui".
A'Jl(TtEia. Tâlhărie. I „tâlhărie, jaf'.
A~. Tâlharu. I idem.
A~~- Căpetenie de tâlhari. I Â.TlCJ'tclpxcx; „căpetenie de tâlhari".
AîţXD. Înşălu.
ro Â. J.LE'ttX roG I.
Aull;oµcn. Sântu întinsă la soare. Şăzu, mă încâlzescu la soare. I „a se întinde
la soare".
Awx611 Î\Â.t.aK6v. Locul unde loveşte soarele. „terasă".
A~t.. Livede. Locu verdos.
At.13avcxp6pcx;. Locul unde să face tămâia.
f. 49v.
A$(xvt. Tămâie. Â.$avcx;. I „păşune, pajişte, fâneaţă".
A11\\'.x;· Lin.

At"(il;co. Mă încovăi şi încovăi.

Aiywµtvoc;. Încovăratu.
Atyoo'tE'6co. oÂ.t.yoo'tdxo. Împuţinezu. I „a împuţina".
Atrh;. Mârşavu. Slabu. I „slab".
AtyoOuµii). Leşinu de la inimă. I „a leşina".
At.06pt. Piatră./„pietricică".
"'
At0cm:Â.o'Uµl.l;co. Impodobescu
cu pietre scumpe.
At0q3C>Â.&. Ucigu cu pietre. I l. „a arunca cu pietre" 2. „a omori cu pietre".
Aiµcx. 't6 pt.v6. Pilă. I idem.
A~. pivll;co. Pilescu. I (ambii termeni) 1. „a pili" 2. „a flecări".
Atµftpwµa. pl.WlJ.lCX. Piţllră. I (ambii termeni) „pilitură".
Atµapl.CJµtvoc;. pivtaµEvoc;. Pilitu cu pila. /(ambii termeni) „pilit".
Atµcroµtvoc;. Leşinatu de foame I l. „mort/ leşinat de foame" 2. „a muri de
poftă".

Atµftoom. Mă aflu în foamete grea. I Â.t.µtll;co 1. „a fi mort/ leşinat de foame 2.
a muri de poftă".
Aiµox:mvt.O. Pieu de foame. I „a muri de foame".
AtµOc;. Foamete. I „foamete mare".
AtµVll. Baltă. Iazeru. Kal µxclpa. Zice baltă. Eleşteul I „lac".
Atµ~. Bălturos. I „de lacuri".
AtµvtK6c;. Băltăreţu.
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Aeu116v. Azimă. Pâine nedospită. Şi tot lucru cu lipsă.
An'lf6c;. Neisprăvitu. I „cu lipsuri, incomplet, lacunar, defectuos".
AEt.roµtvo<;. Ştersu.
Aetrovco. Ştergu şi pierzu. Curăţu. Stingu.
An:<lv'l. Ligheanu I I. „lighean" 2. „bazin".
~uc6v. Lexiconu. I Mi;uc6 „dicţionar; lex~con".
~~-Cuvântu. graiu. I ~11„cuvânt".
ArovWpt. Leu. I Â.t.ovt<lpt „leu".
ArovtO&pµa. Piiale de leu.
Arovt67tap&>c;. I „leopard".
Af.m. Solzu. I idem.
AEml)qXx;. Solzos.
Mxpa. Lepră. Iaste aceasta o spurcăciune care la trupul omului
pricinuiaşte

să

din vreo boală stingându-se sângele şi să pătează trupul de să
face pe alocurea albu şi să zice rumâneaşte pătare sau pătătură. I „lepră".
AExpOc;. Lepros. cel ce are această lepră. I „lepros".
AE1t't00.vco. ii Â.E1trovco. Supţiezu. I (al doilea termen) „a subţia".
AE1t't0Afyyta. Cercare a vorbei cu de amănuntul. I „minuţiozitate, migală".
AE1t~. Supţiime sau mărunţiş. I Â.E1t'tcmrca 1. „subţirime" 2. „fineţe".
AE1t't6c;. Supţire. şi măruntu. I I. „subţire" 2. „slab" 3. „mărunt" 4. „fin,
. " 5. „e1egant" 6 . „subtI'l" .
de I1cat
"
AtuKcxtvco. Inălbescu.
I „a albi, a înălbi, a face alb".
AEuKCIBt. Plopu.
AEuKcxµa. AEUK~. Înălbire. I (al doilea termen) „albire".
AEOOKapta. Alunu.
AEooKapa. Alune.
AEî<><;. Neatedu. Neaspru. Moale. Nepăros. I „neted".
An1tbrpEmc;. "'Axcxµvoc;. Iexv6c;. Lipsitu de came. Slabu. Mârşavu.
AExrova. Lăhuză. Muiarea ce au născutu de curându I „lauză".
T6 Â.
'toU 11·
Airfcoµcx. il'tot Â.Et1t00oµta. Leşinu. Leşinare. I (al doilea termen) „leşin".
Awrovco. Â.El.1t00oµ&. Leşinu. I (al doilea termen) „a leşina".
A'T}0apyl.a. Boală somnoroasă. Năucire. I „letargie".
Aît0apyoc;. Năucitu. Cel cu această boală uită totu. I „letargie".

µem
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Călcător

de struguri. I „lin".
A'Jl(J'tE'(xo. Tâlhărescu. I „a tâlhări, a jefui".
A'flCTtEÎ.a. Tâlhărie. I „tâlhărie, jaf'.
A11<J1'11<;. Tâlharu. I idem.
A~'JlC;. Căpetenie de tâlhari. I ÂT}CJ'tclpxcx; „căpetenie de tâlhari".
A#}m. Înşălu.
tO Â µE'CCX -aru I.
AulZ;oµm. Sântu întinsă la soare. Şăzu, mă încâlzescu la soare. I „a se întinde
la soare".
Awx611 TtÂt.aK6v. Locul unde loveşte soarele. „terasă".
A$clbt. Livede. Locu verdos.
A$a,vcxp6poc;. Locul unde să face tămâia.
f. 49v.
A$(xvt. Tămâie. Â$avcx;. I „păşune, pajişte, fâneaţă".
A11vlx;. Lin.

At"(il;co. Mă încovăi şi încovăi.
AtyioµEvoc;. Încovăratu.
Atyoo'tE'6ro. oÂtyoo'tE'6ro. Împuţinezu. I „a împuţina".
Atyv{x;. Mârşavu. Slabu. I „slab".
Atyo0uµii). Leşinu de la inimă. I „a leşina".

AtOapt. Piatră./„pietricică".
AtOcmÂ.00µ1.l;co. Împodobescu cu pietre scumpe.
A~ÂiO. Ucigu cu pietre. I 1. „a arunca cu pietre" 2. „a omorî cu pietre".
Alµcx. 't6 ptv6. Pilă. I idem.
Atµftpco. ptvl.t;co. Pilescu. I (ambii termeni) 1. „a pili" 2. „a flecări".
Atµclptaµ.a. ptviaµcx. Piţllră. I (ambii termeni) „pilitură".
AtµaptaµEvoc;. ptWJµtvcx;. Pilitu cu pila. /(ambii termeni) „pilit".
AtµaaµEvcx;. Leşinatu de foame I 1. „mort/ leşinat de foame" 2. „a muri de
poftă".

AtµOOam. Mă aflu în foamete grea. I Âtµal;co 1. „a fi mort/ leşinat de foame 2.
a muri de poftă".
AtµoK'tOvro. Pieu de foame. I „a muri de foame".
Atµbc;. Foamete. I „foamete mare".
Alµvri. Baltă. Iazeru. Km µ1t&pa. Zice baltă. Eleşteul I „lac".
Atµ~. Bălturos. I „de lacuri".
AtµvtK6c;. Băltăreţu.
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Atµvt.cOvro. Băltescu.
Atµvt.cOvac;. Limanul unde stau corăbiile .Vadu.
Atv<lpt.. Inu. I idem.
Aivaptmov. De inu.
A~. Lăcomescu.
A~a. Lăcomie.

At.;clpri<;. Lacomu.
Aicryapt.

Hârleţu.

A~. Litră.

care are dramuri 100. şi litra doftorească de cumpene.
At0pclpt.Ko;. De o litră.

Aixvi'tTt<;. Vânturător.
AtXWJllCX. Vânturare./idem.
AtXVL<J'CÎpt. Lopata cu care vântură.

Ât&!&vBpov.
T6 Â µem 'toU o.
Aayaptfll,ro. Socotescu. I l. „a socoti, a număra, a calcula" 2. „a plănui".
AayaptaOJ..L6c;. Socoteală I I. „socoteală" 2. ,,notă de plată".
Aayapuxa'tTt<;. Socotitor. hotărâtor.
A~ro.

Gândescu. I „a gândi".
Aoyi.cxaµa. Aayt.<X<Jµ.0; Kal Â.Oyt<JJ.l6<;. Gândire.
A{yyyo;. lwffi't. Pădure. I „desiş".
Aoyy~. Păduros.

Aoytl)pwv. Cuvinţel şi cazanie scurtă.
Aayudx;. Cuvântător şi cu socoteală I „logic, raţional".
Aayurov ~mov ÂtyE'tOO. o ăv0pomcx;. Dobitocu cuvântător

să zice omul.

I

„omul se numeşte fiinţă raţională".
A~. Cuvântător. Învăţatu. Limbutu. Isteţu I „savant, cult".
A~. Cuvântare. Limbuţie. I Â.crftO't'll't<X „caracter savant".
Aayt0µ6c;. Gândire. Cugetare. I ,,raţionament, gândire, cugetare".
A{yyo;. Cuvântu Kal 67toU 9roO ')J:Jyo; şi cuvântul lui Dumnezeu. I I. „cuvânt"
. ".
2 . „raţiune
Acr(u;ro. Suliţezu. Dau, lovescu cu suliţa.
Afr.rx'Tl· Copie. Suliţă. I 1. „suliţă" 2. „baionetă".
Aourbv. Ci dar. I „aşadar, deci".
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'I&ro Â.Otît6v. Iată dar.
Aa6oµm. Mă Iau. Mă spălu. I ~oµoo. „a se îmbăia".
Aa<xD. Lau. Spălu. I ~ro „a îmbăia, a face bate".
AOOO't'Îpt. Baie de lăutu.
AoOOµcx. Lăutură.
Aoux:avucov. Cârnatu. Trandafir. I Â.O'Ox:clvix:o „cârnat".
AouK'tO'Oldl;ro. Icnescu. plângu.
Aoux:'to'Onoµ{x;. Icnire. Plângere.
AaoÂOOOtl;ro. Înflorescu. I „a înflori".
AaoÂOOOwµf~. Înfloritu. I „înflorit".
AaoÂ.C>'Mt. Floare. I iden1.
AaoÂ.O'U&XlCl.. Floricică. Floricea. I „floricică".
Ami,'lJ'(Kw;. Â.Ul;t"(Kw;. Sughiţătul. Sughiţare. I „sughiţ".
Acrul;~ro. A~ro. Sughiţu. x:al Â.'\ll;t~ro sughiţu. I „a sughiţa".
Aoupt. Curea. I idem.
Aoup(&µa. Legătură de curea.
Aoupost.pvco. Batu cu cureaoa.
Aooo~. Tasul de la baie cu care toarnă apă cei ce să îmbăiază. I~
„cadă de baie".
A~. Băiaşu I „proprietar sau slujbaş la baia publică".
Awtp6v. Baie. I ÂcY01p6 „baie".
Aouxou'VE'6et. Fată. T\youv Â.O'UXCYOVE'6et Îl a:yfM&:J. Adecă fată vaca. şi alte
dobitoace Km WJ..n. ~ma.
A~. Pospaie. Teacă de fasole şi altele asemenea. I 1. „lob" 2. „păstaie".
Aoyoypwptcx. Scrisoare de cuvinte, de istorii. I „proză îngrijită".
f. sor.
Aoy~'t'TlC;. Logofătu. I 1. ,,rang, titlu patriarhal" 2. „logofăt".
Aoyo0ooi.a. Logofeţie. Ka~. I (al doilea termen) „calitatea de
cancelar al Germaniei/ Austriei".
Aoyoµaxl.a. Pricire în cuvântu. I „altercaţie, dispută, polemică".
Aoyoµax;ro. Mă pricescu. Mă prigonescu în cuvântu. I „a se disputa, a
polemiza".
Acf,a. IIÂf.t'yW. Curmeziş. De curmeziş. I „pieziş".
t6 A.
mi> 'l;).
Aux:cnvcx. Lupoaică. I idem.

µem
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A1.lx:6yoova. Blană de lupu. I idem.
A1.lKOKmYyOUKOV. A1.lKOK~V. Kcxl Â.1.lKOK~t. puiu de lup. I
Â.1.l1C6oouÂ.O „pui de lup'~.
Aux:oc;. Lupu. I idem.
A1.llCOKoti:ayµa. Căutătură lupească.
A1.lµ.Exoc;. Dezlegatu.
A~. Dezlegare. I Â.OOTţ „soluţie".
A~ Âbyoo. Dezlegarea cuvântului.
Aoo. Dezlegu. I 1. „a dezlega" 2. „a topi, a dizolva", „a rezolva".
A'O<Oµm. 1tE.pupEpoµat Umblu de colo până colo rătăcindu-mă. I (al doilea
termen) „a merge de colo până colo, a rătăci".
Ailml. Întristare. I 1. „tristeţe, jale" 2. „milă, compătimire" 3. ,,regret".
Amt1Jlfvo;. Întristatu. I „trist, întristat, abătut, supărat".
A~. De jale. de întristare.
A'01t00µ.at. Mă întristezu I „a-i pare rău, a regreta".
A'UJtOO. Întristezu pe altul. I „a întrista, a mâhni, a îndurera".
A'01t00µ.at
Îmi iaste milă de cineva.

uva.

A~. Lăută. Chiminţia

I „liră".

A~. Lăutaru. Chiminţeru.

A~. Â.'OO<J6l.

Turbezu. I Â.'l)(J(Jlf(ro „a turba".
At>OlaO}ltvo;. Turbatu x:cxl Â.ooaaaµEm;. 't6 m':rt6. Ka1. Â.oouroµcxv(ic;. 't6
m':rt6. I Â.'OO<J(t)aaµtvoc; „turbat".
Aooaaoµ6c;. 1CCXl Â:oouxaµ6;. Turbare.
A'OOEV'tF.pta. Boală de inimă. Urdinare.
Aflxv<y;. Sfeaşnicu. Luminător.
AuxvclPt. Felinaru. Luminător. Candelă. I „felinar cu gaz".
T6 Â.
'toU ro.
A<ilÂil.. Nebuneaşte. I „nebuneşte".
Aro'Al:Jln. Nebunie. I 1. „nebunie, prostie" 2. „nesocotinţă".
Aro.Âai.voµm. Mă nebunescu. I „a înnebuni".
Aro'Aix;. Nebunu. I „nebun, prost, smintit".
AIDJ3rt. Gubăvie. Boală care aşa să numeşte. Boală ce mănâncă trupul. I ~
... „
„ 1epra .
AcoJX>c;. Gubavu.

µ.em
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-ro µ µEm roG a.
Ma. avd 'tO'G aJJ..f:J.. Ci sau dar I „dar, însă~' (al doileatermen) „dar, însă".
Mă. Să pune la cuvântu însemnător de jurământu. adecă µa Tbv erov. Pre
Dumnezeu. µa 't'T)v nicmv µou. Pre credinţa mea. µa tilv 'lfUXTtV µou. pre
sufletul mieu. I particulă „pe".
Maycxl;L Magazânu. Magazie. Jitniţă sau casă de anne şi magazi să zice
Cămară sau pimniţă unde să ţine vinul sau faina. I „magazin, local".
Mayap\l;co. Mânjescu. Spurcu. I „a mânji".
Maya.poµfvcx;. Spurcatu. I „mânjit".
Moocclpt.. Măcar. I idem.
M(xytcavov. Meliţă să înţelege şi teascu. I ,,roată de scos apa din fântână".
M~co. Meliţu (şi tescuiescu ).
Maytlcx. Fermecare. Vrăjitorie. Descântare. I 1. "magie, vrajă, vrăjitorie
c:
,..mcan
,.. tare" .
2. „1armec,
MCX"(E{xo. Farmecu. Vrăjăscu. I 1. „a vrăji" 2. ,,a fermeca, a încânta, a fascina".
Mayt.cOµtvcx;. Fermecatu. I µcxyEµtvcx; 1. „vrăjit" 2. „fermecat".
Mclyiooa. Fermecătoare. I „vrăjitoare".
Mayoc;. Fermecător. I ,,mag, vrăjitor".
MCX"fElPl.ov 1aXl µcryr.pEÎOV. Bucătărie. cuhnie. I µayEtprlo 1. „bucătărie" 2.
,,locantă".

Mayrptµam. Mâncări. bucate. fierturi.
MaytpEµa. Fiertură. I µcxyE\pEµa 1. „gătit" 2. „mâncare gătită'~ 3.
M~.

lucrătură.

K:m ~-Bucătaru. I idem.

MayEtp1.1COV 1Ccxl µayrpuc6v. Bucătărescu.

/„de bucătărie".
MayouÂ.Ov. Faţa obrazului. Umărul, buca obrazului. I µUyouÂ.O „obraz".
M<lbtoµa. Zmulgere. I µfxbru!a „pleşuvie, chelie".
M<lbtoµa. Zmulsură.

MMil;co. Zmulgu. Julescu. I µaOOl 1. „a jumuli" 2. „a se rări (părul), a cheli".
MMtaµfvcx;. Zmulsu. julitu.
Mcxl;L Dimpreună. I „împreună".
f. sov.
Mcxl;rovco. Adunu. Strângu. Culegu. I 1. „a (se) strânge, a (se) aduna, a culege"
2. „a restrânge, a limita".
M<l.l;col;u;. Adunare. Culegere. I µM;eµa „adunare".
Mcxl;rovco i:6 :xpf.oc;. Strângu datoriia sau birul. I „a strânge datoria".
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M~coK't11c;.

Birar. Strângător de bir.
Ma900.vco. Mav0<lvco. Învăţu. I 1. „a învăţa" 2. „a afla".
M6.0Juux. Învăţătură. I „lecţie".
Mcx0ruJfvcx;. Învăţatu. I 1. „învăţat 2. „aflat".
Ma9r\'tE'6co. Învăţu pe altul. I „a fi elev, a studia".
Ma9Tl't6ptov. At&xmca.Â.Eîov. Şcoală.
Ma.9r\'t1lc;. Ucenicu. I „elev'.'.
Ma9"'tpa. µa9fttpt.a. Ucenică. I (al doilea termen) „elevă".
Mtxeri<ru;. Învăţătură. Învăţare. I µtx0tpri 1. „învăţare" 2. „experienţă".
MaiµOO. Maimuţă. I I. „maimuţă" 2. „imitaţie ieftină".
Mato; µ11v. Luna lui Mai. I „(luna) mai".
Moocapta. Fericită. I µaKaptft I. „prescură" 2. „pomana mortului".
MaK(xpwc;. Fericitu. I 1. „fericit" 2. „liniştit, netulburat".
MaKap\L;ro. Fericescu. I I. „a ferici" 2. „a ura fericire".
M~. Fericire. I µaKapt6t'Tim ,,beatudine, mulţumire sufletească".
MaKcxpt©ta-co;. Prea fericitu. I ,,Preafericitul. înalt Prea Sfinţitul".
M~. Măcelaru. I µa~ „măcelar".
MOOCEÂ.Â.Eîov. Măcelărie. I µaKEA.Et.6 1. „măcel" 2. „măcelărie".
M~. Măcelărescu. I µ<XKEÂ.E'6co „a măcelări".
MoocpCtv. Departe. Kal µalCp'\)CX. Km µooqxl. I µaKpl.(l ,,departe".
MOOqxnµa. µOOqrocru;. IA~. Depărtare. îndelungare Km µ(xlqxx;. i&
~- I µOOcpEµa „lungire".
Mwqxxl.voµat. Mă depărtezu.
Mwqxxl.vco. Depărtezu. I a (se) lungi, a se prelungi.
Moocpq3Âbreo. Văzu departe.
Moocpo&oµl.a.. Îndelungu răbdare. I I. „răbdare" 2. „suflet mare".
Maxp60uµo;. Îndelungu răbdător. I I. „răbdător" 2. „cu suflet mare".
Ma1Cp'\)0uµ.6). Îndelungu rabdu. I „a ·fi răbdător".
MaKp6Âmµo;. Cu gâtul lungu. I µa1q>0Âmµ:r)(;.
Mooq:>oÂ.OyicX. Vorbă lungă. I „vorbă lungă, vorbărie".
Maxp6Â.Oyo;. Vorbitor îndelungu. I „vorbăreţ".
MOOcpoc;. Depărtare. Îndelungarea locului. şi lungimea. vreunui lucru .
să-nţelege. I 1. „lungime" 2. „durată lungă de timp".
M~. Depărtare. Îndelungire şi lungime.
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Mcllqxx;. Kcnpo\). Lungimea vremii.
Mooqx)xpovo;. µoocpoxJJ6vwc;. ~ioc;. Cu lungime de ani. Îndelungatu în
viaţă. I (ambii termeni) 1. „longeviv" 2. „de mulţi ani".
Moocpovµipeoou;. Îndelungare de zile. de viaţă. I „longevitate".
MaKpl.1tOOO.c;. Lungu în zicere.
MooqxxrKEÂ:Î~. Lungu în craci. Cu craci lungi. I „cu picioare lungi".
Mooqruc;. Lungu. Înaltu. I „lung, lunguref'.
MaKp(mxta. Prea departe. I „foarte departe".
MaKp(rtr.pa. Kal. ~-Mai departe. I (al doilea termen) „mai departe".
MaM.cram. Moiu. Facu moale. I µW.ftl;co „a înmuia".
MaÂ.OOC'tl.K6c;. Muietor. I „emolient".
MaÂ.OOCcxtvco. Facu moale. Înmoiu. I µCXÂalCrovco „a înmuia, a face (ceva)
moale".
Ma.Â.CX'ICEµtvo;. Făcutu moale. Muiatu. I µcxMxKroµfvo; 1. „înmuiat" 2.
„moa1e" .
MCXÂ.alda. Moliciune. Moloşire Kcxl µW..ooc6til<;. moloşire. I ,,masturbaţie,
onanie, malahie".
M~oµcn. Mă moleşescu. Mă moloşăscu. Mă moiu. I 1. „a se masturba"
2. „a pierde timpul".
MaÂ.OOC6c;. Moale. I idem.
M<ilaµa. K<Xt µcXAa'Y)lCX. Auru. oXJ)'006c;. I (toţi termenii) „aur".
MaÂaµ<X1ivt0;. De auru. I „def din aur".
MaÂaµ<X~. oXPOOtK6c;. Auraru. Argintaru. Coiemgiul.
MaÂaµai:Wvco. Aurescu. Poleiescu cu aur. I „a auri".
MaÂl. Lână şi µcxÂ.uX. Păru. I (primul termen) „lână" (al doilea termen) „păr".
MaÂtap6<;. Păros. Lânos. Flocos. I µa}..Â.tap6<; „păros".
MCU..tvoc;. µcxÂ.luKoc;. De lână. I µft.Â.Â.tVO<; „de lână".
McxMttXV11. Meşteşugu de lână.
MaÂtVcYrexvi:t11~- Meşter de lucrul lânei.
MaÂtV01îOUÂ.t~. Vânzător de lână.
MaÂtV01îOUÂ&. Vânzu lână.
MCU..u:mx. Şi încă. Mai vârtos. Mai alesu. I „Da, desigur".
MclUcoµcx. Certare. Dojană. şi gâlceavă. Sfadă. I µfAcoµcx 1. „ceartă" 2.
„dojană, mustrare".
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McxU.ffivco. Certu.
dojeni, a mustra".

Dojănescu şi

gâlcevescu. I µal.©vco 1. „a certa" 2. „a

M~. Dojănitor. Certător.
M~c;.

Gâlcevitor.
Prigonitor. Pricealnicu. Sfadnicu şi cârtitor.

Mcxµµe6m. Moşăscu.
McxµµÎ]. Moaşă. I µcxµÎ]
McxµµaGOt. i1 µcroµa65t.

„moaşă".

Gărgăriţa

ce strică 'grâul. Vierme micu. I „gânganie".
McXvva. Mană cu carea să slujăscu doftorii şi mana carea au mâncatu jidovii
în pustie, carea avea gustul tuturor mâncărilor celor poftite de evrei. I „mană
cerească".

I „mamă".
McxµµooÂ.ll;co. Gărgăricescu. Facu gărgăriţe. şi rumegu i\'tot µ'U(Jtlcil;co.
Mcxµµo6Â.taµa. µ-qnnaµ6c;. Rumegare şi gărgăricia grâului în jitniţă.
Mawa.Mn. µavvclptov. µ11'tp(lptcx;. Mumuşoară. Măicuţă. Mumuliţă.
Mavtlpcx. Bardă.
Mavll;co. Mâniu şi mă mâniu. Mă pizmescu. I I. „a se înfuria, a se mânia"
2. „a se supăra pe cineva".
M~. Mânios şi pizmătareţu.
Mavtm. Mânie. Pizmă. I µftVllm „furie".
' M"'aneca.
- I „maneca
" _„ .
Mavtn.
Mavt.Koµtvo;. Îmbrăcatu pe mânecă.
McxVt.mpt. Mânătarcă. Bureate. I „ciupercă".
McXvtcxÂ.cx;. Zăvor. Încuietoare. I „zăvor".
Mavt<XÂ6lvco. Încuiu cu zăvor. I „a pune zăvorul, a zăvorî".
Mavtawv. Veaste. I µcxvta'to „ştire, veste, înştiinţare, mesaj".
f. s1r.
Mcxvtcx'tclpr\c;. Şpionu sau pârâtor. Pârâş şi vestitor.
McxVtCXtq)E'6co. Pârăscu. Vestescu. I µcxvtcx'tEixo „a depune mărturie împotriva
cuiva".
Mcxvtcxwqx)poc;. Aducător de veşti, de vestiri. I „vestitor, mesager".
McxvtE'6co. Gâcescu. Prorocescu I „a ghici".
M~. Gâcitor. Vrăjitor. I „prezicător".
M<XvtEl..cx. Gâcitură. Vrajă. I „prezicere, prevestire, profeţie".
McxvtiÂt. Basma. Maramă. Mânăştergură. I „basma".
McXvva. µ11ttpcx.

Mumă.
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Mcxvlipt. µttvapa. Staulu. I (primul termen)

„ţarc, stână, târlă"

I (al doilea

tennen) 1. „teren împrejmuit" 2. „gard de zid".
Mcxl;uÂflpl.. ~v. Perină. Căpătâiu. I „pernă".
Mapay1C6c;. Meşter de lemnu. Lemnaru sau făcător de corăbii. I „tâmplar".
MCtpaepov. 't6 µilaepov. Molotiu. Mărariu. I~ n µclpa9o „mărar".
Mcxpai.voµoo.. Mă veştejăscu.
Mcxpai.vco. Veştejăscu. I „a veşteji, a usca, a ofeli".

M6pcxµa. µapcx.aµ6<;.

Veştejire.

I „veştejire, decădere".
Veaştedu. I „veştejit, ofilit, uscat".

Mapcxµfvcx;. Veştejitu.
Mapavtuc6c;. V eştej itor.

Mapyap1:wpt. Mărgăritar. I „perlă, mărgăritar".
Mapyapt'tapEwx;. De mărgăritar. I „de (din) perle".
Mapyapttapelptt;a. Rădăcină de mărgăritar.
Mapyt.aÂ.ta. Margiolie. Înşălăciune. I „şmecherie".

Mapyt6Af><;. Marghiolu. Vicleanu. I µapyt.OÂ.Q; 1. „om şiret/ viclean" 2. „om
capricios".
Mapyt.aÂ.dXo. Marghiolescu. Înşălu.
Mcxpµapevwc;. De marmură. I „de/ din marmură".

Mclpµapov. Marmură. I µ&pµapo „marmură".
Maprn)Â.t. Lăptucă. I „lăptucă. mamulă, un fel de salată".
Mapcn>Â.6qroÂ.Â.a. Foi de lăptucă. I „frunze de lăptucă/salată".

Mclptoc;. Luna lui Martie. I M~ „martie".
Mclp-rupcxc;. Mucenicu şi mărturie. Marturu. I 1. „martor" 2. „martir,
mucenic".
Mcxprupta. Mărturisire. I 1. „mărturie" 2. „sacrificiu, martiriu".
Mapt'UpCÎ>. Mărturisescu. I „a mărturisi".
McXcnoµa. Mestecare în gură.
Mooro Km µaall;co. Meastecu. I „a mesteca, a morfoli" 2. (fig.) „a toca".
M<XCJX6.Â.Tţ. &µcxax6.Â.T). Subţioară. I „subţioară".
Mcxmc~. nal.K~. µ1.µo;. yÂCIYt07t01iX;. Măscărici. I (primul termen) 1.
„persoană mascată" 2. „cabotin" (al doilea termen) ,jucător" (al treilea
tennen) „mim".
McxmccxpE'6oµcn. Mă măscăricescu. Glumescu. I „a se masca".
Mmrnyrovco. Batu cu biciul. I „a biciui".
MacJ'ti:yryux. Bătaie I µacnlycoµ.a 1. „biciuire" 2. (fig.) „hărţuire".
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Macm.xt. Sacâzu.
M~. Meşter. 'tExvl't'Tl~·

I „meşter, maistru".
M~x:a. Cu meşteşugu. I „cu măiestrieP.
M~K6c;. Meşterescu. I 1. „meşteşugărescu" 2. „meşteşugit".
Macnpa~. Năstrapă. I „vas de lut, sticlă sau metal".
Ma'tCXUl. În deşărtu. Geaba. I „degeaba".
Ma'tOO.OÂ.O'yUl. V orbă în deşărtu. I l . „flecăreală, pălăvrăgeală".
Ma'tOO.OC;. Deşărtu. Fără treabă. I „zadarnic, inutil" 2. (fig.) „gol".
Mauxtbtrtm. Deşertăciune. I „.zădărnicie, inutilitate; deşertăciune".
Ma't<Xt<X x:om.tll;m. În deşărtu mă ostenescu.
Mai:t;a. Ciomagu. Boată. I µclijb6n „ciomag".
Matl;crupclva. clµapavoc;. Megheranu. Floare mirositoare. µcxyepCtva. t6
<RXJ.l'l'\>XOV.
Mau. OµµCt.uov. Ochiu I (primul termen) „ochi".
Ma'tOOa.. Ochişor. I idem.
Maua. Căutătură. Vedeare. I „privire".
Mat61CÂ.cXOOv. µawtf;tvapa. Geanele. µawtf;tvapov. µawlCÂ.cXOO n 'tmvqx>
„geana .
µCi 't'ftv CU..ft0Et.a. Întru adevăru.
Mauoµtvo;. Sângeratu. I „însângerat".
Ma-upcl&x. Negreală. Negreaţă. I ,,negreaţă".
Ma'\)pr\ erAacraa. Marea Neagră. I idem.
Ma~m. Înegrescu. Cemescu. I l. „a înnegri" 2. „a întuneca".
Ma~oµm. Mă negrescu. I l. „a se înnegri" 2. „a se întuneca".
Ma'Upcx;. Negru. I idem.
Ma'UpC><pqlEJltvoc;. µa'Up(Xp6poc;. În1brăcatu cu neagre. Cernitu. I (al doilea
termen) „îmbrăcat în negru".
Maxatpeln. Cuţitaş. I idem.
Maxalpt.. Cuţitu. I idem.
Max11. Războiu. Luptă. I „luptă, război".
Maxoµoo.. Mă luptu. I „a se lupta".
Max11iil<;. Războinicu. Viteazu. Luptaci. Voinicu. I „luptător, războinic".
M<i't'TlV. În zadaru. I „în zadar, degeaba".
To µ µE'tă 'toi> f..
~„
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ME'ya.Â.Eîov. Mărire. Slăvire. I µey<X.ÂEio „grandoare, măreţie, splendoare".
MqW..uvoµm. Mă mărescu.
ME'yW..Of.pyoc;. Făcător de lucruri mari.
ME"(<XÂ61Ca.p&Jc;. Cu inimă mare. Inimos. (să ia acestu cuvânt şi spre bine şi
rău) I „cu inimă mare, inimos, generos".
ME'yM6Kq>µoc;. trupeşu. mare,.
ME:'(W..6Â.Oyoc;. Cu vorbă măreaţă.
ME'yW..000VtT}c;.Cu dinţii mari.
ME'yaMmpEn:rux. Mare cuviinţă. Slavă.Vrednicie mare. I „grandoare,
măretie"
. .
ME'yaÂ.011pEmlc;. De mare cuviinţă. I „grandios, maiestuos".
ME'yaÂ.011pEn:&c;. Cu mare cuviinţă. I „în mod grandios".
ME"(aloc;. Mare. I idem.
ME"(ClÂ.00'6V'l. Mărie. Mărime. I „măreţie, grandoare, splendoare".
ME'y<XÂ.OOuvaµoc;. Cu mare puteare. I I. „cu putere mare" 2. ,,Atotputernicul".
ME"(CXÂ.uvro. Mărescu. I „a lăuda, a preamări".
ME:yCXÂ.i>'tF.pO;. Mai mare. I idem.
ME"(cV..ffim'toc;. Prea mare I „foarte mare".
ME:yCXÂ.6VoXoc;. Mare la sufletu. Îndrăzneţu. Viteazu şi dan1icu. I I.
„mărinimos, generos" 2. „răbdător.
ME"(CXÂ.rovco. Crescu. Mă mărescu. I „a (se) mări, a creşte".
MfyE9oc;. Mărimea. I „mărime".
ME9cxi>ptov Poimâine I [idem].
Mdrul;ro Îmbătu/ µe9<l> „a (se) îmbăta".
MEaq.Beţie.

I idem.

ME9t.oµEvoc;. Beatu. I „beat, ameţit".
f. 51 v.
MarucmxKac;. Beţivu. µE&oo't'Îl<;. I (primul termen) „beţiv".
MEtpcll;ro. Împărţescu. Împarţu/ µotp<ll;ro „a. împărţi".
Metpaoµevoc;;. Împărţitu. I µotpa.aµ€voc; „împărţit".
Metpcxaµ.6c;.µ.Etp<ioµa. Împărţire. I µotp<ioµa „împărţire".
~-Împărţitor. I µotpa.<mlc; „cel care împarte".
MEÂa"fXOÂ.ia. Melanholie. Întristare. Mâhnire. I „melancolie, tristeţe".
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Mcl..ayxoÂ.tx:O;. Om melanholicu, întristatu, mâhnicios. Cel ce prisoseaşte în
fearea cea neagră. I „om melancolic/ trist".
M€Â.atvcx XOÂ.Î\. Feare neagră.
MEÂ.a\laOcx. Vânătaie. I 1. „culoare neagră" 2. „vânătaie".
Mtl.civt x:al µ.tl.6.\l'Tl. Cerneală- I idem.
MEÂ.<XV O;. Vânătu. Negru. I „negru".
MEÂaVO't'T}<;. Negreală. I MeMxv6't'Tl't<X „negreală".
MEÂaXlJOt\Uc;. Negrişor. Oacheşu. I µtl.aXSJtV~ „brunet".
MEÂt'tT)J.UX. Chiteala. Socotinţă sau alcătuirea vreunui cuvântu. I „dizertaţie,
lucrare ştiinţifică".
MEÂ.E't'Tl~· Socotitor. Gânditor./ „cercetător".
Mcl.E't&. Socotescu. Gândescu. şi procitescu. I „a cerceta".
Ta µ€Â.î1 'toU crwµa-co;. Mădulările trupului. I „părţile corpului".
M€Â.O;. Mădularu. I „membru".
Mut. Miere I idem.
MeÂ.iKpCX'tOV. Miedu. Muscă de miere.
MEÂ.iwtl-co;.Â.&yo;. Cuvântu curgător de miere.
Mutcraa. Albina. I idem.
MeÂ.ti;pexa'to;. Curgător de miere.
MEÂ.tcra~'t<XVOV. Mătăcină. I „o plantă aromată".
MeÂ.tcrcro(Xxnc0;.µEÂ.tcraox:6µo;. Stupariu. I (al doilea termen) „apicultor".
Mdtcram~. Stupină. I idem.
MEÂ.tcrCJO't'Tl't<X. Faguru de miere.
MEÂ.axax:cxl µ€Â.0Xa. Lobodă. I (al doilea termen) „stânjenel".
M~ia. Cântare tocmită. I „melodie".
MeÂ.COOtx:O; x:al µ.EÂlO&)<;. Cântăreţ tocmitu I (al doilea termen) „cântăreţ".
MEÂ.rocXi). Cântu tocmitu. I „a psalmodia, a cânta".
M€U.Et va a.0Et. Va să vie. I „va veni".
M€Â.Âmva'tal;t&l>ro. Voiu să călătorescu I „voi călători" ..
M€vco. Rămânu. Aşteptu. Zăbovescu. I 1. „a rămâne" 2. „a sta, a locui" 3. „a
se opri".
Mt oÂ.a t'tO'frta. Cu toate aceastea.
Mt ~- Cu toţii. I „cu alţii".
ME.pIBtov. Părticea. Părticică. I µq>IBto „parte. porţiune, cota parte".
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ME.p~ro. Împărţescu. I „a împărţi".
Mfptert~. am)~· Împărţitori. Din împărţitoriu.
MF.puca. Unele. I idem.
Mepucaî~ cpqxxî~. Uneori. lµEpt.K~ <pap~ idem.
Mfpt<Jµ6c;. Împărţire. I idem.
Mf.po;. Parte. I iden1.
Mf.pti wO XJX)voo. Părţile anului. I „părţi ale anului".
Mtaa. Înlăuntru. I „înăuntru".
MOO'rl ~ voK'tOc;.m µroavuKtcx. Miezul nopţii I (al doilea termen) „miezul
nopţii".

lIµE.pov61C'tlOV.J..LEPOvU1C'tlOV. Zioa cu noaptea. I µq>Ovuxm „o zi şi o noapte".
Mecruµf.pt.. Amiazăzi. I µanµ.f.pt „amiaza, prânz".
MoooypcxµµEvov. Jumătate scris.
Mro<W>. Înjumătăţescu.
Moouxlc{x;. De mijlocu. I „în indiviziune".
MEOt.ID;. Din mijlocu. Cel din mijlocu. I µemav~ „de (din) mijloc".
Mrotu:ia. Mijlocire. I „mediere, mijlocire, intermediere".
Mroi~. Mijlocitoriu. I „misit, intermediar, samsar".
Mro&yewv 1Cf).nyc:x;. Noianul mării cel din mijlocul pământului. I „marea
Mediterană".

MOO"or)Â.tlCOC;,. Amim ani. I „de vârstă mijlocie".
MrooKoµµevoc;. Tăiatu prin mijlocu, jumătate. I „cu durere de spate/mijloc".
Mro6Â.tipov. Jumătate de litră.
To µ00-ov. Mijlocul. I µEao 1. „mijloc" 2. fig. „proptea, pilă".
~OCTICEÂ.tcx. \Tintrele.
~&tpcuÂ.oc;. Jumătate pelticu. Şişcaru.
Mtcro'lfTlµevoc;. Jumătate friptu.
MEcnoµEvoc;. ~· Coptu. I ].1ECJ1IDµEVOt; şi al doilea termen „copt".
ME'tcX tcxfrtcx. După aceasta. I „după acestea".
ME't<l t0 µanµf.pt. După amiazu. I „după-amiază".
ME~. Prepuiu. strămutu. I „a schimba, a preschimba".
Me~t.. Mă strămutu. I „a se schimba".
Meta.fX>Â.Tt. Schimbare. mutare. I „schimbare, transformare, modificare".
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Mem.J3cxivm. Mă mutu dintr-un locu într-altul*. I „a se deplasa" .
Me't~. mutare. IBE. I µE't6fXxcrrl 1. „deplasare" 2. „trecere, tranziţie".
Me~e~. Mutatu. întorsu. schimbatu. prepusu.
Me'tCX ~~- De a bea. I „cu forţa".
Memyivoµm. Mă prefacu. Altu fealiu mă facu.
Me't<X'Y~m. Tălmăcescu. I µE't<X'Y~m „a traduce".
MEmyAfi:>~. Tălmăcir~. I µE't<XYÂffi't'ttO'Tl „traducere".
ME't<XYArottcmlc;. Tălmăcitor.
Memyup~m. Întorcu şi mă întorcu înapoiu iarăş.
Memyoptaµ6c;. Întoarceare. Învârtijire.
ME't<Xlii&o. Îtnparţ. Facu parte. I „a transmite".
ME't<X&mlCO; Darnicu. Împărţitoriu. µE't<X&mlc;. dăruitoriu. I „transmisibil,
contagios".
Me't~. Împărţire. Împărtăşire. I µE'ta&xrr] „transmisie, transmitere".
MEt~. Mutare. Prepunere /1. „mutare, mutaţie" 2. „amânare" 3.
„transferare".
ME't<X0€w. Mutu într-altu locu. I I. „a muta" 2. „a amâna" 3. „a trece altcuiva".
MemK<l.ÂroJlCX. Chemare iarăş.
MEmKa.Â.il>. Chemu pre un om depărtatu. I „a invita, a chema".
Me't<XK<XÂ.roµE~ flÂ.0oV. Chematu am venitu.
Memnv&. Mişcu din locu. Umescu I „a muta".
ME~m. Chemu iarăşi, de iznoavă.
ME'tCXÂ.Âapl.a. Schimbare. I µe~11 (biol) „mutaţie".
Me'tCXÂ.Âfromo. Schimbu. Mutu. I µ.E~co „a muta".
Me~ev6v ~tov. Au mutat viaţa. L-au mutat din viaţă.
Me~. Kotvovro. Mă împărtăşăscu. sau mă cuminecu. I (primul
termen) „a lua parte, a participa" 2. „a (se) împărtăşi" I Kotvmvro „a participa"
„a (se) împărtăşi, a (se) cumineca".
ME'tQÂ.1ţ'lfl.C;. Împărtăşire. Cuminecătură. I µE'tftÂ.11'1'1<; „împărtăşanie,
cuminecatură".

Me't<XÂfym. Spuiu iarăş. Zicu.
ME~. Făuraru. Rudariu. I „metalurg".
f. 52r.
•Cuvântul-titlu grecesc se repetă cu sensurile „Trecu, mă mutu.mergu la altu locu".
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MtmUov. Rudă. Rudărie. Baie adecă mademi de orice. Ţărumânească (sic)
are multe mademuri : aran1ă. argintu. fier şi sare. Însă acumu numai sarea
iaste de aici ale celorlalte au lipsitu meşteşugu./µtta.Uo „metal".
MetaÂ.Â.a Â.Ot.oov etvcn mma. Rudării dar sântu aceastea.
~ Aurul. I „aur".
~- Argintul. I „argint".
qnXCXÂ.K(x;. Arama de munte. I „aramă".
ai.brpoc;. Fierul. I „fier".
K<Wat'tEpOC;. Cositoriul. I „cositor".
M6Â.~. Plumbul. I „plumb".
UaJ..oc;. Sticla. Cliştaru I „sticlă".
ml~- şi sarea.
Me~. Locu de rudă. Locu de mademu. Ce are vreunu mademi din
cele mai susu arătate.
Mt't<XÂÂO'ttXV'l. Meşteşugul mademurilor. I µe'taÂÂ<>'tEXvla „tehnica
prelucrării metalelor".
Mt'tCXÂÂ.O\lpyro. Lucrezu la mademuri.
Mttaµa9at vro. Învăţu de im oavă.
Mtt'fµtvcx. Cu mine.
Mtt' mîvov. Cu acela.
MEt' Eotvcx. Cu tine.
Mtt' ro~. Cu voi.
Metaµqxp&lvco. Schimbu faţa. chipul. I „a transforma, a metamorfoza".
ME~.
Schimbarea feţii. Schimbarea chipului obrazului. I
µe~ „schimbare, metamorfoză".
Mtmvoux. Pocăinţă. Căială. I „pocăinţă, căinţă, regret".
Mtt<XV06l. Mă. pocăiescu. Mă căiescu. I „ a se căi, a avea regrete".
MetcXV011J.lfvoc;. Po( că)itu şi căitu./ „care se căieşte".
Me~t. Mătase. I idem.
MemîtÂfroaro. Prefacu chipul. I „a schimba, a transforma".
Mem1to'UÂ.t't11<;. µai:paxW;. Precupeţu. Predvânzătoriu. I „vânzător la a doua
mâna".
Mem1t0UÂ.&. Precupescu. I „a revinde, a vinde la mâna a doua".
Mem1t0UÂ.1}1tvov. Precupitu. I ,,revândut".
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MetW:mxmc;. Mutare. I µe'tela'taOT\ „schimbare de loc, mutare" (med.)
„metastază" .
ME~. Întorcu şi răzvrătescu. I „a schimba direcţia, a întoarce".
ME~. Întoarcere. Răzvrătire. I 1. „întoarcere" 2. „întorsătură".

MEmcn'lpvro. Târăscu înapoi.
MEmtcmU;m. Mutu din locu. I „a muta, a schimba locul".
MEmt6moµa. Mutare din locu. I „mutare"~
MEmtomaµfvo;. Mutatu din locu. I „mutat".

MEtaq>U'tE1'xo. Presădescu. I „a răsădi, a transplanta".
MEtaq)'6tE"Uµ.a. Presădire I „transplantare".
MEta xa.pâ.t;. Cu bucurie. cu drag( oste) I „cu bucurie".
MEtaxEtpll;oµm. Mă slujăscu cu vreun lucru. Mă deprinzu. [ 1. „a folosi, a

face uz" 2. „a trata"].
MEmx~- Deprindere îndămânare. slujire cu vreun lucru. I µEtaXEtpW'll
1. „folosire, întrebuinţare" 2. „comportament, tratament".
MEmxuvro. Vărsu de imoavă.
MEitxm. Mă împărteşăscu. Am parte. I 1. „a lua parte, a participa" 2. „a (se)
împărtăşi, a (se) cumeneca".
MEwxil. Împărtăşire. I 1. „participare" 2. „împărtăşanie, cuminecatură".
Met6xt. Metohu. Schitu. I „metoh".
MEwxoc;. Părtaşu. I 1. „participant" 2. „acţionar".
ME'tpT'\O'tC;. Măsurare şi cu măsurare. I µt'tp11011 măsurare, măsură, numărare,
enumerare.
MEtpllJJfvoc;. Măsuratu şi număratu. I I. „măsurat" 2. „numărat".
MEtp0v. Măsură. Număru şi măsură de măsurătoare I µttpO 1. „metru" 2.
_,,
„masura .
MetpUX. Cumpătatu. Cu cumpătare. I 1. „cu măsură/ moderaţie/ cumpătare"
2. „(în mod) mediocru".
Metpt.OC;. Cumpătatu. Potrivitu. Cu bună măsură. I 1. „moderat, mijlociu,
mediu, modest, potrivit" 2. „mediocru".
ME~. Cumpătare. Chibzuire. I µE'tpt6n\ta „mediocritate".
Mqal6vota. Înălţimea minţii. Înaltă cugetare. Înţelepciune.
Meyto'tcXvoc;. Boieru de frunte. Dar mai ales căpetenie. Voievodu./
~ „om bogat; cap al armatei; stăpân".
ME96ptov. Mejdină. Miezuină./ µe96ptcx; „de graniţă, de hotar".

-
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MELBt&. xcxµayEÂfi>. Zâmbescu a râde. I I. „a zâmbi" 2. „a avea figură
zâmbitoare".
Mtµcpoµcn. Prihănescu. Găsescu pricină. I „a mustra".
MEµcp~. Prihană. Prihănire. ~- I „mustrare".
Mroevtf.ptov. Burta pe lângă care împrejur sântu împletite maţele.
MrooAfxfXi). Prelungescu. Zăbavă puiu la mijlocu şi despărţire. I I. „a mijloci,
a media" 2. „a interveni, a surveni".
Mro&totxov. Păreatele din mijlocu. I µecr&totxoc; „perete interior".
ME~vco. Trecu. mă mutu. mergu la altu locu.
ME~Af>c;. Cel ce îndată îşi schimbă gândul. şi hotărârea.
MEwnuov. µe't<Xtpil;wv. Meterezu. Măsura locului între doao oşti. I „limită".
ME~~- Schimbare. I µe~11„transformare".
MEtaOX11J..UX'tÎl;CO. Prefacu chipul. I „a transforma".
ME~co. Tălmăcescu. JJ.E'ta'Y~CO. I „a traduce".
ME~. Tăhnăcire. JJ.E't<l"fÂID't'tT}Ot(;. I „traducere".
Me'tEJ!'lf6x~. Al doilea însufleţire. Eresu elinescu. I „meten1psihoză".
ME'tfpxoµcn. Întrebuinţezu. Deprinzu. Obicinuiescu vreun lucru a face. I I . „a
întrebuinţa, a folosi" 2. „a exercita, a practica".
Mewucoc;. Streinu. De altă ţară. oo~ 1tÂ:rproVEL µewbaov cel ce plăteaşte
chirie pe casă I „metec".
MeXPt 1t0llo0. Sta 1t0ll'6v Koop6v. În multă sau multă vreame.
Me't67îCqx>v. ii cp0l.~v. Toamnă. Astă toamnă.
t6 µ µem uru 11.
Mît. Nu. I „nu" (negaţie verbală).
Mil ytvcn'to. Să nu fie. să nu să facă.
MT}SE. Nici. I „nici, nici măcar".
MT}Stv. µ~ 'ti.mrtEe;. Nimicu I I. „neant" 2. „zero".
MT}Stvcxc;. Nimenea. Iµ~ nimeni.
MT) ftvm; µT}StaUoc;. Niciunul nici altul.
M~. De nicăieri. a1t6 1t0\)8Evcl.
MT}SE1t0tE. Niciodată•. I „în nici un caz, niciodată" MT}l>EnXO'ttwx;. De
. .
mm1cu.
•Cuvântul-titlu grecesc se repetă după µ11Xav1.1c6c;. cu sensul „ca odată".
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MT)OE7t006lc;. Nici de cumu.
M11Âfu. Mărul. Pomul. I µ11Â.W „măr".
''\~
' M-aru. Poama. I µ.r-v
.J."l.... „mar
- ".
m.
M11AUV.
Mitvm; 6. Luna. I „lună (calendaristică)".
Mfi~ Kaffăvoµa. Lunile anume.
µclpttoc;. Martie. Marţu. I „martie".
anpl.Uwc;. Aprilie. Prieru. I ,~aprilie".
µtxl:oc;. Maiu. maiu. I „mai".
io6vwc;. Iunie. Cireşaru. I „iunie".
io6Â.toc;. Iulie. Cuptor. I „iulie".
cxUy~. A vgustu . .A.gustu I „august".
~· Sempt(emvrie). Brumaru cel micu. I „septembrie".
OK~. Octombrie. Brum(aru) cel mare. I „octombrie".
voEµ13pwc;. Noiemv(rie). Răzciune. I „noiembrie".
f. 52v.
~· Dechemvrie. Undrea. I „decembrie".
icxvOOpt.o;. Ghenarie. I „ianuarie".
~·Februarie. Făuraru. I „februarie".
Mitvuµa. Vestire. Veaste. I „anunţ, veste, mesaj".
M11vmi.laa. Colacu de veste.
M11~· Vestitor. I „reclamant".
M11vro. Vestescu. Facu veaste. I „a anunţa, a trimite vorbă, a aduce la
cunoştinţă".

Mrptov. Coapsă. I µrp6c; „coapsă".
Mrpud.l;oµcn. Rumegu. I µîpUK&z;m „a rumega".
Miyt<lc;. Năsos.
'
, t'Tl · N asu. I µ'U'tTl
M 11'
„nas" .
M11~tKoc;.

Cu nasu ascuţitu. Lungăreţu la nasu.
M11til;m. Ascundu nasul, vârful. I µ'l>"til;m 1. „a adulmeca" 2. „a ascuţi".
Mft't'Tl KOvuxp\.ou. Vârful cuţitului.
Mft't'Tl KOvruÂ.1..ou. Vârful condeiului.
Mit't'Tl PtlroWn>. Vârful acului.
Mft't'111t00Â.uru. Ciocul pasării. 6 pclµ<poc;. I (al doilea termen) „cioc".
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MT}• . Mumă. I „mamă".
MT}'tpOCPO~. µT}'tp<Xp6vo;. Ucigaşu de tnumă.
MT}'tpuro;. Alu mumei. I „matern".
MT}~- Mătuşă. Sor cu muma. I „sora mamei, mătuşă din partea
mamei".
M1\tpa. Zgău. I „uter".
MT}'tp61toÂ.~. Mitropolie. I µ11'tp61toÂ.T} „mitropolie".
MT}tpEl.Ct. Mumă vitregă. Mumă maşteră. I µT}~ „mamă vitregă".
MT}'tpEl.6<;. Tată vitregu. Maşteru. I µ11îpl.{x; „tată vitreg".
MT)XCXVE'6oµm. Mă meşteşugescu. I „a unelti, a complota".
M11X~· Meşteşugitor. Meşteşugareţ. Măiestru.

MT)Xavf\. Meşteşugu vicleanu. Măiestrie. µ11X~· I (primul termen)
„motor, motocicletă, aparat, dispozitiv" I (al doilea termen) „tehnică,
mecanică" .
MT)Xavuc{x;. Meşter. Măiestru. I 1. „mecanic" 2. „inginer".
;M:~. Nici o dată•.
MT}K~Et "1 atycx. Zbeară capra. ~El. I (al doilea termen) „behăie".
T6 µ µem 'tOfi I.
M'ux. Una. I „ una, o".
M'ux <pqit. Odată. „odată; o dată".
Mtxpoo.µcx. Micşorare. I µtKpEµ<X „micşorare".
Muqxxtvoµm. Mă micşorezu. „a se micşora".
Muqxxtvco. Micşorezu. I „a micşora".
MucpoKoma. Km µtKpoKoma. Mărunţiş.
. " 2 . „tanar
,. ~ " .
Muq:xx;. M"icu. I 1. „mic
Muqxy(râ;tKoc;. Mititelu. sau micşorel./ „micuţ, mititel".
Mucp&ax-roc;. Foarte n1icu. Prea micu. I „foarte mic".
Mtxp&tqxx;. Mai micu. I idem.
MU.tYKoc;. Kal µ1\vtYKoc;. Tâmpla obrazului. I µT}vl.yyt „meninge".
Ml.µîpX. Km µtµ'l'}CJU;. Urmare şi îngânare I µ~T}O'll „imitare, imitaţie".
MtµT}~. Următor şi îngânător. I „imitator".
Mt.µ00µ.m. Unnezu şi îngânu. I „a imita".
MtµTrqxx. Următoare şi îngânătoare. I „imitatoare".
I

• Urmează linie

oblică

ce

semnalează

o interpolare.
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Mt.µ6c;. Spurcatu. Urâcios. I I. „contaminat" 2. „spurcat".
Ml.µoc;. Îngânătoriu. I I. „mim" 2. „imitator".
Mtva. Groapă săpată suptu pământu. Ascunzătoare şi surpătură.
„mină

ruptură.

I

(exploziv)".

Mtvwv. 'Aµîtvwv.

Minău.

Nicovaru de cel prostu.
Mt.crav(0pom)o;. Urâtor de oameni. I „mi:zantrop".
Ml.acoµa. µl.O'E'Oµ(x;. Plecare. Meargere. I (al doilea termen) „plecare,
înstrăinare".

Mt.crO'E'6ro. Plecu. Mergu. I „a pleca, a se îndepărta".

MtcJE'lYt11';. Purgător.

mergător.

MtcrepOc;. Pocitu. Slutitu. I „invalid".
MtcrEpffivro. Pocescu. Facu căpos. Slutescu.
Ml.O'QJ.Jfvo;. Urâtu de oameni. I „urât (de alţii)".
Miacx;;. Urâciune. Urâre. I „ură".
Mt.crCO. Urăscu. Vrăjmăşăscu. I „a urî".
Mtoeux;. Argatu. Năimitu. Slugă.
Mtm)(x;. Plată. Simbrie I „salariu".
Mt.cr6v. Jumătate. ilµtcru. t6. I (al doilea termen) ,jumătate".
Mwaaµtvo;. Jumătăţitu.
Mt.croouroµfva. f.; ÎlJ.l~. De jumătate. Pă jumătate.
MUţxx. Mitră. Coroană. I µfa:pa „arhiereilor, mitră".
Mt-u:x;. 't6 p<lµµcx. T\ lCÂCoo'tÎ}. Aţa. firu de aţe. I (primul termen) „fir" (al doilea
termen) „aţă, calgut" (al treilea termen) „aţă".
Muxtvro. Pângărescu. Spurcu. I I. „a molipsi, a contamina" 2. „a spurca".
Muxup6vo;. Ucigaşu.
Muxupo"W:x. Spurcare. Pângărire la ucidere.
Mw.pta. Spurcăciune. Urâciune. Scârnăvie.
MuxpocpcryUx. Mâncare spurcată, necurată, pângărită, scârnavă.
Muc~~· Scurtu în viaţă. I „care trăieşte puţin".
Mtl;~v. Amestecatu cu barbarii, cu proştii.
Mtl;~uca. Jumătate sau amecat (sic) cu prostime.
Mwy(xyKEtCX. K'll· Tt· otV11. ii aµ7t0YtU;. Învârtejirea apei. Învârtirea. Întoarcerea.
1UXÂ.\ppoux. <iµ1tO'tl.l;a 't6 Uâpwp. Să învârteaşte apa. Să învârtejăşte. I (al
doilea termen) „vârtej" (xµ1tCO'tTl „reflux".
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Mt.00a1tO&xrl.a. Răsplătire de plată. plata ostenelii.
Mtaxoc;. 't6 KO"d;clvt. CmoU Kp<ltEÎ ~ 't6 aEWipov 't6a~t11 't6 µilÂ.oV. Coada
poamelor. I (ambii termeni) „coada unui fruct".

Mw60roc;. Urâtor de Dumnezeu.
MtaoKCXÂ.oc;. Urâtoriu de bine.
f. 53r.
Mttpe><p6poc;. Purtător de mitră.
T6 µ
'toU N.
Mvf\µa. Mormântu. I „mormânt".
MVÎUJ.T\· Ţineare de minte. I „memorie".
M~VE'\'xo. Pomenescu. I I. „a menţiona, a pomeni" 2. „a face slujbă de
pomenire".
MVl1JlOVE'O'ttK6c;. Ţiitor de minte.
MVllJlom'>VT}. Pomenire. I „ţinere de minte".
MVT}O'l.Kaldcx. Ţinere minte de rău. Pizmă. I „ranchiună, resentiment, dorinţă
de răzbunare".
MVJ'lOi,Koococ;. Pizmaşu. I „ranchiunos, răzbunător".
Mvqm.Koocro. Pizmuiescu. I „a fi ranchiunos, răzbunător".
T6 µ
'toG o.
MO&x;. 'tpfutcx;. Mijlocire. I (al doilea termen) „mod, manieră".
Moîpcx. Strişte. Soartă. Norocu. Scris. I „soartă, destin".
Mo~. Ticăloşii sorţite. I „parcele".
Motpcll;ro. Împărţescu. I „a împărţi".
Motp0Âbyt. Jălire. Jălnuire. I „bocet".
Motp0Â.Oyl.Opa. Jălnuitoare. Tânguitoare. Plângătoare. I „bocitoare".
Motp0ÂOyoGµcn. Măjălescu./ „a se jelui, a boci".
Motp0Â.o'yl.uKoc;. Jăluitor.
MotXaÂ.Wcx. Prea curvă. I „femeie adulterină".
Motxtlcx. Prea curvie. I „adulter".
Moixt6ro. Prea curvescu. I „a comite un adulter".
Motx6c;. Prea curvariu. I „soţ adulterin".
MotxiK6c;. Prea curvărareţu. I „adulterin".
Moix6maµa. Prindere în prea curvie.
MoÂ.'$t. Plumbu. I I. „plumb" 2. „creion".
Mo>..~vwc;. De plumbu. I „de plumb".

µem

µem
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MoÂ.'UJXOvco. Întărescu cu plumbu. sau plumbuiescu. I l. „a plumbui" 2. „a
mâzgăli cu un creion".
MoÂ.~mll;ro. Învălescu cu plumbu. Acoperu cu plumbu.
M6vov. Numai. însă. I µ6vo „numai".
Mova.&x. Număru de una I „unitate".
MovcU;U:x. Singurătate. Pustietate. I µ.ovcU;tft „singurătate".
Mo~~- Singur stăpânitor. I „monarh".
MoVCJPXE'lXo. Împărăţescu singur. I µoVCJPXro „a fi monarh, a domni".
Movapxi.a. Împărăţie. Singură stăpânire. I „monarhie, regalitate".
MoVCXCJ't'fpt. Mănăstire. I idem.
Mov<ll;ro. Sihăstrescu. Petrecu singur. I l. „a trăi singur" 2. „a fi călugăr".
Movoa~. Cu o ureche.

Movaxît. Călugăriţă. Posnică. I „călugăriţă".
Movcxxi1d\ ~cml- Viiaţa pusnicească. /„viaţă monahală/ de călugăr".
Movcxyevfic;. Unul născutu. I „unic, unul la părinţi".
Movcxx6c;. Monacu. Călugăr. I idem.
Movt&x. Banu. Moneda să zice totu fealul de bani.
Movt&x Ka.Â.ft Ti Koocft. Banu bunu sau rău.
Mo~. Schimbătoriu de bani. Zarafu.
MovolCt.patoc;. Inorogu. I „unicorn".
Movoµaxia. Poiediianocu. Războiu sau luptare cu unul. I „duel".
MoWµµawc;. µovCxp9cxÂ.µOC;. Cu un ochiu. I (al doilea termen) „cu un ochi;
chior".
Mov6vuxoc;. Cu o unghe.
M6voc;;. Singur. I iden1.
Movocpcxyl.a. Mâncare.
Mov6cpavoc;;. Cu un glasu. I „pe o singură voce".
Mov6µ.qxpo;. Cu un chipu.
Mo\.'6xqxx;. Cu o mână. Kal µo\.'6xetpoc;.
MoVOXPOOµatoc;. Cu o faţă. I „într-o culoare".
Mq>µ<>Â.baov. Maşcară. Obrazu streinu. I µqJµOÂ.UlCEl.O „sperietoare".
Mqxpî\. Chipu. I „formă".
Mopcpol't'Î\<;. Făcător de chipuri.
M~. Chipuire. I µ.6pcpcooT\ „educaţie, instrucţie, formaţie intelectuală".
272
https://biblioteca-digitala.ro / https://www.acadsudest.ro

Mqxpffivco. Chipuiescu.
Mooxamv. x:al µomcamv. Vinu mirositor.
MOCJK'.E'6co. Kat µ0'001CE'6ro. Moiu. Puiu în apă să se moaie. I „a (se) uda, a (se)
stropi, a (se) umezi".
Mocnreµtvo;. Muiatu. I „ud, stropit, umezit".
M6CJxo;. Kal µ6cnco;. Moscu. Lucru mirositor. I 1. „viţel" 2. „mosc".
MooxoK<lpq>t.. Kai. µomcoK<lpqn. Nucşor mirositor.
Moox01ropooov. Nucşoară. I idem.
Moox6pt.. Viţelu. µooxcxpOOa. I „viţel, viţeluş".

Moox<lpa. Kal µomc<lpa. Viţea.
Mooxcxp6 &pµa. Piele de viţel.
Mo6y~wµa.

Mugire. Zbierătul vacilor. I „muget".
~r.
M ugescu. I 1. „a mugi.„ 2 . „a hu1.„.
MOlYflCP~Ol.
Mou0WJ;ro. Amorţescu I „a amorţi".
Mo00Uxoµa. Amorţeală. I „amorţire, amorţeală".
Mo00UUJµtvo;. Amorţitu. I idem.
Mou'tl;oupOOvco. Măscărescu. Întinu. I 1. „a murdări" 2. „a întina".
Mouv(rovco. 'tO a&O. I „a da cu tifla".
Mou'tl;oopoµ.µEvo;. Km µouvâ;oµtvo;. Măscăritu. întinat. I 1.
" . ".
2. „mtlnat
Mm>Âftpt. Catâru. I „catâr".
Mm>~. Catârariu. „proprietar de catâr".
Mm>Âlovco. Tacu. I I. „a tăcea de frică" 2. „a ocroti".

„murdărit"

MouMlµ.a. Tăceare.
MouvL K'l'xnq. Pizdă. I (primul termen) „organul sexual feminin" (al doilea
tennen) „chist, fistulă".
Mcmvoux&pt. Berbeace bătutu.
Mouvouxll;ro. Scopescu. I „a castra".
Mouvo6xtoµa. Scopire. I „castrare".
McmvoUxo;. µoovcruxwµtvcx;. Scopitu. I „eunuc".
McrupµoupU;ro. Monnăiescu. Şoptescu. I 1. „a susura" 2. „a

n1ormăi"

3. „a

şopti".

Mcropµo6pwµa. Mormăire. I 1. „susur" 2.
f. 53v.
Moupµouptcml<;. Mormăitoriu.

„mormăială" „şoaptă".
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Moucntj. Muzica. Ştiinţa şi meşteşugul cântării. I „muzică".
Moucnx:6c;. Cântăreţu învăţatu, ştiutu. I „muzician, cântăreţ".
Moucnmct. Mustată. I idem.
'
MoUcrtoc;. Mustu. I idem.
Mmrtt;oovov. Obrazu. (cu defăimare).
Moqmlpt. Pio.
Ma6xÂ.a. µouxÂ.uxoµO;. Mucezeală. I (primul termen) „mucegai, mucezeală".
MouxÂ.uxaµtvo;. Mucedu. mucezitu. I „mucegăit, muced".
MOUXÂ.t.âl;et. Mucezeaşte. I „mucegăieşte, mucezeşte".
Moux;ÂfX;. Zăvor. Încuietoare.
MayMilo;. Gângavu.
M6vtµoc;. Siguru. Statornicu. Tare. I „permanent".
MoomX'tlOv. 't6 µovon:Ctn. Potecă. I (al doilea termen) „cărare, potecă".
Movocr6Â.Â.a.(30<;. De o silavă. I „monosilabic".
M~. Mormoana. Goga.
µ
'toU 1t.
Mn:(Woµa. Cârpeală. şi peatecu. I „cârpire".
Mît<XÂ. oml.<;. x:at µ1t<XÂ.mµCX'tW;. Cârpaci.
Mn:aµxalct. 't6 ~- Bumbacu. I (ambii termeni) „bumbac".
Mn:aµîtOOct vov. ~vt.OV. De bumbacu. I µn:aµMttvt.OV, 13aµJ3alrep6c; „de
(din) bumbac".
M~. Bărbieru. I idem.
Mmtl;ov. Palmă. I µ1t<X'tmCt „palmă, lovitură".
Mml'Yco. EµmTYco. Înfigu. Bagu. I l. „a înfige, a vârî, a împlânta" 2. „a fixa 3. a
începe, a izbucni.
MîtOp&. 11 µîtOp&. Pociu. I „a putea".
M1t0pe't6v. Bouuwv. Poate fi. I (primul termen) „posibil, care poate fi tăcut".
Mmx.Otfpa. Steagu.
M1taa'tclp&x;. De curvie tăcutu. I „bastard".
M1t<Xtl;ll;co. Dau palme. I „a pălmui, a da palme".
M1tEpBEvco. Încurcu. I µ'1tEp&:'6co „a încurca".
M1tEpBEµtvo;. Încurcatu.
M~. Gâdea. Hoheru. I „gâde", „hingher".
MooÂ.ta. Bropoadă.

To µEm
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To µ µem 'toO u.
M'llEUx;. Măduhă. I „măduvă".
M'OCÂ.wµEvoc;. µeµ'OOÂcoµfvoc;. Măduhos.
Mnya. Ttmt. µtya. Muscă. /idem.
MuyootmlC'tÎpl.. Apărătoare de muşte.
Mu0uc6c;. Băsnitor şi băsnitor. I I. „din poveşti" 2. „mitic" 3. „fabulos".
M'00oÂ.O'yi.cl. Cuvântu de basmu. I „mitologie".
M'00oÂ.6'(o;. Spuitor de basme. I I. „povestitor" 2. „specialist în mitologie".
MUOcx;. Basmu. I 1. „basm, poveste" 2. „mit".
M'00oÂ.Oy(O. Povestescu. Basmu. I I. „a spune poveşti, a povesti" 2. „a studia
miturile".
M'llÂ.Co~. Morariu. I „morar".
MuMx;. Moară. I idem.
MuÂ.CovoU. Morăreasă. I „morăriţă".
M'OÂ.CowX'tUcov. Kal µuÂ.ro'ti.n. Oiemul morii.
M'\>l;a. µux. µ-<X;~. Muci. I idem.
M'lll;<lfnlc;. Mucos. I µul;~ „mucos".
Mupll;oµoo.. Îmi miroseaşte. Iau miros. I „a mirosi, a simţi mirosul".
Mupll;ro. Mirosescu. I „a mirosi".
M~1ff1Cac;. oµupµ:rrr~- Furnică. I (primul termen) „furnică".
M~1Tf1CEJ;. Furnici. I idem.
MlW-11"f1Clft· Furnicaru şi furnicile celei aripi. I „furnicar".
M~. Miros. I idem.
M'llpl.CJµtvoc;. Acrescu. Miroditu. Mirositu. I „mirosit".
M~to;. Mirositoriu. I „aromat, bine mirositor".
MupcOOtcx. Mirosire. I µuproOw „miros".
MupcOOta KaÂ.Îl. Miros bunu.
M~KO;. Mirositoriu. I „aromatic".
M{)pov. Miru. I µ{)po 1. „ulei aromat" 2. „miros plăcut" 3. „mir".
MUpcoµa. Miruială. Unsoare cu mir. I „ungere cu mir".
M'6n\. Nasu. I idem.
M'llp(J)µtvoc;. Miruitu. Unsu. I I. „înmieresmat" 2. „botezat".
Mupffivro. Miruiescu. I I . „a înmiresma" 2. „a boteza; a unge cu mir".
M'wa. aµ{)pva. Smirnă. I (al doilea termen) idem.
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M'\Wâto;. oµ{)pvt0;. De smirnă.
M'Upttcl. M~Vll· Mirsină. Copaciul verdos mirositor. I (ambii termeni)
„1nirt".
M'UCft'ÎJltoV. Taină. I µ'lXTtipto I „secret, taină".
MtxTtuca. Pre taină I „în secret".
Mootuc6c;. Tainicu. I „secret, tainic".
M'\lCJT(pta. E1acÂ.1l<JlOU1Cft E1ttcX. Tainele ·bisericii şapte. I „şapte taine ale
bisericii".
M'OO'tpl. Mistriia zidarului. I „mistrie".
't6 µ JJ.Etcl 'tOO ro.
M&µo;. 'Pey&.ai. Meteahnă. I 1. „mustrare" 2. „zeflemist" (al doilea termen)
„defect, meteahnă" I µ.oµ.a. Nebunie. I „prostie".
M~.Nebunu.

M<qxx. Mure. I 1. „apatie, inerţie" 2. „coşmar, vis urât".
Mcocnl<;. Moisi prorocu.
M~Â.o'yi.a.

Cuvântare, vorbă nebunească. I „vorbărie prostească".
~Âbycx;. Vorbitor nebunu. I „cel care vorbeşte prostii".

't6 N JJ.Etcl 'toU a.
f. 54r.
Na. &vd i&ro.
Na ~ftc;. K:at

Iată.

I „iată, iute, priveşte".

va ~ftc;. Să trăieşti. Să vieţuieşti.

va ~tlc; va ~ÎlOEtc; Să trăieşti.

Nat. Nal.mre. Aşa. Adevăratu. I „da".
Nclµa. Apă. Râu curâtoriu. I „apă de izvor".
Navcxpll;ro. Nănăiescu. Cântu copilului nani nani puiul maichii.
Nclwoc;. Piticu I vclvo; idem.
Ncx6c;. Bisearică. Lăcaşu sfântu. I 1. „templu" 2. „biserică".
Namc;. Coiul muierii.
Nam. Napu.
Nclp&>v. Unsoare.
Nap<Xvd;i. Năramză. I vq>Cwd;i „năramză, portocală sălbatică.
Nclp0tiKac;. Lopăţea. şi tinda bisearicii. I 1. „atele" 2. „pronaos".
Na'61CÂ.11JOc;. Corăbieru. Stăpânu. I „căpitan de vapor".
Nai>Â.O<;. Chiriia corăbiei. I 1. „costul unei călătorii pe mare" 2. „navlu".
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NaiYnl<;. Corăbieru. I „marinar".
Na'\Yttx:6v axotvwv. Funiia corăbiei, de corabie.
Na'lYttKit. Meşteşugul corăbiei. A o purta şi a o cârmui. I „marină".
Ncx'lYti.cxm\. Greaţă. Ameţeală. I VCl'\Yt\cxcrrt „rău de mare".
Ncx1)(;. Corabie.
Ncxuµaxta. Războiu de corăbii. I „bătălie navală".
Ncl.cp0cx.. Răşină dreasă cu alte amestecături ca să ia pre lesne focu. I „naft".
Naplcr\. Amorţeală. Nesimţire. I l. „letargie" 2. „distrugere".
Nap~. &:vai.aerrrcx;. Amorţitu. Nesimţitor.
Nap1«001.C;. Amorţire. nesimţire. I vclp1QOO'T\ „anestezie".
Ne6yaµJ3poc;. Ginere de curându.
NroKUCJU>C; otx:cx;. Casă făcută de curându"'.
Nt1Cp0tle'frl.a. Furare de morţi"'"' .
Ne1Cp0xpclfkxmv. Patu de morţi. I VEkpO~'tO „coşciug".
Nexp6c;. Mortul. I „mort".
NE~. Murire. Moartea. Omorârea I 1. „moarte" 2. „nemişcare, stagnare".
T6 N µE'ta 'toO E.
NEa.. Tânără. I idem.
NecxKOV11U>C;- De curând ascuţitu.
NeîM><;. Nilul. Râul cel mare care adapă vara toată E9iopiia./ „N ilul".
NEKpOlJUl. 1Ca1. vt~. Omorârea. Moartea. I l. „1noarte" 2. „stagnare".
NEKpOOµfvoc;. Omorâtu. Mortu. I l. „mort" 2. „inert".
NEKpOOvco. Omor. I l. „a omorî, a ucide" 2. „a paraliza".
Neicpcxp6pot. Purtător de morţi.
NElC'Wp. Băutură dulce I „nectar".
Nro(l~voc;. De curându răsăritu, înverzitu.
NwyEWTUJfvoc;. De curându născutu. I vroyewrrm; ,,nou născut".
NroKoµµtvoc;. Tăiatu de curându.
Nro~voc;. De curându rănitu.
NroKcxµcoµtvoc;. De curându făcutu.
Nroµal;roµE.voc;. De curându strânsu.
"' Se repetă după NEÎÂ.<X; îară otx:oc; cu sensul „de curându ziditu".
„ Se repetă după NEÎÂ.<X;, Nro~
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Noom.aaµtvoc;. De curându prinsu.
NronÂ.o'\Ytoc;. De curându îmbogăţitu I „proaspăt îmbogăţit".
NamÂ:uµµtvoc;. Spălatu de curându.
NE01Um.O}Jfvoc;. De curându adăpatu.
Nf.oc;. Tânăru. I 1. „tânăr" 2. „nou, recent".
NOOO"K:aµfvoc;. Săpatu de curându.
NrotEÂEt.roµtvoc;. Isprăvitu de curându.
N~. Tinereaţe I vr.lrtilm „tinereţe".
Nrocpcxycoµtvoc;. Mâncatu de curându.
NecxpOyrt.crto;. De curându luminatu. I l. „de curând botezat" 2. „de curând
convertit".
N~. laie. Strigoile I „N eraide, sirene".
Nr.pcxUiomxpµtvoc;. Luatu de iale. I „cu minţile rătăcite".
Nr.p6v. Apă. I w.p6 idem.
Nr.p(mopoc;. Gura apei.
NfPCYtCJpCXXÎ\· Turburarea apei.
Nqx)µ uAfx;. Moară de apă I idem.
N~. Băutoriu de apă.
Nep6v mvro. Beau apă.
Ne.pcroÂ.tcll;co. Facu apătos. I 1. „a deveni apătos" 2. „a se înmuia" 3. „a se
seniliza.".
Nf.POX\rrrtc;. Jgheabu de apă. I „chiuvetă".
Nf.P(x10.. Apşoară. I „apică".
Nqxmi.8apov. Vas de apă.
Nep60''t<XJ..lvov. Vadră de apă.
N~~- O pio de haine.
Nt6co. Priimescu bucuros. Kcxl.
Nt6co. Facu semnu. I 1. „a înclina capul" 2. „a face semn".
Nci>µcx. Semnu. Chipu cu capu sau cu mâna. I „semn cu mâna sau capul".
NE'UpOl)ltvoc;. Înnebunitu. Întăritu din neavre, din vine.
Ndlptvoc;. De vână.
NEqxx.Â.Ov. Nor. 't<l vtcpW..cx. norii. I vapEÂT) „nor".
N~. Înnoratu. I vape~ „înnorat, cu nori".
Napp6v. Rănichiu. I VECpp6 „rinichi".
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Nrol;co. Întinerescu. I „a părea/a fi tânăr".
Nrovl.mccx;. Tineretu. I „tânăr, adolescent".
NECOO'ti.. De curându. Adinioaorea. I „de curând".
t6 N µ.Em ro0 11·
f. 54v.
N{pnov. Pruncu. I vfpno „copil mic, bebeluş".
N~. Pruncime.
NrpOOct.. Ostrovelu. I „insuliţă".
Nr1mov. v11<ro<;. Ostrovu. I VT}m, vftocx; „insulă".
NflO't T}tla. Postu. I I. „foainete" 2. „post".
NflO'tE'6co. Postescu. I „a posti".
NflO'tUc6c;. Treazu. Postitu. Ne1nâncatu. I „nen1âncat".
NT}CJ'tE'\Yt'll<;. Postitoriu. I „persoană care ţine post/ posteşte".

t6 N µ.Em 'Ceru I.
Ni.aoµcn. Kcxl vbtmµoo..

Mă spălu.

I „a se spăla".
Spălu. I (ainbii termeni) „a spăla".

Nij3co Km vl1t't00.
Ntµµfvo;. Spălatu.
NiK'T}. Biruinţă I „victorie, biruinţă".
NtKT\)Jfvo;. Biruitu. I „învins".
NtK'T}'tÎptoV. Plată pentru biruinţă.
NtKtiil<;. Biruitor. I „învingător, biruitor".
Nt1C11nK6c; uµvcx;. Cântare de biruinţă. I „imn de biruinţă".
NtKcruµat. Mă biruiescu. I „a fi învins".
Nuc&. Biruiescu. I „a învinge".
Nt1t~. Vas de spălatu. Spălătoare pentru picioare. I „lighean, vas pentru
spălat".

Ni'lfl.JlOV. Spălare. I vl.viµo „spălare".

T6 N µ.E'ta 'tOU o.
NOOJ.$pt.cx;. Noiembrie. I idem.
No0c6co. Copilescu. I „a falsifica, a măslui".
N60cx;. Copilu. I „bastard".
NotKâ~. Cel de casă sau locu cu chirie.
NmlCtClz;co. Iau cu chirie. Năimescu. I „a închiria".
Notn. vol.Ktov. Chirie. I idem.
NotKo~. Stăpâna casii. I „stăpâna casei".
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NotKO~. Stăpânu

casii. I „stăpân".
NoµtK{)(;. Legiuitor. I ,jurist".
N6µiµov Eeoc;. Rânduială de după leage.
N6µiµoc;. Pre leage I „legal".
NoµOOtMmcCXÂ.O<;. Învăţător de legi. Dascalu legii. I 1. „profesor de drept"
2. „autoritate în materie de drept".
Noµo0ooi.cx. Legioire. Punere şi întărire de leage. I 1. „legiuitor" 2. „legiferare".
Noµo0E'ti0. Puiu leage. Hotărăscu leage. / „a legifera".
N6µov 1t<XpCXy(xpro. xa)..10. Stricu leagea, hotărârea legii.
Noµo0E'tl.J.livoc;. Pusu de leage. Legioitu.
N6µo;. Leage. I „lege".
Noµoqr6Â.00Coc;. Păzitor legii.
Noµoqr6Afxl;~. Păzirea legii.
Nocmµ(x&x. Dulceaţă. I „gust bun".
Nocrnµil;co. Îndulcescu. I „a da gust bun".
Nocni.µwµa. Îndulcire.
Noouµoc;. Drăgăstos. Dulce. I „gustos".
NOCJ't'l.Cl. I 1. „sud" 2. „umezeală".
NcmK{)(;. ăveµoc;. Vântu de austru. I „vânt din sud".
N&toc;. Austru. I „sud".
"
Ncro0roi.a. Invăţătură
Dojană. I „sfat, învăţătură".
NO'U0E't'T\'t'11<;. Învăţător. Dojănitor.
"
Ncro0E'ti0. Invăţu.
Dojenescu. I „a sfătui, a da sfaturi, a învăţa".
NoUc;. Minte. Gându. Înţelesu. I „minte".
Naro. "Inţelegu. I „a înţelege".
N6tiµa. Coprinderea înţeleagerii. I „sens".
N~. Înţeleagere. I v6r)01"t 1. „înţelegere" 2. „minte".
N011uK{)(;. Înţelegător. I 1. „de înţelegere" 2. „inteligibil" 3. „înţelegător"
4. „inteligent".
T6 N J.l.Em 'tOU 'U.
NÎ>lC'ta. Noapte. I v6xm „noapte".
N'U'X0fv.LE.pov. Noaptea cu zioa. I „zi şi noapte".
NÎ>lC'ta J.l.Eî&Â11. Noapte mare.
N'UKw.pi&x. Liliacu de noapte. I „fluture de noapte".
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NUK'Cf.fJlvOV qyyov. Lucru de noapte.
NuK'tt.Cll;et. NuK'tCOVEt.. Înserează. Înoptează. I (al doilea termen) „se
înnoptează".

Nul<'.Ât1t't'J1<; 't'i1<; WK't{x;. Fur de noapte.
NuK'tlx; 1tEpl.1tCXW. Umblu noaptea.
NuK't{x; qroM.croco. Păzescu noaptea.
NuK'tCmxpAo;. Orbu de noapte. Cel ce are orbul găinilor.
NuKuoµa. Înnoptare. I „înnoptare, venirea nopţii".
NuKm mcO'tEl.vft. Noapte întunecoasă.
N{>µ<pm. Zâna I ,,nimfe".
N6µq>Tl. Mireasă. I ~ 1. „mireasă" 2. „cumnată".
Nuµqn.K6c; e&laµ.oc;. Cămară de mireasă, de tinere.
N6µq>to;. Mire. Ginere. I 1. „ginere" 2. „mire".
Nucrt&Z;co. Donnitezu. Îm iau somnul. I „a-i fi somn, a dormita".
N~vo;. Somnoros. I idem.
N~. Adurmitare. Însomnare. I „somnolenţă".
N\>xt. ovul;. Unghie I (primul termen) idem.

NuxOOci. Unghişoară /„unghiuţă".
Nov6 vuxoc;. Într-o unghe. sau cu o unghe.
NuxQwU;a. Rădăcina unghiei.
'AKpOvux\&x. Vârfu unghiei.
'Qv6xux K67tuo. Puiu unghile.

f. ssr.
:=avau;co. Plăviţescu. I „a (se) blonzi".
E'a\eoyt"'l.

Barbă plăviţă [„barbă blondă].

E'av06µa.Â.<X;. Cu chica plăviţă I „cu păr blond".

Eav0Cx;. Plăviţ. plavoş. I „blond".
Eav0o6tt;tKcx;. Plăvicior.
Eoocooo't6c; fl;aKOl>CJ't6c;. Numitu. Vestitu. I (ambii termeni) „vestit, renumit".
E'avaµµll;co. Umplu de imoară.
E'avacnl®vco. Rădicu de iznoavă.
E'aJtE.pvl.O. Trecu sau întrecu. I „a întrece, a depăşi".
E:a1tÂCOµtvoc;. Întânsu. Răsfiratu. I „întins".
E:a1tÂ.Olvco Kal ~a1tÂ.Olvco. Întinzu. Răvărsu. I „a (se) întinde''.
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Eapyoo. Denadinsa. Cu sfatu mai nainte. Cu mai nainte socotinţă.

E'aîtf.Pv&. Priveştescu. I ~EnE.pvro „a întrece, a depăşi".
Ea~vov. Priveştitu.

E'mpvtl;oµcn.

Răsar. Mă

sfiescu. I „a fi surprins".

"Elxxw..n.. Pleavă.
3.E.

Eff3~avco. fimt a1tO"(aÂOOCi'\l;ro. Înţercu. Oprescu de la ţâţe. I (al doilea termen)
„a "m,tărca" .
~~aaµtvov. Înţercatu. <l1CO"fcXÂ.<XK'Mµtvov.
EtjXroMlvco. Despecetluiescu. I „a destupa".
EEyA.'OO'tp&. Alunecu. I ~eyA.tcnpro 1. „a aluneca" 2. „a se fofila".
~rovoµcn. Mă descingu. I „a se descheia la curea".
~cooµEvoc;. Descinsu. I „deschis la curea".
&eeµEA.unvco. Destemeiezu. I „a dărâma din temelii".
EE0qÂ.'UKOOVCO. Deşcheiu. I „a se descheia".
Ee0T}A.'Ux:oµtvoc;. Deşcheiatu. I „descheiat".
Sdh>µatvco. Îmi răzbunezu inima. Răsuflu. I 1. „a răsufla" 2. „a-şi pierde
răsuflarea".

I 1. „răsuflă" 2. „a-şi pierde răsuflarea".
Eex:~ucEUro. Descalecu. I „a descăleca".
Eex:~ro. Curăţu. Alegu. I „a clarifica".
EEK<lµvco. Desfacu. I ~ex:avco „a vinde ieftin" 2. „a omorî".
Eele<XÂ-â;rovco. Desculţu. I „a scoate ciorapii".
EEK<XÂ-â;oµtvoc;. Desculţatu. I ~ElC<XÂ'tamµfvoc; „fără ciorapi".
EEx:apqx))vco. Scoţ cuiul. I 1. „a scoate un cui" 2. „a descoase".
EEnvro. Mişcu. I „a pomi".

Sdh>µatvet.

Răsuflă.

EEx:ox:ovU;ro. Dezruşăscu.
EEKoUiil. Dezlipescu. I „a dezlipi".
EeKoµm<ll;ro. Deznodu.
EEKonp\l;ro. Rânescu balegile.
EEx:oovro.11 ~x:ooVt&. Împingu.
EEKcroopU;ro. ~Etpa.VtÂ-1.l;ro. Frângu junghetura.
EEKomptlO.O}lfvoc;. Cu junghetura frântă. Deşălatu.
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SEKO'\YCpmnaoµCx;.

Deşălare.

Frângere de

junghetură.

Schilăvitu.

I OOev

~eKO'Otp0'\)~(1).

SeKoocpll;ro. Asurzescu. Facu surdu. I ~EKoucpcxlvco „a asurzi (pe cineva)".
3E1CC0Âihvro. Sodomescu. I „a epuiza, a osteni (pe cineva)".
~ro. ~to"(avro. Scatu din minte pre cinevaş I (primul termen) I. „a
scoate din minţi, a înnebuni" 2. „a păcăli".
EEÂCOA.aµfvo;. ~EÂ.OytaaµEvo;. Ieşitu din minte. I (al doilea termen) „scos din
minţi, înnebunit".
EEÂ!:ml;ro. Cojăscu. Curăţu de coajă. Razu de solzi. I „a curăţa de solzi".

SEµ.OOqxxtµoc;.
Eeµalqxli.vro.

Depărtare.

Depărtezu.

I „a (se) depărta".

Eeµaxoopffivro. Scoţ cuţitul.
.
SEJ.tmTtl;ro. Ştergu mucii. I ~eµ'\Ytll;ro „a apărea brusc".
SevaooBexoµm. Priimescu streinii.
Sevaoo8ox1). Priimire de streini.
3eva1tO&>xoc;. Priimitor de streini.
Sewpil;ro. a1t<XVtÂ.&. Zleescu. Scoţu apa toată. I (primul termen) 1. „a se
ratăci"

2. „a ieşi din apă" 3. „a se dezbăta" 4. „a primeni apa".
&vqnoµa. Sleială I I. „rătăcire" 2. „ieşire din apă" 3.
4. „primenirea apei".

„dezbătare"

EEVEpl(T'tipt. Ciutură.
EevE'upil;ro. Scoţu vinele.
EEvappil;ro. Scoţu rănichii.
&vappiaµevo;. Dezcodatu. luatu de peste mijlocu. apucatu de muşchi.
&vt-reia. Streinătate. ~vttui „străinătate".
Sevi'tEt>µa. Înstreinare. I „înstrăinare".
&vt:teuµevoc;. Înstreinatu. I „înstrăinat".
SevttEUoµm. Mă înstreinezu. I „a se înstraina".
SevOOoxeîov. Casă priimitoare de streini I ,,hotel".
SevoOOxoc;. Găzduitoriul, priimitoriul de oaspeţ. I „hotelier".
Sevo00uÂ.e6ro. Lucrezu omenescu. Lucrezu lucru streinu I „a fi servitor, a
lucra la altii".
'
Sevoµal;cox:iil<;. Aducător de streini.
EEvov. Streinu. Omenescu. I (chim.) „xeniu".
stvoc;. ăv{~)oc;. Om streinu. I idem.
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SEvrep~co. Scoţu maţele.

Eevo~ro.

I „a scoate maţele".
Mâiu noaptea afară. I 1. „a veghea" 2. „a duce

viaţă de noapte"

3. „a ţine treaz" 4. „a munci noaptea".
Srnap0Evtixo. Stricu fetiia. I „a dezvirgina, a deflora".
8e1tCXp0EVE'UµEvoc;. Desfeciorită. I „dezvirginată, deflorată".
EE1tCXp0Evt~- Desfecioritu. Cel ce strică f etiia. I „cel care dezvirginează".
SEXEpvâ>.Întrecu I „a întrece".
·
SEn:roµevoc; Scăzutu. Sărăcitu. Scăpătatu I I. „decăzut" 2. „scăpătat".
EEîtEqn:ro. Scazu. Sărăcescu. I I. „a decade" 2. „a scăpăta".
SeîtEqn:ro. Săru de ciia parte. Saiu dincolo. I „a da buzna, a apărea brusc, a
răsări deodată".

SEîtÂ.avâ>. Înşălu. I gîtA.cxvEoo „a înşela".
SEîtMveµa. Înşălăciune. I „înşelăciune, înşelătorie, păcăleală".
E°.EîtÂ.a'tl>vro. Lărgescu.
EEîtÂ.<X't'OOµ~. Lăţime.

EE1t0A.ixo. Descultu.
'
EE1t0\)Ât6l;ro. Scoţu pui. Clocescu.
f. 55v.
3E1tO'l)Â.uroµ~. Clocire. Scoaterea puilor.
Sqxxivoµcn.Mă usucu. I „a se usca".
.....
,
I „a usca" .
.=.qxxivco..
EqxxfLEVO<;.lC<X l SrpaµEvoc;. Uscatu. Kal ~f.p(x; i1 ~rp(x;./ (toţi termenii) „uscat,
veşted".

~

i1 ~ip&tî\c;. Uscăciune. I ~rpO't'11ta „uscăciime".

34nl- Uscăciunea vremii. I „uscăciune".
EE.poJ31lxro. Tuşăscu uscatu. I I. „a tuşi uscat" 2. „a tuşi cu înţeles".
SEpOl;'UÂ.OV. Lemnu uscatu.
3Epcm6uxµoc;. Vâlcea. Pârâu secătivu, uscatu. I „torent, vale seacă".

st paaµa.~F.p<Xttlov. Borâtură. Vărsătură.
Efpv& Vărsu. Borăscu. /1. „a voma, a vărsa" 2. „a 1nărturisi tot" 3. (d. mare)
„a scoate la mal".
Sqxxx~co ~Â.atil;co. Scoţu spata. Spetescu. Deşălu. I I. „a scoate din umăr"
2. „a deşela, a speti".
Efpi ~coµa. Dezrădăcinare I idem.
BEp\l;ffivro. Dezrădăcinezu. I „a dezrădăcina".

284
https://biblioteca-digitala.ro / https://www.acadsudest.ro

EEcJxU.il;ro Dejghinescu. Dejghinu.
EEcncuwµa. Dejghinare.
8oo'n:1t<ll;ro. Descoperu. I „a dezveli, a descoperi".
E.EmcE1ta<J't'1lc;. Descoperitor.
8EmcE1llX<Tm<;.. Descoperitu. I „descoperit, dezvelit".
EEmcil;ro.~roxil;ro Sfâşiezu. Spargu. Despicu. I „a sfâşia, a zdrenţui, a rupe în
bucăţi, a ferfeniţa".
SOOxtaµcx.~Emaµa. Fâşie. Spărtură. Treanţă. I „sfâşiere, zdrenţuire, rupere în
bucăţi, ferfeniţire".

~vat;. Sfâşiatu. Trenţos.

I „sfâşiat, zdrenţuit, rupt în bucâţi, ferfeniţit".
Erolcovil;ro. Spulberu. Ştergu pulberea. I „a şterge praful".
E'.Eo'1t:&. Zmulgu. I ,,a izbucni".
E'..Ecrn:cx9ffivco Scoţu sabiia. I „a scoate sabia din teacă".
Ero1t1:trovoµm. Mă înstreinezu de casă. I „a fi scos din casă".
Erom:trovco. Spargu casa. /„a alunga din casă".
EEcrnxupci:>vco. Pogor jos după cruce*. Aicea să zice scoţu din cruce.
Eromi>poxru;. Pogorâre jos**.
Erotlxoo. De rostu.
Ero'tOÂ.il;ro. Despodobescu.
Eeai:payyouÂ.il;ro. Scrintescu.
E.EcnayyouÂ.toµa. Scrintiitura.
Eroi:payyooÂ.wµtvoc;. Scrintitu.
Ee<ruµlXroÂ.eOOl. Desfătuiescu. Stricu sfatul. I „a nu sfătui pe cineva să facă
ceva, a deconseia".
EecruVfl0il;ro. Dezobicnuiescu. Dezvăţu.
Eecruvq9il;oµm.. Mă dezvăţu. Mă dezobicinuiescu.
EEm>V'10t.aµEvoc;. Dezvăţatu.
2.Ecruvtpaq>tal;ro. Dezsoţescu Kal mă dezsoţescu.
EEm>VtpO<piaaµa. Dezsoţire.
EecruVtpO<piacrto;. Dezsoţitu. Desparţitu de soţiia me.
EEmpiyyro. Destrângu. Slăbescu legătura.
• Şters cu o linie.
•• Şters cu o linie.
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EEcnrtÂ.il;ro. Desfacu.

Dezvălescu. Desfăşuru.

I ~E't'OÂ.iyro „a desface, a

desfăşura".

SE-rptxro. Trecu cu greşală vreun lucru.
Sapcxvtrovco. Dezmierdezu. Mă ospetezu. I „a se distra, a chefui".
Sapcxvt&tcmoc; .. Locu de ospăţu. Locu dezmierdatu.
EapciVtCOJ.l<X. Dezmierdare. I „distracţie, chef'.
~- Oaspeţi dezµiierdători.

EapciVtCOOatc; x:otvcxîc;. Ospeţe de obşte.
EEcpcxvtroµEvcx;;. Dezmierdatu. I „care s-a distrat".
EEcpcxV'tClYtÎ)<;. Dezmierdător. Iubitor de dezmierdări /„ iubitor de distracţii,
chefliu".
E&pÂ.oil;ro.~oxpÂ.oil;ro. Mă plătescu de totu. Istovescu. I fl;ocpÂ.ro „a epuiza".
EapÂ.o'OOil;ro. Cojăscu. jupoiu de coajă. I „a coji, a descoji".
EapÂ.(roc5toµEvcx;;. Cojitu. Jupuitu de coajă. Belitu. I „cojit, descojit".
Eapot'tlÂll;ro. Iau mucul lumânării.
Eapot't'T\Â.t't'lpl,. Mucări.
Eapcvtrovco. Descarcu I „a descărca".
SapuUll;ro. Plivescu frunzele I I. „a plivi" 2. „a răsfoi".
SapuU~. Plivitor de frunze.
E'.EXCXÂ.tx:rovro. Desfrânezu.
Eexcroµtvoc;. Ludu. Bezmeatecu. Năucu. I „uitat".
E'.EXEl.Â.il;ro. Poiezescu I I. „a deborda" 2. „a se revărsa, a da pe dinafară".
EexEl.Â.il;et. o 1tO't<Xf.J.6c;. Poiezeaşte, să varsă râul. I „râul se revarsă".
EEXEiÂ.roJ!CX. Poiezeală. I „revărsare".
EExetµovuil;ro. Iemezu. I „a ierna, a petrece iama".
E'.e:Xqytapil;ro. Plivescu ierburile. I ~EXqytapt.Cd;ro „a plivi".
SExsnrovco. Plătescu datoriia I E'.e:XSJEWVCO „a ierta de datorie" 2. „a-şi plăti o
datorie".
E'.e:XJX>vil;ro. Împlinescu anul.
stx~.~xoµ,cna. Deosebi./ (ambii) „separat".
SEX~· Osebire.
E'.e:Xcqlil;ro. Osibescu. Despărţescu.x:al ~EXqlil;oµat. 1 1. „a despărţi" 2. „a (se)
distinge, a (se) deosebi" 3. „a prefera".
E'.e:XcqltoµEvcx;;. Despărţitu. Osebitu. I I. „deosebit" 2. „preferat".
Se:vox&. Îm iase sufletul. I „a-şi da sufletul".
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Eevl>x1JUl· Ieşirea sufletului. I ~E'Jfl>xtaµa

„moarte".
81'}ÂOµEvo;. Descusutu. I „descusut, desfacut" 2. „dat afară din serviciu".
81'}Â.cOVCO. Descos. I „a descoase, a desface" 2. „a da afară dintr-un post, din
. . ".
serv1c1u
f. 56r.
811)lE.pcoµa. La zio. De dimineaţă. Lumina de zio. I „răsăritul soarelui".
Erpall;oµat. Mă spaiu. Mă sfiescu I ~txttz;oµcn „a se lăuda".
Erpall;ro. Spăimântezu. I ~ixttz;co „a se speria, a lua prin surprindere".

Sîptaaµa.

Spaimă.

:S'TptCXCJµEvo;.
81ţ1t(XCJ1Îpt.

Eipl&x.

I $.mmµa

Spăimântatu.

„lăudăroşenie".

speriatu. I ~tmroµfvoc; „speriat".

Sperietoare.

Uscăciune. seacetă.

:Srpaivco. Usucu I „a usca".
8. t..

Et.Mypcx îi ~t.va&x. Acrime.
3~

11 ~11-va&x. Râgâială. acră. iute.

E1'}&p6v. ~t&.poMtvov. Urcior de oţetu.
81'}8rp Cx;. ~tv Cx;. Acru I (al doilea termen) „acru".
Ewul.l;ro. Oţeţescu. I „a pune oţet".
810ul.l;a. Să oţeţeşte.
:Swuwµtvov. Oţeţitu. I idem.
E'wt. Oţetu. I „oţet".
8t.B6KpCXCJOV.

Vinu de oţet.

8t\.1.&x. 6ţuÂftcJCX90v. Măcrişu.
8tvoa-al.qruÂ.Â.Ov. Strugure acru.
:Suptov. Peaşte de mare. I ~uptcxc;, ~uptbc; „peşte de mare".
8.o.

'Einvov. Idolu. Linsu. Chipu idolescu. Statu cioplitu I

~6avo 1. „totem" 2.

„om nesimtit".
'

EOOtftz;ro. Chetuiescu I „a cheltui".
::OOuxaµa. Chelşugu. Cheltuială. I „cheltuială".
2001.CXm'ÎlC;. Cheltuitoriu. I „cheltuitor".
20µ7tÂ.t. fl;6µ1tÂ.t. Izvodu. I 1. „model (de cusătură)" 2. „cusătur~ broderie"

3. „bârfă".

E'.oµ1tÂ.tftz;ro. Izvodescu. I 1. „a decora, a orna" 2. „a bârfi".
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8cxp6pt. tl;cocp6pt. anavoxp6pt.
~

Tămbaru. Conteşu.

Haina cea de deasupra. I

„palton".

E. u.
Efrryt. Seu. I ~lYKL „grăsime, seu".
EuÂ.ta. Bătaie cu băţul. I „lovitură cu băţul".
EuÂ.tz;ro. Batu cu băţu. I „a bate cu băţul".
8'6Â.tvo:;. De lemnu. I „de (qin) lemn".
Su~. Lemnos. I iden1.
EuÂ6Ka'tCX. Pisică de le1nnu. Prinzătoare de şoareci.
SuÂlllvoµm. T\ ancl;uÂlllvoµat. Mă înlemnescu.
EuÂ.oK67tuo. Taiu. leamne.
8uÂ.oK6mx;. Tăietor de leamne. Lemnariu. I „tăietor de lemne".
Su~ ~Fp<X. Leamne uscate.
SuÂ.oKoma. Lemnitu.
SuÂ.<X. Leamne. I 1. „lemne" 2. „beţe".
SuÂ.ov. Lemnu. I 1. „le1nn" 2. „băţ".
EUÂ.6<J'JtTI'tOV. Casă de lemnu. I ~UÂ.6crm.'t0 „casă de lemn".
Eu~. Grămadă de leamne.
Eu~. Broască cu carea netezescu leamnele şi scândurile.
SuÂ01tVTy.ltvo:;. Tt ~'01tVT)'t6c;. Deşteptatu.
E'\l1tVO'Oµat. Mă deşteptu.
S'67tvrtµa. Deşteptare. I „trezire, deşteptare".
S'l>1tVID. Deşteptu. I „a trezi".
8'07t6Â.1lt0C;· Desculţu. I idem.
E\)1t()Â.toUµcxt. Mă desculţu. I ~'07t0Â.itµm „a se descuălţa".
E'Uptlcpt. Brici. I idem.
S'Upil;ro. Razu. I „a rade, a bărberi" .
.... ,
Răsura.
- I „ras" .
~'Uptaµa.
Supto}Jfvo;. Rasu. I (adj.) „ras".
Suoµ&pa. Scărpinătură. I „mâncărime".
Suaµaua. Zgârietură. I „zgârietură".
EtoGµcn. Mă scarpinu. I ~uvoµcn „a se scărpina".
SUcnpa. Ţesală. Răzuşu. Km ~uc:npt. -t6 I „instrument pentru scărpinat" .
....
'
T, esa-tu ra.
- I 1. „scarpma
- . t" 2 . „,esa
t -1 are" .
~001pl.OJ.l<X.
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S'6ro. Scarpinu. Răzuiescu. I l;uvro 1. „a scărpina" 2. „a răzui" 3. „(fig.) a rade".
3.ro.

f. 56v.
::lox:ampov ~roK<XO"'tpOV. Cetăţuie de afară.
SrocpE'(Yyco îi l;ape{Yyco. Scapu.
O.a.~.
'~co.

Vorbescu cu muiere.
·~. oo6(3Âa. Frigare. (ambii termeni) „frigare".
'O{X>J..0;. Banu de aramă. Turceşte mangâr. I „(şi fig.) obol".
Oy.
'OyBbr\. A opta. I idem.
'Oy&n,lcom:Oc;. Al optulea. I idem.
'Oyoovaxxp6voc;. De optzeci de ani.
vOy&xx;. Al optulea. I idem.
vOO'KE .Qxi. Ba. nu. I (al doilea termen) ,,nu".
v()yK~. Greime. Umflare. Îngâmfare. Umflătură. I I. masa, volum"
"
2. „importanţă prestigiu" 3. „tumoare, umflătură".
'OyAfryqxx. Curându. Degrab.
w

'OyArrr~- Grăbescu.

'OyA1Îfqxx;. Grabnicu. Pripitu.
0.8.
·~. Povăţuire. Povaţă.
'O&yy6c;. Povăţuitoriu I I . „conducător"

'05rryro.

Povăţuiescu.

2. „şofer".
I 1. „a conduce" 2. „a călăuzi, a ghida" 3. „a

însoţi,

a

petrece" 4. „a duce".
'OB6vna. Dinţi. I ooVtt.a „dinţi".
'Q&)c;. Cale I I . „drum, stradă" 2. „cale".
'O&>t.~. Călătoriu. Drumani. I „călător, drumef'.
'Ot.nax:6c; ăv(~)oc;. De casă om. Om al casii.
Oix:o1C'\)pr}c;. Stăpânu casii. I votx:o~ „stăpân (al casei)".
Oix:oK'UpCX. Stăpână casii. I votx:oK'llpCX „stăpână (a casei)".
Obcovoµta. Isprăvnicie. Purtare de grijă. I „economie".
0eîa oix:ovoµta. Dumnezeiasca purtare de grijă.
Oix:ovoµ&. Isprăvnicescu. Portu grijă de casă. I I. „a câştiga bine" 2. „a găsi,
a-şi cumpăra" 3. „a da".

289
https://biblioteca-digitala.ro / https://www.acadsudest.ro

otx:oc;.

Casă.

I 1.

„casă, locuinţă"

2. „familie, clan" 3.

„toţi

servitorii dintr-o

casă".

Oix:ooµt.Vll. Lume. I „univers, întreg pământul".
Oix:ooµevtx:Oc;. A toată lumea. I 1. „mondial" 2. „de unitate naţională"
. ".
3 . „economie
'Oî.t µtva. Vai de mine. I „vai, aoleo".
Oirov6:;. Vrăjitor. Prorocitor. I 1. „pasăre folosită în divinăţie" 2. „semn".
Kooc(x; okov6c;. Rea vrajă. Rău semnu. I „semn rău".
KcU.O; okov6c;. Bună vrajă. Bunu semnu. I „semn bun".
0.K.

'OlcvE'6co. Mă lenevescu. I 1. „a-i fi lene" 2. „a lenevi".
'OlcvTpta. Leane. Pregetare. „lene".
'OKvîp)c;. oKV(x;. Leaneş. I (ambii) „leneş".
'OK'tCX1COO'l.00'16c;. Al optulea. a opta sută I „al optsutelea".
'OKmîtOOt. Cracatiţă. I „caracatiţă".
'OK'lIDµEptoc;. Luna lui octomv(rie) I „octombrie".
'OKirl>. Optu. I idem.
'OK'tCO qqxxî~. De optu ori.
O. Â..

'OÂLXKf.poc;. Întregu. deplinu. I „întreg".
'OMvotx:-rcx;. Deşchisu de tot. I „complet deschis".
CIOA.11 µfpa. Toată zioa./ „toată ziua".
·o·01t0toc;.
" Care1e. „care" .
'01t&tav. Cându. I „(atunci) când".
Cir"\,-,..,., O .
. d e" 2 . „oncan
. "' d" .
vnuu.
nun de. I 1. „ormn
En:îvoc;. CmoG. Cel ce./ „acela care".
CI01tcro x:al ăv etÂ.11~- Oriunde vrei vrea. I „ori unde vrei".
f. 57r.
·apa. fi oUpa. Coadă. I (al doilea termen) „coadă".
'Opa&l-rcx;. x:al m)paM'tOC;. Codos. codău.
"'Opcxµa. Vedenie I „vedere, privelişte".
"'Opaou;. Vedere. I~ idem.
'Opcx~. Văzător.

'Of:Yyavov. Instrumentu. Sculă. Unealtă. I „instrument" „organ".
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'Opyoo. Stânjănu.
"'Opyava. Tobe. I 1. „tobe" 2. „instrumente".
'Opy'll. Mânie. Urgie. I „furie, mânie".
'()p'ytl;oµcn. Mă mâniu. Mă urgisescu. Mă scârbescu. I „a se înfuria".
'()p'ytl;ro. Mâniu. Învitezu I „a înfuria, a mânia".
'OpytaµEvo;. Urgisitu. I „înfuriat, mâniat".
"'Opyroµa. Arătură."' I „arătură".
'Opyrovco. Aru. I „a ara".

'OpBiviaoµa. Gătare. Rânduială.
'Op8tvlcx. Poruncă.
"E&om:v ~tvwv. Au datu poruncă de gătire.
'Op8t.vull;ro. Poruncescu. Rânduiescu.
'Op8ucamilc;. Rânduitor.
'Optyoµoo.. Poftescu I „a dori" .
. .~~- Poftă. I ~rt idem.
'OpEx:ux:6c;. Făcător de poftă. I „apetisant, ispititor".
'Opea. Dreptu.
·~oe;. Pravoslavnicu. I „ortodox".
'OpeoBol;l.cx. Pravoslavie. dreaptă credinţă. I „ortodoxie".
'Op0oypaq>l.a. Ortografie. Dreaptă scriere. Scrisoare tocmită. I „ortografie".
'Op0oyp(xqxo. Scriu tocmitu. I op00'ypwp00 „a scrie corect".
'Op06c;. Dreptu. I idem.
'{)p0(rtT\c;. Dreptate. I ql06n\-ra ,justeţe, dreptate corectitudine".
'~VI)~- Rugăciune de dimineaţa.
"'Op0po<;. Zorile. Dimineaţa. I I. „zori" 2. „utrenie".
'Op'tl;ro. Poruncescu. I I. „a fixa, a stabili" 2. „a determina" 3. „a defini" 4. „a
desemna" 5. „a comanda, a dirija".
~- Poruncă I I. „definiţie" 2. „ordin, poruncă dispoziţie" 3. „plăcere,
plac".
'OpU;ro il'tOt amxpaoi.l;ro. Hotărăscu. Izbrăvescu.
·~.a~. Hotărâre. I (al doilea termen) „hotărâre".
"Opx:oc;. Jurământu. I ,jurământ".
• Se repetă după proxima.
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'OpKU;ro. Puiu jurământu. I „a pune să jure".
qOplCOV K<lµro. Juru. Mă juru.
'OplCt.Oµfvoc;. Juratu. I idem.
'Opµit. Năvală. Pornire. I I. „elan, avânt" 2. „furie, vehemenţă" 3. „pornire,
instinct".
'0pµT)'t1.1C6c;. Năvălitor. I 1. „plin de elan" 2. „năvalnic, violent".
qOpµT)O'U;. Năvălire.
·0pµ~ro. ~- Năvălescu. I 1. „a se avânta spre" 2. „a asalta, a lua cu asalt".
v0pvt0cx. Găină. /idem.
'Opvt.9apEîov. Găinărie. I opvt9cxpt6 „coteţ de găini".
'Opvt0o(3ocnc6c;. Găinariu.
vOpvoc;. fiwt oÂ.'Ov0cx;. Zmochină uscată.
t:l'f'\nnr
. ... „. .
~· .M unt e. I 1. „munte " 2 . „ 1.imită
'OpEtv6c;. Umoc;. Locu de munte. I idem.
'OpEtv6c; Ctv{0pom)oc;. Om de mu~te. Munteanu. I „om de la munte".
'OpcmoOw. Poalele muntelui.
vOpO<;. Hotaru. margine.
,Opo0Emov. Semnul hotarului. I qx>0Emo „bornă".
,~· Zerul I 1. „zer" 2. „ser fiziologic" .
'Opitn fi ~· Potârniche. I opt'(>n „potârniche".
'Opq>avt6ro. Sărăcescu de părinţi. I „a rămâne orfan".
'Opcpavta. Sărăcie de părinţi. I „starea de orfan".
'Opqxxv6c;. Săracu de părinţi. I „orfan".
'OpxlOt. Coiu. I~ „testicul".
t:l'Oacxu; <popa~. De câte ori.
vOo"lcm. Ba. nu.
'Oaµcroµm. Am bine miros.
vOoµÎ). Miros. Miroseală. I „simţul mirosului".
qnvuOV. C"tu
a . I „at"t
a ca"t" .
t:l'Oaov E~ µE. Câtu pentru mine.
t:l'Oaov M>voµm. Câtu poci.
E~ ooov. Încâtu. Precâtu.
*

Se repetă cu sensurile „Margine. Hotar".
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vOaoc;. Câtu I „cât".
CfOcrolv Âl:1ylfiJV. De câte fealuri.
vOmrptov. Legumă.
vOmrpta. Legume. I 6mrpux „leguminoase".
'Omptot. Stridie.
0.0.
CfOtav. Cându I „când".
CfA-.
cwact.. „ca .
vi....
CfOtt. Â.Oyf\~. În ce fealiu.
CfOtt. xa.l ăv eivm. Orice va fi. f'orice s-ar întâmpla".
~„

o.'\).
OU8Ev. O\&'ti.~. Nimicu.
000€va.c;. Nimenea.
OUBE1t006lc;. Nic idecu1nu.
Ol'>Be1tO'tE. Nici o dată. I „niciodată".
~.Nicăiri.

Me O'UBtva. µOOov. Cu nici o mijlocire.
OU&u1t01ivwc;. De nimicu.
f. 57v.
OUÂ.Î\. Vârnă. I „cicatrice, urmă de rană".
C>Upcxvi.cnco;. ~-Bolta peste jărtfeanicu·.
~ my.LEÎCX.. Seamne din cer. I „semne cereşti".
OUpavt.oc;. W(Opom)o;. Om cerescu.
OUpavt.oc; ăyydoc;.Îngeru din ceru.
'Am 'C6v 00pa.v6v. Din ceru.
06pcxv6c;. Ceriul.
C>Upcxvi.cncoc;. Foişor şi ceru gurii. I „cerul gurii".
0001.cx. Fiinţă I 1. „substanţă" 2. „esenţă".
~-Înfiinţatu. I l. „substanţial" 2. „esenţial".
OUptroµa. Înfiinţare.
0Utt&xv6c;. Netreabnicu.
<>UpfAxx. Beşică (altă grafie) I „uretră".
• Se repetă după~·
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o. <p.
'('\,.~'},,Ar

~~·

'Oq>tM'to;.

Oh.
c m. I „oe h'"
1 .
Şărpos.

'()q>t&>&xYKaaµfvoc;. Muşcatu de şarpe.
'Oq>t.S60f.pµcx. m'xpap. Pielea şarpelui.
'()qn06tpmtcx. Gaură de şarpe.
·~. Târâtură de şarpe.

'Oq>1&xppcocnpi.cx. Boală şărpească.
'Oqnc;. Şarpe. I idem.
'Oq>i1a0v. Dregătorie. I „titlu, funcţie".
'Oqrtil;co. Om.ro. Frigu. Cocu.
'Ocp'tO;. 67t't6c;. Friptu. Coptu.
·~. 6n:'tLCJ't1lc;. Friptaru.

·o.x.
'oXEv&x. Năpârcă. Viperă.
'Dx9o;. Râpă. Ţărmure. I „mal, ţărm".
~oXt. Ba. nu. I „nu".
~oXt <XK6µt. Încă nu. Încă ba. I „încă nu".
~C>xt µovcxx;O;. Nu sântu.
~oXt µovcxxa. Nu numai.
'Aµît KCXL Ci şi.
~oXt µel rov 0E6v. Nu zău. Pre Dumnezeu.
~Dxi 1t0Â.Î>V Koop6v. Nu multă vreame.
~oXÂ.O<;. Norodu. Prostimea. I „mulţime".
·ax~. mpcxx~. Tulburător.

O. 'V'·
~°'Jiu;. Faţa

obrazului

şi

vedearea. I 6'1f'l

„înfăţişare, faţă,

figură".

O.co.

rov.

'O
6 0€0; Cel ce iaste Dumnezeu. De-a pururea fiitor.
'Apxît 'toO 1t.

TI1îfcxtvro. Mergu. Mă ducu I 1t11YcxlVID „a se duce".
Ilcxy\&x. Laţu. Cursă. I „cursă".
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fizionomie, chip,

Ilaycoµtvc><;. Îngheţatu. I „îngheţat".
Il(ryoc;. Gheaţă I idem.
Ilayrovro. Îngheţu. I „a îngheţa".
Ilayrovoµm. Mă îngheţu. I „a fi îngheţat".
Ilayrovt. Păunu. I „păun".
Ilal;apt. cp6poc;. Târgu./ (pritnul termen) „târg, bâlci".
Ila000.vro. Paţu. Pătimescu I „a păţi, a suferi".
IlcX9tiµa. Patimă. Pătimire. I ,,nenorocire, necaz".
Ila0r}uKO;. Pătimitor. I I. „pasiv" 2. „indiferent".
Ilcx0'1µtvc><;. Păţimu.
Ilcx0vft. qxl'tVll. Iasle. I (al doilea termen) „iesle".
IToo:yvtEpapri<;. Jucător.
Iloo:yvibt. Jocu. I 1t00.Xvlbt. ,joc".
IIcn&xycoyO;. Îndreptătoriu. Învăţător de copii. I „pedagog".
Ilat.OOOa. Copilaşu. I idem.
IIOO&umc;. Pedepsire. I 1tOO.&ucrrt „educaţie, educare".
II~. Pedepsitor.
Ilcxt&\xo. Pedepsescu. I I. „a educa" 2. „a chinui".
Ilm&µ6<;. Pedeapsea. mit&~ I „chin, chinuire".
IIat.OL Copilu. I iden1.
Iloolit60Ev. Din copilărie.
f. 58r.
Ilooli~. Copilărie.

Iloolitcx. Copii. I 1tCXt.Sw idem.
Ilcn&mooÂ.CX. Copilaşă.
Ilcn&motîa. Facere de copii. Naştere de coconi.
Ilcxt&Ytp6cpoc;. Hrănitoriu de copii.
IlcxU;co. Mă jocu. I 1. „a se juca" 2. „a cânta la un instrument".
Ilcxil;co 'ta xaptt.el. Mă jocu în cărţi.
ITcxU;co 'ta Kap68ux. Mă jocu în nuci.
Il~co 't'Ttv vtOUvro6vav. Zicu în cimpoi.
Il~co 't'Ttv cpÂO'Of.paV. Zicu în fluieru. Cântu cu fluierul, cu cavalu.
II~. Pălăvatecu.

I „trăznit".
ITaAa$co Kat TIW.rixo. Kal 1ta.Â.alro. Mă luptu şi luptu. I 1W.Â.E'6ro „a lupta".
295
https://biblioteca-digitala.ro / https://www.acadsudest.ro

IlaAat.6c;. Vechiu. I idem.
Ila.Âmcoµfvoc;. Învechitu. I 1UV..troµfvoc; „învechit".
IlaÂ.<Xlb't'tlc;. Vechime. I 1UXÂ.CXt.6'tT\'t<X „ vechime".
Il~. Mai vechi. I~ „mai vechi".
Il<V..oofrtato;. ~mc;. Prea vechiu. şi prea bătrânu. I (primul termen)
„foarte vechi".
IlaÂ.al.Olvro. Învechescu. şi mă învechesc.u I 1tCXÂ.unvm „a învechi".
Il<XÂ.aK'fl. Ţiitoarea Pălăchidă I~ „amantă".
Il6.ÂCXtaJlCX. Luptă. I „stratagemă".
IlCXÂCXW'tÎlc;. Luptaci. I „sportiv specializat în lupte greco-romane".
Ila.Âata1pa. Locu de luptă. I „palestră".
Ilcx.Âaµ:ri. Palmă. I idem.
Ila.Âft'tt.. Palatu. Casele împărăteşti sau do1nneşti. I „palat".
IlaÂ.uccxpw. Voinicie. I „ vitejie, îndrăzneală, curaj".
IlaÂ.ucapt. Voinicu şi june. I 1. „viteaz" 2. „bărbat tânăr".
IlaÂ.tKcxptma. Voiniceaşte. I „cu vitejie".
IlCAtv. Iarăş. I ml.Â.t „iarăş, din nou, iar".
Il<XÂ.at67tcx.vov. Cârpă.
IICAoc;. Pârghie.
Ilcx.Â.0'6n. Paru şi ţeapă. I „ţeapă, ţepuşi, ţăruş, stâlp".
Ila.ÂOOKrovro. Batu parul. Înţepu. Puiu în ţeapă. I „a trage/ înfige în ţeapă".
IlavrryupU;m. Prăznuiescu. I „a sărbători" Ila~. Paznicu. Prăznuire şi
bâlciu.
IIcxvrryqn.aiilc;. Prămuitor. I „chefliu" IIavrr'f6pt. Bâlciu. Târgu slobodu. I
1. „bâlci" 2. „chef, petrecere".
Ilaw1. Pânze. I idem.
Ilcx.v't. Pânză. I idem.
navtxa. Pânzături.
Il<XV\Âtmv. îi Â.tvcl.q>tKo 1tavt. Pânză de inu.
Ilava61CÂ.at. Ciumă. I idem.
Il<XVO'OKÂ.ull;m. Ciumezu. I „a se contamina de ciumă".
Il<XVO'OtluxaµEvoc;. Ciumatu. I „ciumat".
IlavoupytOOµm. Mă isteţescu spre răotate.
Ilavoopyl.cx. Isteţime vicleană. Viclenie. I „şiretenie, viclenie".
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IIavOvfoc;. Meşteşugareţ. Vicleanu şi isteţ. Cuminte. I „şiret, viclean".
IICXV<JEÂ.tvoc;. Plinirea lunii. I „lună plină".
IlcWra. Toate. I idem.
Ilcxvra1UX0tv. De totu. I I. „total" 2. „de loc".
IlexvtEÂiil<;. De totu. I „pe de-a-ntregul"*.
Ilavro&uvaµta. Putere a toate. I „putere deplină".
11exvto&6vcxµoc;. Atotputeamicu. I „atotputernic".
Ilavt0ttva. De-a pururea. Veacinic. I „veşnic".
"
IlavtOil. In
tot Jocul. Pretutindinea. I „peste tot, pretutindeni".
Ilal;tµclbt. Pesmetu. I „pesmet".
IlrutCl"(cl.Â.oc;. Papagalu. Pasere streină. I „papagal".
Ilcxml)ta. Preoteasă. I ît<XmxBW „preoteasă".
11cx1tft.c;. Popă. Preotu. I „preot, popă,,.
Ila~. Popa de Râmu. Popă. Părinte să tâlcuiaşte. I „papă".
11a1tÂ.mµa. il'tot Eqit1tAcoµa. Paplomă. I (primul termen) „plapumă".
IlcxîtJtOU;. Tt ml.mroc;. Moşu. I (primul termen) „bunic".
IlcxîtCY&d;ta. ~·Papuci. I (primul termen) „pantofi".
Il~vro 't'T)v EvtOÂ.'flV. Calcu porunca.
11~. Călcare de poruncă. Trecere peste poruncă. I ~
„încălcare a legii".
II~. Potrivescu doao sau mai multe să se aleagă unul. I „a compara".
Il~'t'llc;. Călcător de poruncă. I „contravenient".
II~vro. Supăm. Îngreoiezu. I 1. „a supăra" 2. „a (se) îngreuia".
II~µa. Îngreoiare.
Il~Â.btro. Trecu cu vedearea. Nu bagu seamă. I 1. „a nesocoti" 2. „a tolera,
a trece cu vederea".
ME t7tap&j3Â.E'lfE. M-au trecutu cu vederea. nu m-au băgatu în seamă.
Il~Â.Evu;. Trecere cu vedearea. nebăgare în seamă. defăimare I 1.
„nesocotire" 2 „trecere cu vedere".
Il~Â.Î}. Pildă. I 1. „comparaţie" 2. „parabolă".

Ilcxpayyul.<x. Poruncă învăţătură. I „comandă".
IlcxpayyeÂ.Ol. Poruncescu. I „a comanda, a face o comandă".
Ilcxpa-yfpvco. \mxnreÂ.tl;oµat. Mă împleticescu să cazu.
• Se repetă imediat cu sensurile: „Desăvârşitu şi nicidecum".
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Ilcxpcxyrp&. Prea îmbătrânescu. I mxpayEpvto „a ajunge la adânci bătrâneţi".
Ilcxpcxyp«l<pco. Stricu scriptura. Adaogu sau scazu cele scrise.
IIcxpcxypcx<pTi. Stricare scripturii. I „prescriere".
IIapcx&pvoµm. Mă hatu cu tot lucrul.
IIapcx&pvco ~ 0clvatov. Mă hatu a muri.
IIcxp6.&tcroc;. Raiu şi grădină. I ,,Paradis".
Ilapa&t:yµa. Pildă. Izvodu. I „exemplu".
f. 58v.

IIcxpaOt&o µa0ru.ta. Dau învăţătură. Dau ma9imă. I „a preda (o) lecţie".
IIcxpaOt&o. Dau în mână. leal..
IIcxpaOl.&o. Dau şi lasu obiceaiu. Leage rânduială. I 1. „a preda, a da lecţii"
2. „a remite, a înmâna" 3. „a încredinţa"*.
IIa.pcl.&>au;. Obiceiu vechiu. Rânduială dată de la părinţi. I 1t<Xpcl&xni
„tradiţie".

Ele ~· Din obiceaiu vechiu. De la cei bătrâni.
IIa.pcl.&>au;. Ele 1tp016vcov. Obiceiu datu de la strămoşi.
IIcxpaOt&o. Pârăscu.
IIcxp&&X;ov 9cxuµa. Lucru prea slăvitu sau luminatu. Ciudatu.
IIcxp&&X;ov µ'\XJ't'(pwv. Prea slăvită taină.
IIcxp&&X;oc; ytVVTl<fl.C;. Slăvită naştere.
Ilcxpa9aÂfJ.crmov. Ţărmurile mării.
IIapa0Upt. Fereastră. I mxpcl0upo „fereastră".
IIcxpcx0upOOvco. Puiu fereastră. sau ferestri.
IIapcx\:tT\01~. Lepădare. Lăsare. I 1. „demisie" 2. „abdicare" 3. „retragere".
Ilapattofiµm. Mă leapădu. Mă lasu. I 1. „a demisiona" 2. „a abdica" 3. „a se
retrage".
Ilcxpcxttffi. Ti mxparoOµat 'tÎ\ v clpxftv. 't'Î\V clpxovtt.Cl. Mă leapădu de stăpânire.
Mă lasu de boierie.
Ilcxpalecx0fl;oµm. ~ ttvl..Şăzu aproape lângă cinevaş.
Ilcxpale<lÂEcnc;. Rugăciune. I mxpaleclÂ.Eml „rugăminte".
Ilcxpale~. Rugător.

Ilcxpcxle<XÂ.ro'tEle&c;. Cu rugăminte. I 1WpCXKCXÂ.rottlea „cu rugăminţi".
ITcxpaleaÂi.O. Rogu. sau mă rogu. I „a ruga".
* Se repetă după ~ cu formă identică.
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IlapaKam0T\K11. Zălogu care să dă cuivaş ca să-l puie bine. I I. „depozit în
. ".
banca_„ 2 . „ depunere" 3 . „moşt enire
Tîtv 1Wp00Cam0T\K11V qn)Afxl;ov. Păzeaşte :zalogul odorul. Păzeaşte porunca.
Ilcxpoocam0T\K'l'l. Ascunzătoare.
Ilcxpooca'ta0Ew. Puiu bine. I „a-şi ţine banii la cineva".
"
"
IIcxpoodvryux. Km mxpcxldVTt<Jtc;. Invitare.
Indemnare. I (al doilea termen)
" demn" 2 . „st"imu lare" .
1. „m
IlapanVT)J.lfmc;. Îndemnatu. Învitatu. I l. „stimulat" 2. „îndemnat, încurajat".
Ilapanvrt't'Î\<;. Îndemnătoriu. Învitătoriu.
Ilapanvro. Îndemnezu. Învitezu. I l. „a îndemna, a încuraja" 2. „a stimula".
Ilcxpoocoft. Neascultare. I „neascultare".
IlapîtKooc;. Neascultător. I l. „neascultător" 2. „contravenient".
IlapaKa6co. Nu ascultu. Nu dau ascultare. I „a nu asculta".
IlapOOccrocpoc;. imOKOXpCX;. Cam surdu. I (al doilea termen) „din afund".
IlapaÂOyl<JJ.Jfmc;. Luatu de minte.
IlapaA.oyl.l;co. Sântu luatu de minte.
II~. Cugetu mincinos, amăgitoriu, înşălătoriu. Înşălăciune. I
1. „gând sau faptă absurdă" 2. „paralogism".
Ilapcx.Â.'l>µiVO<;. Slăbitu. Slăbănogitu./ „desfrânat, dezmăţatu, destrăbălat".
Ilap(V.:ucru;. Slăbănogire. I „dezmăţ, desfrâu".
Ilapcx.Â.'U'ttK6c;. Slăbănogu I l. „parali:zant" 2. „paralitic".
Ilapcx.Â.Uoµm. Mă slăbănogescu.
IlapcxµEyftÂoc;. Prea mare.
IIapaµtvro. mxpcxµ.ovdxo. Şăzu de păzescu. Stau de păzescu. A veghiu. I
(primul termen) „a rămâne" (al doilea termen) a sta la pândă, a pândi.
IIapaµ6VEt>µa. Şădere la avegheare I 1WpCXJ.16veµa „aşteptare".
IIapaµoVEtml~.Cel ce şade de păzeaşte. A veghitor de rău.
Ilapaµovft. Ajunul. I „ajun".
IlapaµE.pEa.IIa.pcxµtpa. Departe. Deosebi I (al doilea termen) „la o parte".
IIapaµnroeco. Împingu. Dau brânci.
Ilap' Eµnp&c;. Mai nainte.
Ilapaµ'60t.. Basnu. I „poveste, basm".
napavoµl.Lx. Călcare de leage. I „ilegalitate".
IIapclvoµoc;. Călcător de leage. I „ilegal".
Ilapclvoµoc; ycXµcx;. Nuntă făr' de leage, nelegiută. I „căsătorie ilegală".
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Ilapavoµii). Trecu ale legii. Calcu leagea I 1. „a interpreta greşit" 2. „a fi în
dezacord".
Ilapavoµal;ro. Poreclescu. I I. „a da alt nume" 2. „a porecli".
Ilcxpav6µaaµa. Porecleală.

Ilapav6µt. Poreclă. ~voµaai..a. npoocovoµaai..a.
IIapcxl;ew6oµoo.. Mă facu ciudatu sau mă ciudescu. I „a se simţi ciudat".
Ilapcll;evoc; ăv(~)oc;. Ciudatu om, rar' de socoteală. I „om ciudat".
Ilapamvro. Prea beau. I „a bea în exces".
Ilapa1t0ÂÂ<X. Foarte multu. Prea multu. I „foarte mult".
Ilapa1t6VEµCX. xapâ1t0vov. Obidă. Jalbă. I (ambii termeni) ,,necaz".
Ilapa1t0VEµfvoc;. Obiditu. I „întristat".
IIapa1t0voOµat. Mă obidescu. Mă jăluiescu. I „a se plânge".
Ilapa1t&taµov. ()x0oc;. Râpa, ţărmurile râului. I mxpaîtOtaµo; „afluent".
Ilapanpbrux. Darurile ţinute afară de zestre. I 1t<Xp<X1tp0bct „zestre
suplimentară".

Ilcxp<lcrry.toc;. Pocitu. Om cu poznă. Poznitu.
Ilap<lar\µov. Potcă. poznă.
Ilcxp<Xm:toc;. Ciocoiu de masă. I „parazit".
IlcxpcxmcE&xz;ro. Gătescu. I „a pregăti".
II~. Gătire.

Ilapcx.cr't<XÂ.ll;ro. Dvorescu. Slujăscu.
Ila.p<Xcr~. Dvoreală I xapâo't<XO'Tl l. „spectacol" 2. „prezentare".
IIapcwwc(qH:voc;. Dvoritoriu.
Ilapcx.crtbcro. Dvorescu şi stau de vreunu lucru să se isprăvească.
Ilapcx.cr-rEvco. Puiu de faţă. I 1tCXpCXO"'t<X'vro 1. „a descrie" 2. „a prezenta pe
scenă" 3. „a se preface".
II~t Titot f~u;. Tabiile. Cetăţile sau ştanjurile unde stau ostaşii de
hatu războiu sau coşurile cele umplute cu pământu pe zidul cetăţii stându
ostaşi după iale şi sprijinescu pe vrăjmaş să nu să apropie. I f~Tt
„met erez" .
f. 59r.
IIapcx.cr"CW Ti mlp<XCîM. Pirostrii. I „cămin, şemineu".
Ilcxpaatpatil;ro. Mă abatu din cale I „a se rătăci".
IIapac:r6pvro. Tragu. Târăscu. I 1tapCX<ltpvol „a trage, a târî, a doborî".
IIapcXtal;u;. Rânduială. Tabără I I. „aliniere" 2. „rând" 3. „grupare".
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Ilapa'll;o6dt. Porecla I idem.
Ilapa'tÎpllµ<X. Băgare de seamă ce

să

face sau ce să lucrează. I (numai în

expresii) „semn„.
Ilapa't'Tp(i). Bagu seamă. I „a observa".
Ilapa'tptxro ii ~'tptxro. Alergu mai tare. Întrecu sau trecu din neluare aminte.
I 1. „a pierde din vedere" 2. „a alerga prea mult" 3. „a se întrece la alergări".
Ilapatp<Dyro. Prea mănâncu. I „a mânca prea mult".
Ilapax(qnpt.c;. Slobozire. Lăsare. Părăsire. Depărtare. I mxpax~ 1.
„dare, cesiune" 2. „concesionare, concesiune" 3. „concesie, îngăduinţă".
Ilapaxcq:XO. Lasu. părăsescu. I 1. „a da" 2. „a concesiona" 3. „a face o
concesie".
Ilapa'IJi.vco. Prea cocu. sau răscocu. Prea frigu. I „a frige/ a prăji prea tare".
IlclpOaÂ.tc;. Pardos. heară sălbatecă. I „panteră".
IIapt10.. Mai încolea.îtap'tn:î „mai încolo".
II(ipq>yov. Fără treabă. sau de întâmplare. I „ocupaţie lipsită de importanţă".
II<XpE'\)0Uc;. Îndată. Numai decât. Pă locu. Acuş „(foarte) direct" „imediat".
tI<XpE'\)0Uc; CmoG. Îndată ce.
Ilapqyqia. Mângâiare. I „mângâiere, consolare".
Ilapqyqn~. Mângâitor. I „persoană care consolează".
IlapqyopoUµat. Mă mângâiu. I „a se consola".
Ilapqyop©. Mângâiu. I „a consola".
II<XppllCri.a. Îndrăzneală. x:al ~· de faţă I „curaj, aplomb".
"
II~x:6c;. llyeµovtx:O;. 'Eµxpe1t0'6µEvo;. Chipeşu. Impersonatu.
vederos. I (primul tennen) „cu aplomb" (al doilea termen) „domnesc,
princiar".
II~oµat. Iesu la iveală.Iesu înainte.Mă ivescu. Mă arătu. Mă vădescu.
II~ro. Vorbescu cu îndrăzneală.
Ilap0evdxo. Petrecu în curăţie.
Ilap0e'Wx. Curăţie. Feciorie. I 7tap0Evtft 1. „feciorie" 2. „himen" 3. „puritate".
Ilap0evtx:Oc; 0cll.aµoc;. Cămară de fecioare.
Ilap0e\.tj3~. Cel ce face silă fecioarei.
IIapeEvcx;. Fecioară sau fecior. Curatu. Cu feciorie.
Ilap0Evocp0opta. Stricarea fecioriei.
Ilap0EvocnoÂÎ\. Podoaba fecioriei.
IIcxpµOOaa. Palmaci. /„spiţe de roată".
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Ilapµoocc'ovro. Puiu parmaci.
Ilcxpi~. Surpată.

Ilcxpl.mn. Căluşăl. Muşchie. Pobizdoc. Căluş.
Ilapµ.0;. Luatu. Luotură. I „boală a oilor".
Ilapµfvo;. Luatu. Prinsu. I „luat".
Mov6napt0c;. Luatu din iale.
Ilcxpotµl.a. Pildă. Cuvântu de poveaste. I „proverb".
Ilcxpotµun.:O:; ')..by0t;. Cuvântu de poveste.
Ilcxp' o"J...iyov. Puţinu au fost. Făr' de puţinu. Puţinu au lipsitu.
axooov mai.
Ilaţx:>µ.01.0;. Asemenea. I „asemănător".
Ilcxpol;uvro. Întărâtu. Zădărăscu. I „a întărâta, a stârni".
Ilcxpol;ooµOc;. Întărâtare. Zădărâre. I 1. „întărâtare, stârnire" 2. „paroxism".
Ilcxpoooi.a. Venire. înfăţişare I „prezenţă".
IT~. Fieşcare.

Ilapcxµt.pcx. În toate zilele. I „la o parte".
Ilav. np<lyµa. Tot lucrul.
IlamW.Â.T). Presărătură. I „pulbere".
Ilcxmt6:'CE'Uµa. q>Tt~. Pipăire. I (ambii termeni) „pipăit".
I „a pipăi".
IlCXO'JtCX'tE'\Yt'llc;. Pipăitoriu.
Il<XCTtpE'(xo. Curăţu. Rânescu.
Ilacnpuc{x;. Curatu. I „curat".
IlWnpa. Curăţenie. I idem.
Ilaa,;(x;. Pastramă. Came neagră. I 1. „pastramă" 2. „murătură".
Ilaa'tc'ovro. Murezu. I „a face pastramă" „a mura".
Ilaa't6'1fcxpoV. Peşte uscatu.
Ilaatroµa. Murătură. sau moare de sare. Salamură. I „murătură".
Ila~. Tată. I idem.
Ila~. Urmă de picior. I „urmă de om/ animal".
Ila't'TUJfvcx;. Călcatu. I „călcat".
Ila'tT)'t'Îpt. Călcătoare. Linu. I idem.

Ilamux'tE'6co.

Pipăiu.

Ila'tT)'tÎ)<;. Călcătoriu.

Ila-roc;. Fundu. I I. „talpă" 2. „anus" 3. „fund (al unui obiect)".
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Iltl9oc;. ayyetov. Fundul vasului.

IIamc; l%- Fundul pământului.
IIaux; 0cx.Âfto'mt<;. Fundu mării.
Ilamc; mx1tO'lYâ;t.oU. Talpa papucului.
IIaroOxa.11 mx'tOOOa. Talpa piciorului. I (al doilea termen) „talpă".
IIa~'flC;.

Patriarhu.

Ila1J>UXPXeîov. Patrierşie.
Ila1J>UXPXE'6m. Patrierşăscu.
Ilatpl&x. Patriia. ţara. locu.
Ilatpuca. ~- Obiceaiuri părinteşti.
IlatptK(x; q>U.oc;. Prietenu părintescu.
Ila~. E'\)µmxtpt.Onrtc;. De o moşie. De o

ţară.

De un loc I „compatriot,

consătean".

Ila-qxxpovi.a. Ucidere de tată.
Ilatroµa. Pomesteală. Pardoseală. şi înfundare I 1. „podea" 2. „etaj".
Ilauovm. Pomestescu. Pardosescu. şi înfundezu. I 1. „a pardosi" 2. „a pune
fund (unei cutii etc.)" 3. „a atinge fundul (mării)".
Ila'tffi. Calcu. I 1. „a călca" 2. „a trece" 3. „a frecventa".
Ila'OÂ.O<;. Pavel Apostolul I „Paul" „Pavel".
IIaxai.vm. Îngraşu. şi mă îngraşu. I „a (se) îngrăşa".

Ilaxoc;. Grăsime. I idem.
f. 59v.
Ilaxi'Yrrtc;. Osânză. Grăsime. I 1UXXunrta „grăsime".
IIaxUc;. Grasu. I idem.
IlaXV'l. Brumă. I idem.
II. e.
Ile8tft&x. Câmpie. I idem.
Miv6c; 't61toc;. Locu de câmpu. I „loc de şes".
II000'6tlroµa. Împiedicare I XE.Ottlroµa, nEp8bwoµa,

nq&utlroµa

„împiedicare".
Ile8cro1CÂ.(t)vro. Împiedecu. I „a (se) împiedica".
fkl;etxo. Umblu pe jos. I „a coborî din şa".
Ilfl;t.K(x;. nr1)6c;. Pedestru. I (primul termen) „de uscat" (al doilea termen)
. ".
1. „ped estru" 2 . „prozaic
IIE1;6fX>ÂO<;. Capu de peşte. I „plasă de pescuit".
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IIEl;o6Â.t.

Prispă. Laviţă.

I 1.

„laviţă

de

cără1nidă"

2.

„întăritură

de zid într-o

grădină".

I1E9Ep<l x:ai XEveqJ<l. Soacră. I idem.
IlE9rp(x; x:al. XEv0Ep{x;. Socru. I idem.
Ilnx:&.l;ro x:cxi a1r.Etx:Ct.l;ro. Înţelegu. Semuiescu.
Iltlx:aoµcx. x:ai aîttlx:aoµcx. Semuire./ (al doilea termen) I. „a asemui" 2. „a
nănui, a-şi

imagina" 3. „a înţelege" 4. „a recunoaşte (de departe)" 5. „a
examina" 6. „a ajunge la concluzia".
Ilcivcx. Foamete. Foame.
Ileîvcx J..l.EîclÂ.1l Foamete mare.
Iletvcxaµfvo;. Flămându. I „înfometat, flămând".
IlEtvro. Îmi iaste foame. I „a-i fi foame".
Ileîpa. Cercare. I „experienţă".
Iletp<ll;ro. Su păru. Bântuiescu. I 1. „a supăra" 2. „a ispiti".
IlEtpCX1C'ttX:6c;. Supărătoriu. Bântuitor. I „piraterescu".
Il~u;. Supărare. Bântuire.
Il~. Bântuire. Supărare. I „ispitire, ispită".
IlEtpCXCJ"tÎl<;. Bântuitor. Supărător.

I „încăpăţânare".
Iletoµa~. Pizmătareţ. I „încăpăţânat".
IIetaµcxtrovco. Pizmescu. I 1. „a se înverşuna" 2. „a se încăpăţâna".
IIetoµanK{lx;. În pizmă. I „cu încăpăţânare".
Iltleco. Înduplecu. • I „a convinge".
ITaayoc;. Noianu. Ocheanu mării. I „mare".
Ilmx:avo;. Pelecanu. Pasăre streină carea scobindu-ş pieptul îşi

IlEîaµcx.

Pizmă.

hrăneaşte

puiul cu sângele său precumu zic cei cercători de acestea.
Ililix:u;. Bardă. I îtU.tn „secure, bardă".
IleÂ.ex:i:t'Tl(;. Cioplitor. I XEÂ.EK'll'tÎl<; idem.
Iltl.Eld&x. x:ai ntlex:cro&x. Aşchie. I n:eM:x:o<>Bt „aşchie".
IlEÂ.f:nmv. Cioplitu leamnu.
Iltl.E1CCO. Cioplescu. I 1. „a ciopli" 2. „a tăia în bucăţi" 3. „a bate" 4. „a
înjunghia".
• Altă grafie.
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l1~

ît

~- Nebunie. Pălăvăticie

I (primul termen) „nebunie,

scrânteală".

~- Kal ~- Nebunu. Pălăvatecu. I (al doilea termen) ,,nebun,

ticnit".
'

Iltµ1tCO.

Trimiţu.

I ,,a trimite".

µttanEµro;. Chematu.

Iltµ7tCO a'lflJ ~- Trimiţu soli.
Titµwc:;. Al cincilea. „al cincelea".
IItvftvta. Cincizeci. I idem.
l1tvf\vta cpqxîu;. De cincizeci de ori.
1tEvtlvta <pop€c; De cincizeci de ori".
IlEvtEKO~. Numărul al cincizecilea.
IltvtCXE~. De cinci ani.
IIevtel&x. Cincime. I idem.
IltvtE. Cinci. I idem.
IlevtE qqxxîc;. De cinci ori. hrtVtE <pop€c; „de cinci ori".
IIEVtOOru;. De cinci ori pe atâta./ „de cinci ori".
IlEVta &llc't'UÂ.O<;. Cu cinci degete.
I1Evt00e6crux. Cinci sute. I idem.
Ilevcaxsx>voc;;. De cinci ani. I idem.
IlevtE VÂ~· Cinci mii./ iden1.
IlEVTlvtaXPOvoc;;. De cincizeci de ani.
IlEvt<XÂ.mpov. De 5 litre.
IIevta1tÂClcnoc;. Încincitu. De cinci ori pe atâta. I „de cinci ori mai mult".
IIevnKocnTt. Praznicul a cincizeci de zile. Rusaliile. I „a cincizecea".
IIexroVt. Pepene. I n:rn6Vt „pepene galben".
ITtpcx. De ciia parte. I „dincolo".
rrqxxµa. Vadu. Trecere. I I. „trecere, vad de râu" 2. „bac, punte".
Iltpcxcru;. Trecutul. I 1tEpcx<JTt „trecere, succes".
Ilqxxoµfvoc;; XSJ{>voc;;. V reame trecută.
ITupamuroc;. Trecător. I idem.
Ilqxxtîtc;. Purtător cu luntră I n:qxl't'Tl<; 1. „luntraş" 2. „trecător'' 3. „stinghie".

IlF.pcxcrtilc;. Călător. Trecător. I „trecător".
Ilqn't'Tl<;. KW a~. Zăvor. Stinghie.
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Ilf.pBuca. Potârniche. I idem.
Ilf.p&l. Strângu•.
Ilf.PtcxYKW..il;ro. Îmbrăţişezu.
IlE.puxv0toµtvoc;.Înfloritu peste totu.
Ilf.ptav0il;ro. Înflorescu peste totu.
IlE.pi13ÂE1tto;. Văzuţi de toţi. I 1. „vizibil de peste tot" 2. „vestit".
Ilep$Â.E1CCO. Cautu împrejur. Cautu în toate ·părţile. I 1. „a privi împrejur" 2. „a
admira".
IIE.ptl3oMn. Grădinioară /„grădiniţă".
IlE.p$6Â.t. Grădină
IIE.ptl3oÂ.6pllc;. Grădinaru. I idem.
IlE.pq3oAapuca .Seminţe de grădină.
IlE.p$pE'yµtvoc;. Humădu împrejur. I „udat împrejur".
IlE.ptyeÂ<Xo)la.. Lucru de râs. I 1 „persiflare" 2 „batjocorire".
IlE.ptyEÂ<Xo)lEvoc;. Luatu în râs. I „persiflat, batjocorit".
IlE.ptyEÂ.<Xa't'Î\c;. Luotor în derâs.
IIE.ptyuwv. Batjocură. Râs. I 1tE.ptytÂ.w „persiflare; batjocură".
IlE.ptyEÂiil. Iau în râs. I „a lua în râs, a persifla, a batjocori".
IlE.ptyt<iÂ.t. Ţărmuri de mare. I „malul mării, plajă".
Ilf.PtyÂ.ixpro Lingu împrejur.
IlE.ptypa<pÎ]. Cuprinderea vreunui lucru cu scrisoarea. I „descriere".
IlE.pt.ypfupro. Cuprinzu cu scrisoarea. I „a descrie".
Ilr.pt:yupil;ro. Încungior.
f. 60r
IlE.pt.rupia'tl)c;. Încungiorătoriu.
,...
IlE.pt"(Upt.OJ.u~voc;. Incungiuratu.
IlE.piOEµa. Legare împrejur. Încunjoratu cu legătură. I „legătură, cordon".
Ilr.pt&vro. Legu împrejur. Înfăşor. I „a lega; a înfăşura; a pune împreună".
Ilf.Plb~ro. Mă preumblu. I „a hoinări".
IlE.ptbtaJXxaµa. Plimbare. I „plimbare, hoinăreală".
Ilr.pt4Yyeux. Iscusinţă. Iscodire. I „curiozitate".
0

•

•Altă mână.

•• Se repetă după ~'ICU cu exact acelaşi sens.
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Ilf.pif.pyoc;. Iscoditoriu. I „curios".
Ilq>t.E.pYal;oµoo.. Iscodescu. I „a cerceta, a iscodi".
IIf.PlExco. Coprinzu. I „a cuprinde".
Ilf.pt.l;ffivco. Încingu. I „a împresura, a încercui".
Ilq>il;mµa. Încinsoare. /1. „curea lată, cingătoare" 2. „şorţ".
Ilq>t06Â100l. Încălzescu. I „a proteja, a îngriji".
Ilq>t06Â1tEl Îl ăpvt0a. Încălzeşte găinam 1t0'\)Â.tcl. puii.
Ilf.P1.Ka0il;co. Şăzu împrejur.
Ilq>t.x:airo. Arzu cele dimprejuru.
Ilf.P1.Ka'toud0. Lăcuiescu împrejur.
Ilf.PtKoo.cpaÂ.aia. Coifu.
Ilf.PtKOO'tCO Taiu împrejur. htE.pt.x:O(Xo 1. „a tăia de jnr împrejur" 2. (fig.) „a
reduce, a tăia".
Ilf.PWXÎ}. Îngrădire. I „zonă, arie".
IIept.x:UlWOµa. Împrejurare.
Ilf.P1.1C'Uld<.Ovco. Încongiuru. I „a înconjura" .
Ilf.Pt1C'UÂOtoµ€voc;. Tăvălitu.
IlF.pt1C'UÂ.O{oµcn Mă tăvălescu.
Ilepi>..mroc;. Întristatu.
Ilept.µal;ffivco Strângu împrejur. I 1. „a strânge" 2. „a restrânge" 3. „a îngriji".
IlF.pt1tai"(vtOV. Baţjocură.
Ilept.1t<Xil;m. Facu râs. Îmi batujocu. I „a batjocori".
IleputO.'t'Tpt.e;. Umblătură. Umblatu.
Ilept.1ta't6l. Umblu. I 1tE.p1ta'tcO 1. „a umbla pe jos" 2. „a plimba".
IlF.pt1tMxv&µm. Mă rătăcescu. I 1tEpt.1tÂ.aVtiµcn „a rătăci, a hoinări".
Ilf.PL1tÂiKCO.Împletescu. I „a încurca".
IlF.pt1tÂ.Ol1Cft. Pleteră. /1 „încurcătură" 2 „(med.) complicaţie".
I1Ep1.ppCXV"tipuv. Râurare împrejur sau râurătoriu. I „sfinţire".
Il~co. Râurezu împrejur.
II~€voc;. Râuratu.
ITuptcrmx. Prisosire.
IlF.pt.CJcrO;. De prisositu. I „de prisos, în plus".
Ilf.Pt.CJCJEUet.. Prisoseaşte I „prisoseşte".
JTuptcrCJE6co. Prisosescu. I „a prisosi".
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Ilf.Pta<J'E'\)µa. w1tEpt't'tOV. Prisosul. Priseala. I (primul termen) „surplus".
Ilf.PUM&repoV. Mai multu. idem.
11t.ptcru.1tf.pm>. Anul trecutu. şi 1tf+xn I „anul trecut".
IlE.pcnv Cx;. De anu I „de anul trecut".
Ilf.pia't amc;. Împrejmuire.
Kal nEpia'tamc;. Primejdie şi pricină. Nevo_ie. I nEpta'taO'Tl „împrejurare".
IlEptcr'tElCCO. Stau împrejur.
IlEptcr"CEpl.. Porumbu. I „pommbel".
Ilq:ncrttpffivcxc;. Porumbaru. I „porumbar".
Ilfpt.cr'tf.P61tÂ.Ov. Porumbielu.
IlEptcr'tOÂ.il;co. Împodobescu împrejur.
Ilf.pt.moÂ.taµ6c;. Podoabă împrejur.
IlEptcr'tOÂ.WJ.LEvo;. Împodobitu.
Ilf.PtaWXal;oµat.. Iau aminte împrejur. Iau seama.
IlEptcr'tpE<pCO. Învârtejăscu. I „a învârti".
Il~. Învârtejire. I „învârtire".
Ilr.ptmpa.Â.il;ro. Închizu împrejur.
Ilqnmpiyyro. Strângu împrejur. I „a strânge tare".
ITupt'tEl.xil;co. Zidescu împrejur. I „a înconjura cu zid".
IlEp1.u:µwiµEvo;. Tăiatu împrejur.
IlEp1.mµÎ). Tăiare împrejur. I „circumcizie".
IlEpt'tEµvco.Taiu împrejur.
ITupt-rpE1co.Curgu împrejur. 11. „a alerga în unna cuiva" 2. „a alerga în toate
părţile".

Ilf.Pttpt.rupil;ro. Ocolescu. /1. „a înconjura" 2. „a se gudura pe lângă cineva".
IlE.pt.tpt.y()pmµa. Ocolire. I „înconjur".
Ilf.Pt'tÎ\Â.11JJ.a. Înfăşurare. Învăluire.
Ilf.Pt't'JlÂ.ÎlOOID. Înlaşor. I 1rE.ptn>Â.tyro„a înfaşura, a înveli".
IlepupavEUoµ.cn. Mă trufescu. Mă mândrescu.
Ilf.Piq>Tu.J.o;. Numitu. Vestitu. I „vestit, renumit".
Ilf.PUppayµa. Îngrădire. I „gard".
IlEpupp<icroro. Îngrădescu. I „a îngrădi, a înconjura cu gard".
ITupt.XJJwµEvo;.Unsu Împrejur. Ilf.Ptxuvco. I I. „a se revărsa" 2. „a uda
complet".
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Ilf.pvro. Trecu. I „a trece".
Ilf,pcxaµa. Trecătoare. Vadu. I „trecătoare, vad" 2. „trecere".
Ilf.pvco. Iau. I n:aipvco „a lua".
Il6pcnµov. Luare. I xOpm.µo 1. „hiare" 2. „cucerire".
IlE'W.Â.OV wO â)jyyoo. Potcoavă de calu.
Ilt'tCXÂ.Cilvro.Potcovescu. I „a potcovi".
IlEtaaµa. Zburare. /îtE-caµa 1. „zbor" 2. „aruncare".
Ilew. Zbor. /1. „a zbura" 2. „a arunca".
Ilemv61CpCXOJ.1CX. Glasul cocoşului. Glasu de cocoşu, de cântător.
Ilemvu. Pasări.
Ilemv6c;. Cocoşu. I „cocoş".
IlE'tl;E~ De piele. I xE't01.V<X; „de piele".
Ilttl;~. Curelaru.
IlE'tl;i.Piele. I idem.
Iletl;ox:6µa-ra Petece de piele. I 1tEmox:6µµam 1. „mărunţiri" 2. „ucideri".
IlE'tpCX. Piiatră. /„piatră".
Iltipa00.Kt.1tE'tpitl;a. Pietricea. (ambii termeni) „pietricică".
Ile'tpt.voc;. De piatră. I „de piatră".
Ile~Â.toµa. Împrăştiiare cu pietri. Ucidere cu pietri. I 1tE~Â.11JJ.CX
„aruncarea cu pietre".
Ile1POJX>Â.1.0Jl€voc;. Ucis cu pietri. I „lovit cu pietre".
IletpaJX>ÂiO.Dau cu pietri. Ucigu cu pietri. I „a lovi cu pietre".
IltipoyÂ.i>qn)C;. Pietraru. Meşter de peatră.
Iltipox:on:eîov. Pietrărie. /1tE'tpOK01tt6 „pietrărie, carieră de piatră".
IIEtpax:cmlil. Taiu pietri.
IlE~Â.Oc; Tl xetpaJX>Â.ta'tl)~. Împroşcătoriu de pietri.
IIEipoµ~. Meşter de piatră.
Iltip6~. Locu de peatră. „loc pietros".
Ik~. Pietros. I idem.
IlE'tpCXXÎ)Â.t. Patrahilu. Podoabă preoţească. I „patrafir".
f. 60v.
IleUKt. Covor. I „covor de rugăciune/ mic".
Ilci>x:oc;. x'teÂ.Ea. Ulmu. I (primul termen) „pin".
Ilt6nvoc;.1t1EÂt~. De uhnu. I (primul termen) „de pin".
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Iltmµov. Cădere. I 1tEcnµo „cădere".
IIecpuo. i] m1ttro. Cazu. I „a cădea".
Ilfq>tro ~-Cazu pe spate.
n.11.
IlTfYclbl.. Puţu. I „puţ".
IlTfYa.&Xn. Puţişor.
Il1TYa&ato6µmµa. Puieţu puţului.
Il1TYcxOO Ka0ctpta't'Îl';. Sleitor de puţu.
Il1TYcditcrtov vr.p6v. I mrtaBtaw vr.p6 „apă de izvor".
Il1TYcx06mcaµa. Săpătură de puţu.

nw<XlXX;uN:x. Vizdurile puţului.
IlTfYa005lxCXÂ.ov. Furca puţului.
Il{yycxvov. Rută.
IT1f(aBOl;uyov. Cu1npăna puţului.
Il1ffmvoo 6 µ1tp&c;. Mergu înainte.
Iliyofivt. Bărbiia. I „bărbie".
IlTi&lµcx. Săritură I idem.
ITT]&r)'t'ft~. Săritoriu.

Il'fl&O. Săru şi saiu. I „a sări".
Ilî100) ax«vro. Săru în susu.
IT111C't6c;. Închegatu. I „dens".
IT11Mx;. Lutu. Tină. I „lut".
IlTtÂ.6l&rl~· Lutos. Tinos. I ,,noroios".
Ilt.ÂftÂ.11J!<l. Alergătură. I „fugă, alergătură".
Ilrpm)vt. Furculiţă.
IlÎ}o'<ro.l. Închegu.
ITT\ta. Plăcintă. I idem.
IlT}ua. Cheagu.

IlT}'to1tÂfro1pa. Plăcintăreasă.
Ililxu;. Cotu. I 1tÎ\XTt<; „cot".
Il. t.
Ilt.cXvoµcn. Mă prinzu.
Iltiwco. Prinzu. I „a prinde".
Il~. Prinsoare.
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Iliaoµcx.

Prinzătură.

numµEvcx;. Prinsu. I „prins".
Il1El0Cf't'ÎJ>. µCt'Yl'avcx;. Teascu. I mro't'Îpl.O „presă, teascu".
de măsură. I m0cxµît „lungimea palmei".
Ilt0cxv0; 'Af:Jyo;. Cuvântu ce seamănă a fi de crezutu/ „cuvânt posibil".
Ilt0cx~. Asemănare de crezutu. I ~m „posibilitate".
Ilt.0cxvoÂ.Oym. Vorbescu ce-ş seamănă cu adevărul. I „a găsi posibil".
Il~. Olaru. Urcioraru I „olar".
IIt.0cxpfutouÂ.Ov. Borcănaşu.
rrtB&pt.. Borcanu. I „oală de pământ„.
Ilbq:xx. Întristare. amăciune (sic) I „amărăciune".
Iluq:xxµtvcx;. Tristu. I „amărât".
Iluqxxivco. Întristezu. Amărăscu. Kal mlqXX't.voµcn. I „a supăra, a întrista, a
Ilr)0cxµÎţ. Pa1mă

amărî".

IltvCoo.. Blidu.
lltvald.Bt. Panachidă. I mvald.Bto „tăbliţă".
rrtvai;. Scara cărţilor. I ntvaKm;; „tablă, tablou".
IItvaI; 'YEOJYW<PUC{x;. Tablă gheogrăfească întru care arată părţi]e lumii.
IItvro. Beau I „a bea".
II\O't'll<;. Băutor. I „beţiv".
Ill.O't6v. Băutură. I mm6 „băutură".
IIUtF.pCt'to;. Pipăratu. I idem.
Iltxfpt. Piperu. I idem.
IltmÂ\.l;co. 'tl;CY\.Yd;oovU;co. Sugu. I (primul termen) „a suge".
IltnU.t.aµa. '(CY\.Yd;a6VlCJ)lCX. Sugere. şi aplecare. I (primul termen) „supt".
Iltmttptl;co T\'tot ~co. Scârţâi.
Ill.aaa. Zmoală. I idem.
Ill.amvoc;. De zmoală.
Iltaaoµtvcx;. Zmolitu. Datu cu zmoală.
Iltacrmvco. Lipescu cu zmoală.
IltauK{x;. Păcuraru. Ciobanu. I „cioban plătit".
IltO"'tE'6co. Crezu. I „a crede".
Ilunmcr6vrt. Credere.
IT~. Credinţă. I ni.at'Tl idem.
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IIun:6c;. Credincios. I „de încredere, credincios".
IIt.am. Cu credinţă. I „cu credinţă".
IIta1X'.Ovoµat. Mă încredinţezu.
IIta1X'.Ovm. Încredintezu.
'
IIt.ato81.&o. Dau credintă
..
IIt.~. Mătreaţă. I idem.
IIt-rqn Koo m:tqxx. Tăriţe ..
II. Â..
IUt.tyt. Laturea. I „latură, versant".
an:6 -t61tMyt.. Pă de laturi.
IU.(ryux. De laturi.
ID..cxyuXl;ro. Plecu într-o parte. Culcu. şi mă culcu. I „a se întinde".

ID..aytoc;. Alăturea. şi curmeziş.
IU.a1"ow.o. Împresor. I 1. „a placa" 2. „a se împreuna" 3. „a se lăsa (în jos)".
I1Â.Cl1ccof.l.<. Împresurare.
IU.aveµa. Înşălăciune. I 1. „înşelare" 2. „înşelăciune".
IlÂ.cxVEµtvo;. Înşălatu. Amăgitu. I „înşelat, amăgit, păcălit".
f. 61 r.

l"DJXvoc;. Înşălător. Amăgitor. I 1. „înşelător, amăgitor" 2. „fermecător".
lU.avft"tOO.. Stele rătăcitoare. I „planete".
E'UlCo~cx;.

Lesne a să rătăci, a să amăgi.
IU.av6x:oUa. Ciriş sau cocă* de făină.
IIÂ.aVOÂ.6ycx;. Înşălător cuvântu.

IU.cxvoGµm. Mă înşălu.
ID.avro. Înşălu. Amăgescu. I 1. „a rătăci" 2. „a înşela, a amăgi" 3. „a fermeca,
a atrage".
IUavw.µ{x;. Sugrumare.
IU.cxvtro. Sugrumu.
ID.avtaµfvo;. Sugrumatu.
I1Âtt.crrl· Pospaiul. Floarea sau fruntea făinii. I 1. „facere" 2. „omemre,
universn.
IUtroµcx. Zidire. Făptură. I 1. „creaţie, facere" 2. „femeie frumoasă".
• Scris

căcă.
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IINxoµtvoc;. Ziditu. Făcutu. I „făcut, creat".
IINxoµtvoc;. Izvoditu din gând. I „imaginar".
IUfro'tTt<;. Ziditoriu. I l. „creator" 2. „ziditor al lumii".
IUtrooro. Facu. Zidescu. I 1. „a modela" 2. „a crea".
I1Âa.O"t6C;. Mincinos. Izvoditu. I „fals, contrafăcut".

mitto;. Lăţime. Lărgime. I „lăţime".
IU.a't'6<;. Latu. I idem.
IU.aroyÂcOOaoc;. Cu limba lată.

m..a't<XVO;. Paltenu. I „platan".
mit't'Tl. Spata. Dosul. I „spate".

11Â.<X't"67t00m;. Largu în picioare. I 1tÂ.a't"U1t6&xpoc; „cu picioare late, care are
platfus".

IlÂ.CX't'01t$.>yoc;. Cu aripile late.
IU.a't'\Yrrt<;. _Lăţime. lărgime. „lărgime".
ID.a't'6q>ÂOOOOC;. Cu coaja lată.
IIÂ.a't'\xpuÂ.Â.Oc;. Cu frunza lată. I „cu frunze/ petale late".
IIÂ.a't'OK<X'UÂ.oc;. Cu căşiţă lată.

mm Qxt.. Nu mai multu.
mm 6µnp{i);. Mai nainte.

Ifu:Kt6c;. Împletitu. I „împletitu, croşetat, tricotat".
ffitKco. Împletescu. I „a împleti, a croşeta, a tricota".
m.tl;tµov. Împletire. I „împletire, croşetat, tricotat".
mel;l&x. Cosiţă. I 1. „coadă de păr împletită, codiţă; (pop) cosiţă"
2. „împletitură".
ID..&o. Înotu. I „a înota, a se scălda".
ID.e6cnµov. Înnotare. I 1tÂe6<rrl ,,navigaţie".
IDJ.pcoµa. Preţu. I 1tÂ.Î}XOµa 1. „umplutură" 2. „echipaj" 3. „încheiere".
IlAF.pcoµ:ft. Plată. I idem.
~-Răsplătire.
~voc;.

Cu plată. Cu simbrie. I 1tÂ.ipoµivoc; „plătit".
IlÂE.pCDvco. Plătescu. I „a plăti".
ID..f.pon6c;. µta0rot6c;. Năimitu. I (primul termen) „plătit" (al doilea termen)
. ".
„saIanat
~- Platnicu. I „cel care plăteşte".
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IIÂEUpl.'tT}(;. Boala junghiului. I „pleurită".

IU.top6v.

IIA.1TY'l.

Coastă.

Rană.

I 1tÂE'Up(> idem.
Vânătaie. I ,,rană".

IIA.'Tff~· Rănitoriu.

mwcoµtvo;. I „rănit".
IIÂ.1f(rovoµat. Mă rănescu. I „a fi rănit".
IIÂ.1ffOOVCO. Rănescu. I „a răni".

IU.T(0ai.vco. Înmulţescu. I „a (se) înmulţi, a spori".
IU.ft0oc;. Mulţitne. I idem.
IU.1"}9t.aµO;. Înmulţeală. I „populaţie".
IIA.11J.1.µ~. Poiezescu. I „a înunda".

1tÂ.1Jlµ'6pure w VEp6v. Au poiezitu apa. Au ieşitu din matcă.
IIÂ.'T}lµ~. Poiezeală. Potopu. Vărsarea apei. I „inundaţie".
filîp)Cpq)tcx. Încredinţare. I „informaţie.
IU.rpocpqxrGµoo.. Mă încredinţezu. şi încredinţezu. I „a se informa".
IU."lffiov. Aproapele.
IU.tv0cx;. Cărămidă nearsă. I idem.
IIA.tv0oupyro. Fac cărămidă.
IU.6Kaµoc;. Cosiţă. I l. „coadă de păr" 2. „picior de caracatiţă".
~- ~~- Cel ce păzeaşte piscul corăbiei.
IU.croµll;m. Împistrescu. I „a împodobi".
IU.croµL Împistreală. Floare. I „decoraţie".
IU.croµtft. Flori cusute. I „decoraţiuni".
IU.ouµtaµEvo;. Cusutu cu flori. I „decorat".
IU.ouµt.a~. Împistritoriu. Cusătoriu cu flori.

IU.ouµUrtpcx.

Cusătoare.

ID..a6moc;. Bogatu. I idem.
I1Â.0'\>cn0Ytatoc;. Prea bogatu. I „foarte bogat".

IU.o6ma xaptl;m. Sântu darnicu. Dăruiescu îndestulatu, de prisositu.
ID..omatvco. Mă îmbogăţescu. I „a (se) îmbogăţi".
Ta 1tÂ.O'\m1. Bogăţiile. Avuţiile. I „bogăţiile, averile".
~ro. Îmbogăţescu. I „a (se) îmbogăţi".
!Uofuoc;. Bogăţie. A veare. I „bogăţie, avere".
I1Â.O'\Yt'Tl't'1lc;. 1tÂ.crotoBOn\c;. Dătătoriu de bogăţie.
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ID.uµµa. Vas de spălatu. I 1tÂ.uµa „spălătură".
ffi.'Uµµfvoc;. Spălatu. I „spălat".
ID.uvco. Spălu. I „a spăla".
ID.uvoµcn. Mă spălu. I „a se spăla".

ID.'O'tft<;.

Spălătoriu.

ID.Umpux.

Spălătoare. I 1tÂ.'6mpa „spălătoreasă".

I1Â.Î}0ro. Umplu. I 1tÂ.T}8ai.vco „a creşte, a (se) mări".

Il.N.
IlVE'6µovm;. Plumânii I „plămân".
Ilvdxo. Suflu. Adiiu. I „a sufla".
Ilvefiµcx. Duhu. I „spirit".
Ilvefiµa. Suflare. Răsuflare.
IlVE'Oµaux:6c;. Duhovnicescu. I „spiritual".
IlVEfutc;.,.. Năstavu.
sau suflare.
.
Ilvl.yco. Innecu. I „a îneca~'.
nvt;u;. 1Myµ6c;. Înecare./ (al doilea termen) „înec".
Ilvtyro. Sugrumu. I 1 „a sufoca" 2 „a îneca".
Il\'O'ft. Răsuflare. Dihanie. I „respiraţie, suflare".
Ilâaa murl- Toată suflarea.
f. 6lv.
n.o.
Ilo&lypcx. Podagrie. Boală de durearea picioarelor I „podagră".
Ilcfuyp6c;. Cu dureare de picioare.
Il~. îtO&lpt. Picior. µt t1)v ălcpav toG 1t006c;. Cu vârful piciorului. I (al
doilea termen) „picior".
Atxm; ~- Fără picioare.
Il60Ev. De unde.
II66oc;. Pohtă. Dorire. I „dorinţă, poftă".
Ilo0r\'t6c;. Doritu. Iubitu. I „dorit, râvnit".
Ilol.T)JUX. Faptă. I „poezie".
Ilobpu;. Facere. I „poezie".
Ilot11't'Î\<;. Făcătoriu. x:al 1t0t11iilc;. Poeticu. Făcător de stihuri. I „poet".
Iloti.il. F acu. I „a face".
Ilouru.1.a. Mulţime de fealuri I „varietate".
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II01.µavtuc6c;. Păstorescu. I „păstorescu, pastoral".
1t0tµevcl?XT)C;. Stăpânul turmei. I (rel.) „păstor".
Ilotµfvoo;. Păstor. I „păstor, cioban".
IIolµVll. Turmă. I idem.
IlotµEV& 't(x np613ata. Pascu oile.
IIoîov a:rrb 'ttx Ofu. Care dântr-amândouă.
Iloîoc;. Cine. Care. I „cine".
Ilo~. Feliuire. feliuirime. I 1t0tbntta „calitate".
Ilotrovro. Facu a fi în fealiu.
Ilox:clµtoov. Cămaşă,, I 1t0'\)Kclµtao „cămaşă".
Ilox:apt. Lână. I „lână tăiată a unei oi".
IIoucU.t ii 'Î>1toKoU.t. Ugeru.
IloÂÂCX KCXÂ.<X. Foarte bine. I 1t0Îi:6 Ka.Â.cl „foarte bine".
IloÂ.Â.âtc; <papaîc;. De multe ori. I no')J..tc; ~ „de multe ori".
IloÂ.tmpayµ00'6V11. Cercare cu de amănuntul. I 1. „multiple preocupări/
ocupaţii" 2. „amestec în treburile altora".
IloÂ.'U1îp(lîJ..LCOV. Cercător cu de amănuntul. I I. „cu multiple ocupaţii" 2. „care
se amestecă în treburile altora".
IloÂ.tmpayµovi.O. Iscodescu. Cercu cu de amănuntul. I „a se ocupa cu multe„.
IloÂ.Â.OL Multi.
, I idem.
IloÂ.ÂaL Multe. I no')J..tc; „multe".
Ilouµ<lpxoc;. Mai marele războinicu. Ostaş. I I. „conducător militar"
2. „luptător viteaz".
IIoÂ.eµtx:6c;. Destoinicu la război. I I. „de război" 2. „războinic".
IIumµEvoc;. rlc; Thv xOÂ.EµOV. Prinsu în oaste, în războiu.
II6Â.Eµoc;. Oaste. Războiu. I „război".
II6Â.Eµoc; µucp6c;. ~Â.toµ6c;. Hărţuire. Învitare spre războiu.
IIoÂ.Efl&. Batu războiu. I I. „a lupta" 2. „a combate".
II6Â.tc;. Cetate şi oraş. I OOÂ.11 „oraş, cetate".
IloÂ.t't<lpxT)C;. Cetăţeanu. Părtinitoriu cetăţii. Mai marele cetăţii.
IloÂ.tirlcx. Politie. Mulţime de oameni, cetăţieni. I 1. „stat" 2. „oraş".
IloÂ.tirlcx. Vietuire.
Petrecere. Trai. Viată.
'
,
Tt Â.Oyf\c; 1t0Â.ttrlav exn. Ce feliu de viaţă are. Cum să poartă.
ăv(Bpom)oc; KW..ilc; 1t0Â.t'trlac;. Om cu viaţă bună. Om cu purtare bună şi
petrecere aleasă.
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IloÂ.t'ttla KaÂ.Î). Purtare bună. Petreacere bună.
IloÂ.t'ttla KCXKÎ\. Petrecere, viaţă rea. Defăimată.
IIoÂ.t.'ttla µE'Y<XÂ.T}. Orăşăni1ne mare.
IloÂ.t'tEl.cx µuqn\. Orăşănime mică.
ăKpcx 1t0Â.t'ttlcx. Aleasă purtare. Aleasă vieţuire. Aleasă petreacere.
IloÂ.t'CE'6oµat. Petrecu. Vieţuiescu. Mă portu. I I. „a lua parte la viaţa politică"
. ".
2. „a acţiona
TICO; 1t0Â.t't€6et. Cum să poartă. ce fealuri petrece.
IloÂ.t'ttKOc; ăv(~)cx;. Om politicos. Învăţatu. Cinstitoriu. Ştiutu. a-ş purta
cinstea şi a da cinste fieşcăruia oroşăneaşte.
IloÂ.ltT}<;. Cetăţeanu. Oroşanu. I „cetăţean".
IloÂ.t'tt.O'<JCX. Oroşană. Cetăţeancă.
IloÂ.t'ttKÎ\. Curvă. Talaiţă.
IloÂ.-6. Multu. I „foarte".
IloÂ.~ n:6Â.u;. Oraşu sau cetate cu mulţime de oameni.
IIoÂ.'lXXVCXO"tEvcxyµfvoc;. noÂ.'OCJ'ttvcn:ux;. Îngreoiatu cu multe suspinuri.
iloÂ.txx'UOEvda. 1t0Â.UKotpcXV1.cx. Stăpânire de mulţi dotnni.
IloÂ.'6fXroÂ.O<;. Om cu multe socoteli. Meşteşugareţ. Vicleanu. Măiestru. I „cu
multe opinii/ idei".
IloÂ.nyÂ.COOaoc;. Cu multe limbi. I „poliglot".
IloÂ.i&~. Cu copaci deşi.
IIoÂ.-6&X;oc;. Cu multă slavă.
IloÂ'U€1;00oc;. Cu multă cheltuială. I „cheltuitor, risipitor".
IloÂ.{(ooµoc;. Cu multă zeaină. zemos.
IloÂ.uKooptl;co. Zăbovescu. I „a învechi".
IloÂ.um.ipwµa. Zăbavă.
IloÂ.uKooptcx. Vreame îndelungată, prelungită. I „vreme îndelungată".

f. 62r.

.
IloÂ.uKm.futÂOv. Policandru. Sfeaşnicu cu multe lumânări. I 1t0Â.'UKm.futÂ.O
. dru" .
„po 11can
IloÂ.uKapnoc;. Roditor. I idem.
IloÂ.uKapnla. Multă rodire. Îndestulare. Bişug. I „belşug, rod bogat".
IloÂ.UKCX'UCJ'to<;. Foarte arsu.
IloÂ.uKcroxIDµcn. Foarte mă laudu.
IloÂ.uKomcxaµEvoc;. Foarte ostenitu.
317
https://biblioteca-digitala.ro / https://www.acadsudest.ro

IloÂ.ux:01tlfr.l;co. Multu ostenescu.
IloÂ.'UKomcx<1'ttK6<;. Foarte multu muncitor, ostenitor.
IloÂ.uÂ.OyUX. Vorbă multă. I „vorbărie".
IloÂ.uÂoycx;. Limbutu multu. Vorbitoriu. Forfotitoriu. Fliar. I „vorbăreţ".
IloÂ.uÂoy&. Vorbescu multu. Forfotescu. I „a vorbi mult".
IloÂuµcx0fic;. Om cu multă învăţătură. I ,Jnvăţat; care ştie multe".
IloÂ.uµoooo;. Cântăreţ. Ştiutu. Învăţatu.
IloÂÎ(v x:ca.p6v. Multă vreame.
IloÂ.ux:aîµtvcx;. Arsu multu.
IloÂ'\XJXlO}l.Evcx;. Părtigos. Trenţuros. trenţos.
IloÂ-611;~. Ştiutu de multu. Ştiutor de multe şi învăţatu.
IloÂ'Ul;oOtaO''tÎ)<;. Multu cheltuitoriu.
IloÂ.uq>K&. Încongiur cetatea cu războiu. Batu cetatea împrejur. I 1t0Â.topKOO
. ".
„a ase dia
IloÂ.-ooplda.. Încongiurarea cetăţii cu războiu. Baterea cetăţii împrejur. I
. ".
„ased m
IloÂ~. Bogatu de copii.
IloÂ.'U1tÂ<XVEµfvcx;. Prea rătăcitu.
IloÂ'UE1t00.VEµtvcx;. Prea lăudatu.
IloÂ.oo~co. Înmulţescu. I no')J,.a:rrJ..n.mfx~ro „a înmulţi, a spori".
IloÂ'U1tÂ.amacrJ.l<;. Înmulţire. I 1t0Â.Â.a1tÂ.CXm.cXOµLX; „înmulţire, sporire".
IloÂ.'U1tÂftmo;. Cu multu înmulţitu. I 1t0Â.Âa1tÂftmo; „sporit".
IloÂ.'U1tÂftmo;. Înmulţitu.
IloÂ.'6îtÂ.OU'to;. Prea bogatu.
IloÂ.mt69r)mc;. Prea doritu. I „mult dorit".
IloÂU1t0llCT\Âo;· De multe fealuri.
IloÂ.'U7tOOi.a. Multă băutură. Beţie multă. I „consum excesiv de alcool".
IloÂ'6mlpyo;. Cu multe turnuri.
IloÂ.uwcxµEvcx;. 1t0Â'6pacpo;. Cu multe cusături. x:al 1t0Âi>pa1t't<>;.
IIoÂi>c;. QxÂ.o;. Multu norodu.
IloÂ'\XJ'fu.uxvto;. Cuvântu ce are multe însemnări. I I. „polisemantic" 2.
„foarte important".
IloÂ.'U'Wpaxcx;. Multu tulburătoriu. I I. „furtunos" 2. „aventuros".
IloÂ'U'tElCVl.cx. Naştere de mulţi coconi.
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IIoÂ.~.

1t0Â.u·tp6mrto;. Cu multe găuri.
IIoÂ.'U<pCXyUx. Multă mâncare. I „mâncatul în exces".
IloÂ.uqxxy~. Mâncăcios.

I idem.
multu.

IIoÂ.'\YtpIDyco. Mănâncu
IIoÂ.UXJX>vi.a. Ani mulţi.
IIoÂ.\>xpovcx;. De n1ulţi ani. I „longeviv".
IIoÂ.UXJX>viil. Rogu să fie mulţi ani. Să trăieşti.
Iloµ'ltdxo. Publicuiescu. Dau în vileag. Ocărăscu. Defăirnezu. Vorbescu de
rău. I „a face de râs în public".
Iloµ1tÎ} KOOCÎ1. Defăimare. ocară.
IIoµ1tÎ} KaÂÎ\. Pombă pă cinste.
IIo\111)\a. Răotate. I „răutate".
IloVtpE'6oµm. Mă înrăotăţescu. Mă facu viclean.
IloVYp(x;. Rău. înrăotăţitu. Viclean.
Ilovrpâk;. Cu răotate.
II6VEµ<X. Kal 1t6vo;. Dureare şi întristare. I „durere".
Il6vo; ti1<; yt:wac;,. Durerile facerii. Chinurile naşterii. I „chinul facerii".
Il6vo; lCE<p<lÂ~. Durere de capu. I idem.
Atxcoc; 1t6vcro. Fără durere. I idem.
Ilovro. Dorescu. I 1. „a avea o durere" 2. „a face să doară" 3. „a co1npătimi".
Ilovro 't'T)v lCE<p<lÂi)v. Mă doare capu.
novro 't'T)v Kap8tcxv. Mă doare inima.
Ilovti.10.. Şoarece. I idem.
IlovttKoKcJtXn>ÂOv. Căcatu de şoarece.
IlovttKom.tXa'tpCX. µOOypcx. Cursă. Prinzătoare de şoareci.
IlovttKofXmxvov. Iarbă de şoareci.
IICmava. Movârze.
II~. Băşină.
II~. Băşinos. I~

idem.

IIop&Xmo.. Burdufu de băşină.
IIq>Stl;co. lCÂftVCo. Băs. Mă băs. Băşăscu. I „a face pârţi".
Ilapvtla. Curvie. I „prostituţie".
IlopVEîov. xopvocncl.cnov. Curvăsărie. Locu de curvie. Curvărie. I (ambii
termeni) „bordel, casă de toleranţă".
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Ilopve'6ro. Curvescu. I „a prostitua".
Il~Vfl. Curvă.

I „prostituată".
Ilopvuc6c;. Curvitoriu. Curvaru sau curvărescu. I I. „de prostituată" 2. ,josnic".
Ilopvof3c>mc6c;. Votru. I „proxenet".
Ilopvuc6c; yeÂf:X,. Râs curvescu.
II{vta. Poartă. I I. „uşă" 2. „poartă".
Il~. Portaru.
II~. Haină mohorâtă. I I. „porfir" 2. „haină de porfir".
IIqxpopEvtoe;. Mohorâtu. I „purpuriu, roşu închis".
IIqxpupffivro. Mohorăscu.
II6mxu; <popa~. De câte ori. I 1t6cm; ~ „de câte ori".
noooc;. Câtu. I „cât".
f. 62':'.
IIaulµtoc;. De gârlă. De râu. I „de râu".
Ilcmxµfoo.. Gârlişoară. I „râu mic".
" ".
' G"ar i-a. I „rau
n O't<Xf.1.CX;.
IIcmxµ'flOOv. Ca o gârlă.
Ilott. Nici o dată. I „niciodată".
II&tE. Cându. I „când".
IIad.ptov. Păharu. I 1tO'tlpt „pahar".
Ilcmp:>9{\K11. Tocu de păhar.
II~.1t6ttoµa. Adăpare. I (al doilea termen) 1. „udare" 2. „adăpare".
Ilcml;m. Adăpu. I I. „a uda" 2. „a adăpa".
IlcmoµEvcx;. Adăpatu. I I. „udat" 2. „adăpat".
IIO'dmpa. Adăpătoare. I ,jgheab pentru animale".
Ilcroyyl. Pungă. I „pungă".
IlooÂ.Opt. Mânzu. I iden1.
IloUÂ.'flµ<l.1ta6Â.T)Ol.C;. Vânzare. I iden1.
IlOOÂ.11~· Vânzător I idem.
IIoMil. Vânzu. I „a vinde".
IIooÂioo.. Puişor. I idem.
IIooÂ.onvrrr6c;. Păsărariu. Vânător de păsări.
IlooÂ.l. Pasăre. I idem.
IlOOÂ.6cntrl'tOV. Găinărie.
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IloB. Unde. I idem.

&tou Kat ăv eivoo.. Oriunde va fi. I „oriunde ar fi".
TICY6mt. K'6ptoxru;. Gheboşire. I (al doilea termen) „îndoire, cocoşare".
Ilo6mt<;.1rup't6c;. Ghebos.
TIO'\YttXva. Curvă. I „prostituată".
TI~. Curvalice.
Ilmrcavcxptov. Curvăsărie.
IlpCcyµa. Lucru. /idem.
n~.Pocitu.

Ilapclmy..ta. Potcă. I „decoraţii".
IIpcryµama. Neguţătorie. I „studiu".

Ilpa'Y)J.CX'tE'6oµcn.

Mă neguţătorescu şi arătu.

Descoperu. I „a cerceta în

amănuntime".
'

Ilpayµa'CE'6co. N eguţătorescu.
IIpcryµa~. Neguţător.

IlpaK'tt.KO; ăv(~)cx;. Om slujitu. I „om practic".
Ilp&l;u;. Faptă. I ~T) „faptă, act".
IIpclcx;. Blându. I „blând".
Ilpcx{m)<;. Blândeţe. I 1tpCX6i'T)m „blândeţe".
1tpCXUvro. Îmblânzescu. I „a înmuia, a îmblânzi, a linişti".
IIpa'\lvoµcxt. Mă îmblânzescu. I „a fi îmblânzit/ liniştit".
IIpamva&x. Verdeaţă. I „ verdeaţă".
IlpamvU;co. Înverzescu. I „a înverzi".
IIpacnvov. Vearde. I npclcnvo „verde".
IIpamWJµfvov. Înverzitu. I idem.
IIp<laov. Prazu. I 1tp(tao „praz".

Ilpcl't'f}<;. T\ µE't<Xnpft~. Precupeţ.
Ilpcl'tp<X. Precupeaţă. µEmnpftuaaa. J.1E'tCX1t00Â.t'tpt<X.
IlpE1tEt. Să cade. Să cuvine. I „trebuie".
T6 npEnOV. Ceia ce să cade. I „Ceea ce se cuvine".
IlpE1to6µevov. Cumsăcade.
Ilpe1t0'6µevcx;. Cuvincios. I „cuvenit".
Ilptyyino;. Prinţ. Domn. I npl.ynmu; „prinţ, do1nnitor".
IIptv. Până. mai nainte. I „înainte".
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Ilpl.v va ytvn. Până a nu să face. Mai nainte de a să face.
Ilpîvoc;. Copaciu de altă ţară. I „cedru".
Ilpt©v. Fierestrău. Herăstrău. I nptbvt „fierestrău".
IlpwvwµEvoc;. Hărăstruitu I „fierăstruit".
Ilpt©vtaµ<X. Hărăstruire. I „fierăstruire".
IIptcncoµcn. Mă umflu. I ~oµoo. „a se umfla".
Ilptaµa. Umflătură. I 1. „prismă" 2. „punct.de vedere".
Ilp1.mcro. Umflu I ~rol 1ffl11mcco 1. „a umfla" 2. „a chinui".
Ilptaµfvoc;. Umflatu. Băşicatu. I 1tpl10µ.tvoc; „umflat".
IIpoalprou;. Voie. Voinţă. Aleagere. I ~·
IlpocxtpoGµm. V oiescu. aleg. ceaia ce voiescu. mă înduru. I „a prefera".
~- Puiu cuvinte înainte. Cuvântezu. I l. „a întinde" 2. „a înfăţişa"
. ".
3. „a rep 11ca
IlpoJXxmn. Oiţă./ idem.
~wc;. De oaie. I idem.
IlpoJXx~. Păstori de oi.
Ilp61Xx-co;. Oaie. I idem.
npqlw. Piele de oaie. I 1 „piele de oaie netăbăcită" 2 „piele de animal".
IlpoJXx-coµav&x. Staulu de oi.
fWÂ.btco. Văzu cele viitoare. Văzu mai nainte cele ce vor să fie. I „a
prevedea".
~Â11Jl<X. Cuvântu pusu înainte. I „problemă".
IlpoJ3ofiO. Petrecu. trimiţu.
~ro. Cunoscu mai nainte.
IIp6yvcom.c;. Cunoaştere mai nainte. I~ „previziune".
IIpoyov6c;. Fecior vitregu I „băiat vitreg".
Ilpoyovft. Fată vitregă. I idem.
IlpOyovot. Moşii. I „strămoşii".
IIpOOtMcncro
Învăţ mai nainte pă cineva.
IIpOOt.aUyro. Alegu mai nainte.
Ilpo5UXÂ.E'yµtvoc;. Ales mai nainte.
IIpOOl.&o. Pârăscu. I „a trăda".
IlpOOooia. Pâră. I „trădare".
IlpoOCniţ~. Pârâtoriu. Vânzător cu pâra. I „trădător".

uva.
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~- Înainte mergătoriu. I „precursor".

f. 63r.

IlpoEoptla. Înainte prăznuire.
Ilpoecnm;. Mai mare. proiestos. I xpooo't6c;

„conducător

în timpul ocupaţiei

turceşti".

IIpci.PXoµm. Viu înainte sau mergu înainte. Kal tnpo;"' I „a proveni".
IIpoqlxE'tat. Să pricinuiaşte. Curge. Vine. Să întâmplă. I „provine".
IIpcX;{>µt. Aluatu. I „aluat".
~-Punere înainte. I~ 1. „intenţie" 2. „prepoziţie".
Ilpo0E'tCO. Puiu înainte.
11po0uµ.E'6oµm. Cu bună voie poftescu. Mă osârduiescu.
11po0uµl.a. Osârdie. Bună voire. I „bunăvoinţă".
Ilp60uµoc;. Osârdnicu. Bucuros. I „binevoitor".
IIpoud.J;co. Înzestrezu. I „a înzestra".
IlpoîKa. Zeastre. I „zestre".
IlpotnaµEvoc;. Înzestratu. „înzestrat".
IIpoud.l;ro. Şăzu mai susu. Şăzu mai înainte.
IlpoK{x).aru;. Chemare.
IlpoKa.Â&. Chemu. I „a provoca".
IlpoKatclpxco. Începu înainte.
IlpolC<X'tOOtK&l;co. Osândescu mai nainte.
IlpoKa't<X<J'ttvro. Aşăzu mai nainte.
IIpoKEqJfvov. Prochimenu I „subiect al discuţiei".
IIpoKEqJ.EVll ~- Poveaste sau cuvântu pusu înainte. I „chestiune în
discutie" .
~ro a:rrb 't611p0~vov. Afară de poveaste. afară de cale.
Ilpomtoµat îi np6ttt.µoo.. Zacu înainte. Sântu de faţă.
IlpoK61c'tCO. Procopsescu. Mă adaogu. Sporescu înainte. I npoKOJXo 1. „a
progresa" 2. „a se ajunge".

.

IlpoKCm'tCO ~ ul KcV.bV.
flpoKCm'tCO ~ u) Kalc6v.
flpoKoml. Procopseală. I „progres".
flpoKoµtvo;. Procopsitu.
• Corect ar fi fost prefixul 1tp0CJ- indicând ca posibil sinonim vb.1tp()Otpxoµat.

323
https://biblioteca-digitala.ro / https://www.acadsudest.ro

Ilp01qnvro. Alegu ceasta din ceia. I 1. „a decide dinainte" 2. „a alege în
prealabil".

IIp01qnvro ~cm1v 0av<lwv. Alegu viiaţa din moarte.
Ilpo}i:yro. Spuiu mai nainte. I 1. „a spune dinainte" 2. „a prezice".
Ilp6Â.Oycx;. Începutu cuvântului. I „prolog, introducere".
flpoµavtEUco. Vrăjăscu sau gâcescu mai nainte. prorocescu. I „a prezice".
IIpoµaxoµm. Părtinescu. Stau înainte la răZboiu. I 1. „a fi în linia întâi" 2. „a
apăra".

Ilp6µaxcx;.

Părtinitor. Ajutătoriu.

I „campion".
Ilpoµ.EÂE't&. Socotescu mai nainte. I 1. „a studia dinainte" 2. „a premedita".
IlpoµUt't'T\OU;. Mai nainte socoteală. I npoµdt't'T\ „premeditare".
I1po µ.EÂ.Eqifvov. Lucru mai nainte socotitu. I „premeditat".
I1poµTţ0Eîa. Aveare de grijă. I 1. „aprovizionare" 2. „provizie".
I1poµ11v'6co. Vestescu mai nainte.
flpoµi\vuµa. Dintâiu veaste• I „prevestire".
IlpoVOT}~. Mai nainte purtătoriu de grijă.
Ilp6vcna. Mai nainte purtare de grijă. I „grijă, protecţie".
Ilpovoi>µm. Portu grijă.
IIpov6µwv. Cinstea boieriei după treaptă, după vrednicie. Privileghie. I
„privilegiu".
Ilpov6µt.a. Tituluşuri date de împăraţi sau de domni. Privileghii. I „privilegii".
IIpcq:vro tc.a)J:,v fi tc.ooc6v. Pricinuiescu bine sau rău.
Ilpol;evro. Aducu la adunare. Logodescu. I „a provoca".
IIpol;evt.'t'ft<;. Logoditoriu. I îtpCX;EVll't'Ît<; „peţitor".
Ilpol;ev1:tpt.a. Logoditoare. I îfPC#vît1P<l „peţitoare".
IIpootµwv. Începerea cuvântului. I npool.µto 1. „prefaţă, prolog" 2. „preludiu".
IIpoqnl;ro. Hotărăscu mai nainte. I 1. „a predestina" 2. „a hotărî dinainte".
Ilpoq>taµ6c;. Mai nainte hotărâre. Mai nainte rânduială. I „predestinare".
Ilpon:aUit.a. Începerea la învăţătură. I 1. „învăţătură prealabilă" 2. „carte de
aritmetică".

IlpomX1t7t0'U<;. te.al 7tpfuta1m0;. Moşu. Strămoşu. I „strămoş".
IIpo7ttµ1tC0. Trimiţu mai nainte. I „a trimite înainte".
• Altă grafie.
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IIpo7toµ1tÎ\. Întâmpinare nainte.
Ilpo1tf.pvco. Iau mai nainte. Înfruntezu şi aducu înainte.
IIponi.vro. Beau întâi.
~v. Stâlpu răzemator. Stâlpu de razim.
IIpoopco't(O. Întrebu mai nainte.
TipooEx~ IBl.coµa. Osebirea cea de aproape.
TipooExil<; 1'wt npooE1C'tuc6c;. Grijitu. grijnicu. I „următor".
IlpoooXTt· Luare aminte. Băgare de seamă. I „atenţie".
Ilpoatxco. Iau aminte. Mă ferescu. I „a fi atent".
Ilpcxret>xÎ]. Rugăciune. I idem.
11pcxret>x11Tfptov. Casă de rugăciune. I npooE'UXT\tttpl.O 1. „carte de rugăciuni"
2. „loc de rugăciuni".
Ilpoo'E'6xoµat. Mă rogu lui Dumnezeu. I „a se ruga".
Ilpoo0E'tCO. Adaogu. I „a adăuga".
IIpomhlK'll Adaos. I 1. „adaos" 2. „apendice".
IIpoa9tv6c;. qurpoo0tv6c;. Cel dinainte.
IIpO; Koop6v. npOc; ~· Până la o vreme. Întru puţin.
Ilp6mcoopoc;. Vremelnicu. I „efemer, vremelnic".
IIpocooxl.iO. Chem. Poftescu. I „a invita, a pofti".
Ilpomc~. Aşteptare. Zăbavă. Îngăduinţă. Răbdare.
Ilpomcap'tf.pii). Aşteptu.
~v. Perină. I „pernă".
Ilţx:>mqxY(xo. Lovescu. mă poticnescu. K<Xl ~· I „a se lovi".
IlpomqxY6oµ.a. Lovire.

IlpomroÂ.lco. Prăvălescu şi prăstăvălescu.
Ilpomca~. Închinăciune.
Ilpomc<X'OT\'t'ÎlC;. Închinătoriu.
f. 63v.

Răstomu.

Ilpomcrivrrt6c;. Vrednicu de închinăciune.
Ilp6crtayµa. Poruncă. I „ordin, poruncă".
Ilpoauxyµtvoc;. Poruncitu.
IlpootcXK'r11c;. Poruncitor.
Ilpoo'tcll;co x:al npocrtOOCJO). Poruncescu. I „a da ordine, a porunci".
Ilpoo't<XOi.a. Părtinire. Ajutorinţă. Sprijinire. I „protecţie".
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IIpocr'tptxco. Alergu cu rugăciune. I „a alerga înaintea cuiva".
IIp{x; 't6 ăJJ..o µf.poc;. Despre ceialaită parte.
Ilpocru~oµcn. Mă socotescu mai nainte. I „a se gândi dinainte".
IIpocnpttytov. Legumă de mâncare. Bucate. I xpomp<lyt. „mâncare (care se
mănâncă

cu pâine)".
~cn. Mă aducu pre sinemi. fv1ă dau. Mă închinu. I „a se pune la
dispoziţie".

IIpoo<pf.pco t&v 0fi0v 0uaiE.c;. Aducu 1ui Dumnezeu j ărtfă.
IlpompEUyco. Fugu la acoperământul cuivaş. Scapu. I „a recurge".
n
S I1
fu ·
fu · " 2 .„recurgere.
"
.a..apvv'f'u
1 • 1. capare. . „re g1ere,re g1u
11pooqqn. Aducere. Prinos. Dar. Prescură. I „ofertă".
l1pocromoÂ:fpt't'Tlc;. Făţarnicu. I „părtinitor".
IlpocromoÂ.T)'Jli.a. Făţărnicie. I „părtinire".
l'VVTt'M'VV"lt

Ilp6omrcov. Obrazu. Faţă. I~ 1. „faţă" 2. „persoană".
11pocJromXia.. Obrăjor I idem.
11poo'cqnv6;. Vremelnicu. I „provizoriu".
Ilp6cro~. Faţă. Chipu. I np6oovTt „faţadă".
~- Punere înainte. 1tpO't'frtF.pCX mai înainte./~ I . „propoziţie"
2 . „propunere" .
llpatil'tf.P<X. Mai nainte.
Ilpoti.µ~. Cinste mai multă. I 1rpcm.µ:rl011 „prefacere".
IIpcm.µoUµoo.. Mă cinstescu mai mult. Mi să cade mai în toi. I „a fi preferat".
Ilpcm.µiO. Cinstescu mai mult şi aleg de bun. I „a prefera".
IlpoEmt.µ&L;co. Gătescu mai nainte. I „a pregăti".
IlpoEmtµaoi.a. Gătire mai nainte. I „pregătire".
IlpoEmt.J.1CX<Yt11c;. Gătitoriu mai nainte. I „preparator".
IIp6µT}'tCX. Cu faţa în jos. I µnpa6µ11m „cu faţa în jos".

Iloupmv. Dimineaţă. I 1t00pm „dimineaţă".
'Anb 'tO 1t00pwv. De dimineaţă.
I1po<pacrl1;oµcn. Puiu pricină. Pricinuiescu. I „a pretexta".
~- Pricină. I np6cpacrq „pretext".
IIpcxp€pco. Vorbescu. Grăiescu. I „a pronunţa".
Ilpcxpqn. Voroavă. Graiu. I „pronunţie".
Ilpoqn)'ttla. Prorocie. I „profeţie".
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IlpocpTrtt6co. Prorocescu. I „a profeţi".
Ilpoqnrrrl(;. Prorocu. I „profet".
Ilpcxprrnx:6c; ')..fyy0t;. Cuvântu prorocescu. /„cuvântare de profet".
Ilpoqni'tOOC't6vo:;. Ucigător de prorocu.
I'Ipoq>0avco. Ajungu înainte. Aducu înainte. I I. „a ajunge la timp" 2. „a
apuca să".
IlptµV11. Partea cea dinapoi, dindărătu.
IIprotµcx;. Timpuriu. I 1. „timpuriu" 2. „prematur".
IlpoYtEîov. Treaptă mai mare. Întâire. Cinste mai mare. I „trofeu".
11pcrtE'(xo. Ţiu treapta cea mai mare. Am stăpânire. I „a fi primul".
Ilpm1:6yaÂ.Ov. 't6. map 't6. Zmântână. Îl Kqrocpil. 'to'U y&.Mxx:'tOC;. Kcxiµan.
IlpoYtoye~. Întâiu născutu. I îtpOYtOYE~. „întâi născut".
IIponox:aOEq:>l.a. Şădearea mai de susu. I I. „locul întâi" 2. „întâietate".
Ilpol'tox:cx9f1ipoc;. Şăzător mai întâiu, mai susu. I „întâiul vorbitor la un
congres".
Ilpol'toKaOO;co. Şăzu mai susu. I „a se aşeza pentru prima oară".
Ilpcotoµftyetpe><;. Stolnicu.
Ilp6Ytcx;. Cel dintâi. I „primul".
I1p6)ta Kal clpxit. Întâiaş dată.
Ilp6)ta. Întâiu. I „prima dată".
IIp6Ytcx; ăpxcov. Boieru cel dintâi, cel mai mare.
Oi nptil'tC>i ăpxovia;. Boierii cei mari.
IIp6Ytcx; ~ ye~. Mai marele neamului. I „primul din generaţie".
IIp6Ytcx; e~ 'tftv Î}Â.udcxv. Mai mare de vârstă.
IIp6Ytot x:ap1t0L Rodurile ceale dintâi. Pârga. Rodurile. I „primele roade".
Ilpmt6ru7tov. Cel întâi chipu. Matca. Izvorul cel dintâi. I „original".
I1poYtcxpcx~. Întâi arătatu. Arătatu. Pârgă. I „evident".

Il.t.
Ilwpµtl;oµcn Km qmxpµtl;oµoo.. Strănutu şi stărnutu şi străfigu. I qrcq>vll;oµcn
- ta" .
„a stranu
ntapµO; Km <ptapµ.6c;. Strănutare. I cp'ttpvt.aµa „strănut".
Il'ttpva. x:at cpttpvcn Călcâile. I (ambii termeni) „călcâi".
Ilw.pvll;co. Dau cu călcâile.
Il'tEp()Uya. Aripă. I idem.
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TI~co.

Dau cu aripa. I „a da din aripi".
TitE.p&lvro. Pui aripi, peane. I „a da aripi".
Il'tEpCO't6c;. Zburător. Cu aripi. I „cu aripi".
TI't'OOµcx. Kal qm)aµa. Scuipatu.
TI't'6co. Scuipu. I „a scuipa".
TI-ruclpwv. Kal qm><lpt. Lopată.
TI-rucxpl.l;co. Rânescu cu lopata.
f. 64r.

Il'tCOXtlcx. Sărăcie.
Il'tCOXe6co. Sărăcescu. şi mă sărăcescu.
Tiuoxll;co. Sărăcescu pă altul.
Il'tCOXC>'tp6cpo;. Hrănitor de săraci.
Il'tmXCrtcx~.

Prea săracu.

Il'tCOXTt· Săracă.

Ili:owxa ~ro. Trăiescu sărăceaşte.
Il'tCOXEÎOV. Casă de săraci.
TIUOXt.KOV. np(xyµa. Lucru sărăcescu.
Il'tCOXO;. Săracu.
n. u.
Il'01CVU. Desu. I idem.
TiulCVC'ovro. Îndeşăscu I „a (se) îndesi".
nu~. Desiş. Desime. I m>1CV6n}m „desime".
TiulCV6µa.Âo<;. Desu la păru.
TiulCVCx;. Desu. I idem.
Ili'lpyoc;. Turnu. I 1. „tum''2. „culă".
Tiupyrovro. "Intărescu cu turnuri. I l. „a înconjura cu turnuri" 2. „a întări".
Il'()p. Focu.
Tiupe't6c;. Friguri. sau ferbinţeală. I „temperatură, febră".
Tiupetai.vro. Mă prindu frigurile.
TI{)ptvo;. De focu./ idem.
TI'OpOJX>Â.tKa. Scăpărămite. I „focuri de armă".
TIUpcoµa Kcn m)poxnc;. Încălzire. Înfierbântare. I 1. „încălzire la foc"
2. „înroşire în foc. încălzit. înfierbântatu".
TiupcoµEvov. Încălzescu. Înfierbântu. I 1. „a încălzi la foc" 2. „a înroşi în foc".
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IT. ro.
IIcq>uca Poame. I „fructe".
Ilcq:n.Ka µal;ffivro. Strângu poame.
Il&c;. Cumu. I „cu1n".
l>~l.

Toiagu. I „toiag, baston".
l>~~ro. Batu cu toiagu. I „a bate cu băţul„ 2. „a bate fructele dintr-un
pom""'.
~T]rltv K~. Batu nucu.
l>~o;. Purtător de toiagu.
l>a8in. Cicoare. I „nume dat multor legume".
l>cxî~ro. Spargu. Crăpu. I „a crăpa".
'F.w<lT\ 'tO CJKE'\lo;. S-au crăpatu, s-au spartu vasul.
l><itoµa. Spărtură. Crăpătură I „crăpăturii".
1>6.µµa. Aţă. Fir de aţă. I 1. „aţă de cusut" 2. „calgut".
l>cxµevo;. Cusutu. /paµµEvo;. idem.
l>Oµvo;. Stâlpare. Ramură.
l>cx~ro. Râurezu. Udu. Stropescu. I 1. „a şiroi" 2. „a stropi".
l>cxvnoµOc; Km.pavnaµa. Stropire. Râureală. Udeală.
l>cxvtt.cnipt.. Stropitor. Pămătufu I „stropitoare".
l>cx1t<XVi&x. Hreanu.
l><i1UXVO<;.'pE1t<ivt. Rădiche. I (al doilea termen) „ridiche".
l><im. Vargă. Nuieluşă.
l>6.1t'tT}C;. Croitor.
l>6.1t'tt.O'oa. Croitoreasă. Cusătoare.
l>cx1t1EÎov.pwpeîov. Croitorie. Casa croitorului.
l>u1tuo. Cos.
l>U'lflJ.LOV. Cusătură. I 1. „cusăturii" 2. „coasere".
l>cxqnl. Cusătura hainei. I „cusătură".
l>UXT\· Spinarea. Şi jâlţ. I „şira spinării".
l>eµa. Curgătura. Cursoarea apei. I (primul termen) 1. „albia unui pârâu"
2. „pârâu" (al doilea) „curent".
• Se repetă imediat mai jos cu sensul „bat nucul".
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l>ruµanKa Boala ce cade la picioare şi la şolduri din zemurile cele reale
trupului. I „reumatism".

l>E1ti0t Km pixIBt. Apărătoare.
l>E iryoµcn. Râgâiescu. I „a râgâi".
l>i~ov. Râgâitură. Râgâială.

l>f.et. Curge.
P. îl·

l>fiµa. Graiu. Cuvântu. I „verb".

l>ft'tqXXC;. Ritor. Meşter de cuvântu. I „retor".
f. 64v
1>r)-ropel>ro V orbescu cu meşteşugu ritoricescu. Ritoriceşte. I „a vorbi în
public".
1>r)'tQPtK.Îl. Meşteşugul vorbei. I „retorica".
II. I.
l>iyac;. Craiu. I „rege".
'Pil;a. Rădăcină. tulpină. I „rădăcină".
l>tl;an. Rădăcioară. I „rădicina mică".
l>tl;o(X>uvt. Rădăcina muntelui. I „poalele muntelui".
'Aoo 't'Î\V p~cxv. Din rădăcină. I „de la rădăcină".
l>tl;o&l'V'ttll. Gingiile. 10 yoi>Â.t. „rădăcina dintelui".
'Pil;t fi p Ul;t. Orezu. I (al doilea termen) „orez".
'Ptl;tK6v. Norocu.Sorţu. Strişte. Parte. I ~tK6 „noroc".
'Pil;roµa. Rădăcinare. I „înrădăcinare".

l>tl;rovoµm. Mă înrădăcinezu.
l>tl;ffivro. Rădăcinezu. I „a pune în pământ" 2. „a prinde rădăcini".
l>in:w.T\ pixvro. Aruncu. Leapădu. Azvârliu. I (al doilea termen) „a arunca".
l>in:w 't<l mcapcpvt<l.fitot ta KO'Olda. Dau cu bobii.
l>iK't'll<;.11 piKtptc;. Bobăreasa. Ciia ce dă cu bobii.
l>tvl. Pilă. I idem.
l>i'lf410V. Lepădatură.
l>OUXClÂ.il;ro. Orcănescu în somnu. I „a sforăi".
'P~iOt.Kal:~IBt. Năutu sau năhutu. I (al doilea termen) „năut".
'P6ya. Plată. Simbrie. I „plată".
l>oye6ro. Tocmescu cu simbrie. /fXYYth!,ro. „a tocmi".
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'Poyo&roÂ.ElXO. Slujăscu cu simbrie cu plată.
'Po&ivt.. Roata cu care toarce bumbacul. I „roata de tors".
'P~ro. Lucrezu cu roata. I „a trage firul în sculuri, a bobina".
'Pooov. Trandafir. I pOOo. „trandafir".
'Po&mr.pij3oii.ov. Grădină de trandafiri.
'Po&>KolCKl.voc;. Rumenu. I „roşu (ca trandafirul)".
'Po OOKOlCKl.~ro. Rumenescu. I „a se înroşi".
'Po00Mx&v. Ulei de trandafir.
'Pooiamµa. Apă de trandafiri.
'Po&xnwI. Piiarsecu. I „piersic".
'Po00.10.vov .Piiarsecă. I „piers ică".
'Poot<X. Rodiu. Pomul ce face rodiile. I „rodiu".
'P68t. Rodie. I idem.
'Poo~ ăvaoc;. Floare de piersecu.
'POl;oc;. Tulpină sau nodul copacului. I I. „nod în lemn" 2. „bătătură (la
picior)".
'Pcl;clpt.Koc;. Codoros. Tulpinos.
'P6Ka. Furcă de torsu. I „furcă de tors".
'P01cavfl;ro. Rozu sau dau în strugu.
'P6Kavov. Strugu.
'P6Kava. Încuietoare. Zăvor. I I. „rindea mare" 2. „fus de lemn".
'Pou0ouwx. Nări. I idem.
'Pm'xpwµcx. Sorbire. I „sorbitură".
'Pcnxp&.Kal.poq>&. Sorbu. lC<lt poux<ll;EL orcăneşte i0 amo. I (primul termen)
„a sorbi" .poxaÂl.l;ro„a sforăi".
'Pcruxa. Haine. Unealte. I „haine".
'Pcroxov. Haină. şi postavu. I „haină".
'Pcroxov Kw.hv. 'ă,&xa. Postavu.
l>uan.6xe't6c;. Pârâu. Râuleţ. I (primul termen) „pârâu" (al doilea termen)
„canal subteran".
'Pu7tap6c;. Întinatu. Mânjitu. Nespălatu. Scâmavu. Necuratu. Urâtu.
p. ro.
'PciYya. Broboană. I „boabă de strugure".
'PciYya 'tOU.Jrol;l Vârful sau sfărcul ţâţei. I „sfărc".
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'Pffiµ11 vro. Roma cea noao. Ţarigradul.
'Pcoµaîcx;. Grecu. I „roman".
'PcoµatKa. Greceaşte.
'Pcoµ11 ît<XÂaUl. Roma cea veche. Râmul.
'Pcoµaîcx;. Râmleanu. Romanu. Omu de la Roma I „ron1an".

f. 65r.
1:6J3cxvov. Pânza mortului. I „giulgiu".
llifXxvrovco. Pânzescu pe mortu I „a înveli în giulgiu".
llif313a-rov. Sâmbătă. Încetare. Odihnă. I „sâmbătă".
l:arflVJt. Năvodu. I l. „farmec" 2. „momeală".
l'.ayi'ta KaLllit'ta. Săgeată. I (ambii termeni) „săgeată".
llii~. Săgetam.

lliiu:'\Yt'll<;. Săgetător. I „arcaş".
I.aiu:l>co Săgetezu. I „a lovi cu sageata, a săgeta".
l'.ayaOvt Falcă. I idem.
~1taVC00ayouvov. F alea de susu.
Ka't<Xcrayouvov. Falcă de jos.
l:Cd;oµm Kcxl.icral;oµm. Mă aşăzu cu cinevaş. Mă tocmescu. I (al doilea
termen) „a se îndrepta".
llild. Sacu. I idem.
llilcil;ro. Bagu în sacu.
lliKoi>ÂCX. Tăgârţă. Traistă. I „plasă, pungă".
lliKoUÂ.t. Punga. I „pungă".
llilCk:CJW<iqxx. Undrea.
lli.Â.<i't<X. Salatră. I „salată".
lliÂqia. Clătire. mişcare.

lli.Â.Ei>co. Mişcu. Clătescu. I 1. „a mişca, a (se) clătina".
l:a.Â.ei>oµ<Xt. Mă mişcu. /„a se mişca, a se clătina".
lliÂ.tayoo;. Melgu. I „melc.
lliÂ.~. Bălos. I 1. „bălos" 2. „vorbăreţ".
l:&Âtov. Bale. I ml.Â.to 1. „bale" 2. „scuipat, salivă".
lliÂ.$&pt. Frâu. Dârlogu.
lliÂ.$apOOvco. Înfrânezu.
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rixÂ.my~. Trâ1nbiţă. /aflÂmyya 1. „trompetă, goarnă"

2. (med.) „trompă

uterină".

I.a.Â.myn'rll<;. Trâmbiţaşu. I aa.Â.1t"(IC'rll<; „trompetist, gornist".
rixÂ.m.aµa. Trâmbiţare. [ „sunet de trompetă/ goarnă".

I.a.Â.nil;co. Trâmbiţezu. I „a suna din trompetă/ goarnă".
Iaµ.&pt. ~t. Samaru. I (primul termen) „samar".
Iaµaprovro. Însămărezu. I „a pune şaua/ sămarul pe spatele unui animal".
ILxv. Cumu. Precumu. I „cum, precum".
I.a\.i&x. Scândură. I iden1.
:D.xvt&ln. Scândurică. iden1.
fuvIBt. Tablă. Pudină. I „scândură".
UM&oµa. Podeală. Podire. I „podire".

:r.avt.&oµtvoc;. Poditu. I „podit".
I'ttvtaµa. Ţolu. Ibâncă. I aariaµ.a „ţol care se pune sub şa I samar".
Iavt&nvco. Podescu. I „a podi cu scânduri".
lliml;co. Putrezescu. I „a putrezi".
Iftm]J.CX. l:<l~. Putrezire. I aam.aµa „putrezire".
:r.amuitvo;. Putredu. I aamcrµtvoc; „putrezit, putred".
Iftva.Aov. Putregai. I OOOtrCXÂ.o „lucru putregăit, putregai".
I:cxno6VL. Săpunu. I idem.
I.a1t00~co. Săpunescu. I „a săpuni".
I.apoococrtît. Ken 'troaa poococrtît. Postu de patruzeci de zile.
Iapavca. Patruzeci. /idem.
llipavtclpi. Sărindaru. ~'W'\V(OV. I „monedă de patruzeci de
drahme"(al doilea termen) „pomenirea cuiva prin patruzeci de slujbe
complete".
llipavt~. De patruzeci. I „de patruzeci de ani".
Iap<Xvta <papaît;. De 40. I „de patruzeci de ori".
~- Sardea. Peşte de mare. I „sardelă".
rftpKa. Carne vie. I „carne (umană)".
Iap~. Cărnos. I „cărnos, carnal".
rftplCOXJl.t;. Împeliţare. I a~KCOO'Tl „încarnare".
IapKrllvoµm. Mă încărnezu. Mă întrupezu. I „a se încarna, a se întrupa".
r.&pcoµa. iltot. l:K0'6m.aµa. Măturare. Măturătură. I 1. „măturare, măturătură"
2. „distrugere, dezastru".
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lli.pOOµa'ta. Gunoaiele după mătură.
llip(ovro. Mătur. I 1. „a mătura" 2. „a distruge".
ICt'C'UpO<;. Jucătoriu. I „un drac de om".
1:13ap~co. Târăscu.
~co. Zbâmăi.

Zbâmâiescu.

şi

facu ca liştele.

Bombănescu.

I „a cânta din

flaşnetă".

l:Jt(lvro. Stingu. I atnlvm „a ·stinge".
~~- Stingere. I of3Ttcrrt „stingere".

l:f3ooTJ1c;.

Stingător.

1:. Î·

l:youpO;. Creţu. I idem.
l:ycrup6µaM:x;. Cu păru creţu I crycrupoµftll11<; „cu părul creţ".
1:. t;
~-Cinste.

Cucerie. I „respect".
l:E.JX>µat mv 0E6v. Cinstescu cu credinţă pre Dumnezeu.
l:$oµ.at. Cinstescu cu cucerie. I „a respecta".
~wc;. Cinstitu. Vrednicu de cinste. I „respectabil".
l'.Etpcl. Şiru. Şireagu. Rânduială. I l. „ordine" 2. „şir".
l:Etp(iva. l:Etp(i~. Zâne de mare. I „sirene".
I.Et.aµ.O;. Cutremuru. I „cutremur, seism".
l:tlco. Clătescu. Cutremur. I „a clătina".
l:rlptyya. Fluieru. Cavalu. Surlă.
l:EKpE'tfiptcx;. Locu de taină.
l:tl.EV11. Lună. I idem.
I.EÂ.tvtaK6c;. Lunatecu. I m:Â.T}vtaK6c; „de lună, lunatec".
l:EÂ.twroµEvo;. Cu lovitură pre lună. I „epileptic".
f. 65v.
UÂ.T}VOV. Sealină. Ţeleru. I ot.Â.tvo „ţelină".
~- Şaoa. I „şa".
I.eµUia.Â.~. Făină curată. I „griş".
I.eµv6c;. Curatu. Cinstitu. Ruşinos. Stâmpăratu. Sfielnicu I „demn".
I.eµv6trtc;. Curăţie. I m:µv&t'Tlm „demnitate".
l:evcX'tOV. Bătrânii cei de cinste şi de sfatu. Adunarea sfeatnicilor. Boierimea
sfatului. I „senat".
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l:evcxwpt.K1) ~T\- Socoteala sfatului. I „părere senatorială".
l:evdvcx. Cipură. I „apa murdară de la un vapor".
l:evt6vt. Cearşafu. I „cearceaf'.
l:evromcCoo.. Lăcriţă. I „lădiţă, cufăraş".
l:evw6n. Ladă. Lacră. I „ladă, curar".
l:e1t~.

IE.pn:E't6c;.

Septemvrie. I „septembrie".
Zvăpăiatu. I „vioi, zvăpăiat".

l:E'frtÂ.Ov. xaZ;t. Sfeclă.
1:. T\·
l:11J.1001.. Semnu. I „semn".
1:11J.L<l0t. Tl'tOt EvEXEtpOV. Zalogu.
l:ruw&'Uµtvoc;. Însemnatu. I „însemnat".
l:11J!CX&'6co. Însămnezu. I „a însemna".
1:11J!CX&'6co 't6v OOÂEµOV. Dau semnu de războiu.
l:~. Însemnătoriu.
·1:11J.1.00.vro. Tocu *.
l:'T')µ<XOi.cx. Însemnarea cuvântului. I „semnificaţie, sens".
l:ÎlJ..l.aVtpOv. Toaca sau clopoţelu sau toacă de fieru. I cn1µavtpo „toacă".
l:ÎUJ.E.pe>v. Astăzi. I m1µE.pa „azi, astăzi".
1:11J.lEP1.v{x;. De astăzi. I „de azi, de astăzi".
l:11JJ.EÎOV. Ciudesie. Semnu de minune. I CfT\J.1rlo „punct, semn".
Unmi.cx. Supie. I „caracatiţă".
1:. t..
l:t.clZ;co. i.crtfxl;co. Tocmescu. Aşăzu. I „a aşeza, a aranja" 2. „a se împăca".
l:t.ycxva. Cu încetul. l:tyalix. I „încet".
l:t.yavCx;. :Irt.ycV.fx;. Linu. I „încet".

l:tycV.fx; 1t0tcxµ{x;. Gârlă lină.
l:tyaVE'lxo. Oprescu. Liniştescu.
l:~. Fiară. I oi.&pa „fiare".
l:~.

Fieraru. I~ „fierar".
l:T}&rptov. Fierărie.
l:Tfwpov. Fieru. I cn1&po „fier".
„ Se repetă imediat mai jos.
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1:1']&.pEvto;. De fieru. I m&.pevwc; „de fier".
l:t&pocncoup<l. Rugină de fieru.
1:1.fupoµtvo;. Legatu cu fieru.
l:Wrpnvco Ferecu cu fier. I „a călca (cu fierul de călcat)".
llrl.a. Vadră. I ai.~ „cadă".
l:t.KCOµEvo;. Sculatu. I 011Kroµivo; „sculat".
l:ucrovoµcn. Mă scolu.011Krovoµcxt „a se scula".
l:t1cc0vco. Scolu. I CJ'TllCcOVCO „a scula, a ridica".
l:l.Kcoµa. Sculare. Rădicare. I m1KroJJ.a 1. „răscoală" 2. „ridicarea unei case
. decare"4 . „t rezire
. "5 . „1nmonnan
,.
"tare" .
et c"3 . „vm
l:iµtt. Aproape. I ide1n.
l:t.µ.Ol'tqxx. Mai aproape.
l:tµ.0mv6;. Vecinu. I mµcm.vbc; „apropiat".
l:qi{x;. Cu nasul adâncatu, turtitu. Cârnu. I „cu nas turtit".
l:tµ:uv\cx. Vânzarea sfintelor daruri. Vânzarea de cele sfinte. I „simonie".
l:t.µmvtalCO;. Cel ce vinde sfintele daruri.
:Etµ(ovco. Mă apropiu. I „a se apropia".
l:'tµroµa. Apropiare. idem.
l:tvam. Muştaru. I „un fel de plantă".
l:tpyt.cXvt.. Primbare. Spaţir. Se ir. I O'ffYYlLxvt. „plimbare".
l:t.'t()pt. Grâu. I idem.
l:t.'tCXptvto;. De grâu. I idem.
l:t.tapO'lf~V. Holdă de grâu.
l:t.~. Grămadă de grâu.
l:upou~co. Zbicescu.
l:upo6Vtaµa. Zbiceală.
'Em.qxr6VLO'E. S-au zbicit.
l:'upouvw;. Vijălie. Vârteju de vântu. I „vârtej de aer, furtună".
~.
' S"
"bos " .
.L.1.XCXJJEPOC;.
camavu. I „scar
l:ixcxm.&pri<;. Scârbealnicu. I „care se scârbeşte uşor".
l:txaoîa. Scârnăvie. I mx~ „scârbă".
l:t"fXatvoµat.. Îmi iaste scârbă. I mxa'tvoµcn „a-i fi scârbă, a se scârbi".
l:tc07tTlÂ.O;. Tăcutu. I idem.
l:l..C01ti.O. Tacu. I „a tăcea, a nu vorbi".
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l:. lC.
l:Kcila. Scară. I iden1.
l:KCXÂ.L LKCXÂ.o'6vt.Treapta scării. I (primul termen) „treaptă".
l:KCXÂ.t.O'tÎpt. Sapă de prăşitu. I „sapă".
l:KCXÂ.1.l;co. Prăşăscu. I „a prăşi".
l:lCCXÂ.ta~. Prăşitor. I 1. „om care prăşeşte" 2. „sculptor".
l:K<lÂtaµa. Praşilă. I 1. „săpătură, praşilă" 2. „sculptare".
l:KCXÂ."1.. Scaunu. I OKaµvt „taburet".

D.KaµvOOo..

Scăunaşu.

l:Kcxv&xÂ.1.l;co. Smintescu. I 1. „a face scandal" 2. „a provoca".
l:Kav&xÂ.c>V. Sminteală. I 1. „scandal" 2. „provocare".
f. 66r.
l:Kav&x.Â.o1totb<;. Făcător de zminteală. I „scandalagiu".
l:K~. fax~. Scară. Grătaru de peaşte. I „grătar".
l:K&.aµa. Crăpătură.
l:Kcll;co. Crăpu. I 1. „a crăpa" 2. „a apărea, a se ivi".
l:Kaoµfvo;. Crăpatu. I 1. „crăpat" 2. „ivit".
l:Kav(Qxotpoc;. /AKmeQxotpoc;. Arici. (ambii termeni) „arici".
l:Kai:6. Căcatu. I „excrement".
l:Katmvco. Spurcu. cu căcatu. „a murdări cu excremente".
l:K&.cpr\. Scafă. Căpistere. Albie. Copaie. I „albie".
l:Kcltptµov. Săpătură. I idem.
l:KcX1ttTtc;. Săpătoriu.
l:KamXvq. Sapă. I iden1.
l:KcX1t1lO Kat mc6.cp1l0. Sapu. I „a săpa".
l:Ka~co. Acoperu. Învălescu. I „a acoperi".
l:Kamroµa. Acoperemântu. I „înveliş".
l:KEnaaµfvo;. Acoperitu. I idem.
l:1Cbtrţ. Legătoarea capului. Zăbreaoa. Zăbranicu. I 1. „înveliş,
2. „protecţie" 3. „basma".
l:KE1tclpVJ1. Teslă. I idem.
l:~. Scorojală. I „îndoire".
l:~voc;. Scorojitu. I „îndoit, cocârjat".
l:~vco. Scorojescu. I 1. „a îndoi" 2. „a scoroji".

acoperământ"
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l:ttA.o:;. Fluieru piciorului. I 1. „picior" 2. „parte".
l:n:Â~ro

x:en 'Î>1tooKEÂ.~ro. Puiu piedică.

l:KE'Uo;. Vas. I idem.
l:1CE001t0t.6c;. Făcător de vase.
l:'ICE'6rt wG 07tll'tLO'G. Uneltele casii. I „vase din casă".
l:1CE'U11. Arme. I „harnaşament".
l:lCE'OO<p'\)ÂftlaoV. Cămară de unealte. I mcEwcpuÂftlao „locul unde se ţin în
biserică

lucrurile sfinte".
l:lCE'OOCpUAfxl;. Vistieru. Cămăraşu. I

~Â.<llCac;

„pamicul obiectelor din

biserică".

l:lcrlvomyyi..a. Înfingerea cortului. I „aşezarea corturilor".
l:ldpt1:p0v. Toiagu împărătescu. /mdpt1:p0 „sceptru".
l:na. Umbră. I idem.
l:lCWypcx.cpl.<x. Înse1nnare de chipu./ „schiţă".
l:1Ct.CXV6. l:Kt<X&îov. Umbraru.
l:1CUXOto. Pălărie. /cnct.Cll)t „pălărie ţărănească de soare".
l:KWZ;ro. U1nbrescu. „a umbri".
I:Kt.Ep(x;. Umbros. I idem.
l:KWZ;ro. Îngrozescu. Spaiu. Speriu. Înfricoşăzu. I „a speria, a îngrozi".
l:KWZ;oµcn. Mă îngrozescu. Mă speriu. I „a se speria".

l:ldl;a. Ken crxU;a. Despicătură. I „aşchie".
l:lcll;ro. crxU;ro. Despicu. I 1. „a rupe" 2. „a despica".
2:1Cl.O"t6v. axunOv. Crăpatu.
l:~ta. Robie. I idem.
I:tlaPoc;. Robu. I „rob, sclav".
I:~vo;. Robitu/. „înrobit".
l:lCÂaurovoµoo.. Mă robescu.
l:~vco. Robescu. I „a lua prizonier" „a înrobi".
l:~. Robitor.
l:~Ât~. Vânzător de robi.
I:lCÂ~. Cumplire. Cumpliţie. Învârtoşare. I mcÂ.îp&tr\m „duritate".
l:drp6c;. Cumplitu. Vârtos. I „dur, aspru".

l:drp:Uoµm. Mă cumpliţescu.
I:tlrp6vco. Cumpliţescu. I mcÂ.T)XOvco „a întări".
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l:lCVl.mnc;. Muştiţe reale. /un fel de muşte.
l:Kot.vl.. axot.viov. Funie. Ştreangu. I „sfoară, funie".
IKoÂ.ftl;ro. axoÂ.ftl;ro. Sărbezu. Şăzu tăr- de lucru. I 1. „a se opri din lucru" 2.
„a fi dat afară/ concediat" 3. „a ieşi de la şcoală".
IKoÂ.ftl;ro. CYX,OÂ.ftl;Ol. Sărbezu. prăznuiescu.
IKouAfxpba. Cercelu. I idem.
IKoÂ.tov. l:XoÂ.tov. Şcoală. I axoÂrlo „Şcoală".
IKOVT}. Prafu. pulbere. I „praf, pulbere".
IK6vaxµa. Poticneală. I „împiedicare".
IKovtclro. Poticnescu. Mă poticnescu. I „a se împiedica".
IKCmdov. Vârfu de munte fără de piatră. I 0'1C67tEÂ.Oc; „stâncă care iese din
mare".
IKooOc;. Gându. Socoteală. I „scop, ţintă" 2. „cântec".
IKqfuv. Usturoiu. I CflCqfu „usturoi".
l:Kc.pBomcEÂ.lfu. Căţelu de usturoiu.
IKqfuivro. Usturoiezu.
IKopm6c;. Scorpie.
IKqmil;ro. Răsipescu. I „a împrăştia, a risipi".
IKopm.aµfvoc;. Răsipitu./ „împrăştiat, risipit".
IK~. Răsipitor. I „risipitor".
IK6pmaµa. Răsipire. Răsipă. I „împrăştiere, risipire".
IKot00ct.. l:t.Kot00ct.. Ficătelu. /idem.
'
IK6'tt. l:t.K6u. Ficatu. I idem.
IK01Etvcl. Pe-ntunearecu./ „pe întuneric".
IK01avaypa.. Ponevoşală.
IKOti.l;oµat.. Mă întunecu. I 1. „a ameţi" 2. „a avea durere de cap".
IKOti.l;ro. Întunecu. I l. „a întuneca" 2. „a ameţi, a zăpăci".
IK01av6c;. Întunecos. I „întunecos, întunecat".
NUK't<X CJ1Ccm.vft. Noapte întunecoasă.
"
~·'
.„ .
LilCotOC;.
.Intunearecu. /"tu
„m nene
Ix:otmµfvoc;. Ucis·. I „omorât, ucis".
• Se repetă după aK6tcoJ.ux Xo ~CXX't axUaşi sens.

339
https://biblioteca-digitala.ro / https://www.acadsudest.ro

l'.K61mµa. l'.K&trocnc;. Ucidere. I (primul termen) 1. „ucidere, omor" 2.
„pedeapsă grea" 3. „pagubă mare" 4. „oboseală mare".
l'.Katrovro. Ucigu. I „a ucide, a omori".
l'.Kp(xpcx. Scroafă. I idem.
l'.KO'OÂ.tK'Tl. Viiarme. I OlCO'OÂ.Î\10. „vierme".
l'.KO'OÂ.tlCtfJ.l;co. Viermoşăzu. I OlCOUÂ.T\lCtfJ.l;CO. „a se umple de viermi".
l'.KO'OÂ.tKOOct. Viermuleţu. „viermişor".
l'.KO'OÂ.tlCUXOJ.lfvcx;. Viermănos.
!tKO'OÂ.tKcxpaycoµEvcx;. Mâncatu de viermi.
l'.Kouµnpta. Scumbrie. Peaşte. I 01CO'Oµnpt „scrumbie".
I,Â.O'(ma. Mătură. I idem.
!tKOU1t'tl;co. Măturu. I „a mătura".
l'.Kcn>m.CJµtvcx;. Măturatu. I idem.
l'.K~. Măturaru. Măturător.

l'.Kcrop<l. l'.Kcropta. Rugină. I (al doilea termen) „rugină".
l'.Kcroptftl;co. Ruginezu. I „a rugini".
l'.Kcropuxaµfvoc;. Ruginitu. I idem.
l'.K~Â.cX. Ciumă. navo61CÂ.a. I (al doilea termen) „ciumă".
f. 66v.
l'.KO'U't&pt. Pavăză. I „scut".

l'.Komapcoµtvoc;. Păvăzatu.
l'.KCY\YtEÂ.t. Blidu. I idem.
l'.KO'O't'EÂ.OOo.. B lidişor.
I,~. Gunoaie. I 1. „pleavă" 2. „gunoi".
l'.K'UÂ.OOo.. Căţelu. Câinişor I „căţeluş".
It1C6Mlc;. Câine. I idem.
l'.1C6Â.ivoc;. De câine.
l'.1C'67tw. Mă plecu. I mc6JXo „a se apleca".
ItlC'6'1f4.lOV. Plecare. I mcU'lfLJlO „aplecare".
l'.. µ.
l:µl.yco. Amestecu. Împreunu. I „a amesteca" 2. „a (se) întâlni" 3. „a se uni"
4. „a se căsători".
l:µtyµfvoc;. Amestecatu. I idem.
:r.µ.u;~. Amestecare.
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tµbqxnµa.

Micşorare.

~ucptvro. Micşorezu.

I aµuqruvro „a micşora".
~U.11. ~tÂflpt. Daltă. I (ambii termeni) „daltă".
I.o.
LoJXxpOc;. Greu. posomorâtu. I „serios".
I.65tµa. MOOtµa. Venitul. I EtCJOOrtµa „ venit".
r.oBoµta. Sodomie. I „homosexualitate".
r.oBoµt'tT\<;. Sodomleanu. I „homosexual".
I.a613Aa. Sulă sau frigare. I „frigare".
~Â.l. Frigare. I 1. „sula" 2. „frigăruie".
'fl;aYKapo ao613Â.a. Sula cizmarului.
raoooUpa, crtlaoupa. lCOÂ.OOoOÂ.a. Codobatură.
Lcn'xppcx. Încreţeală. Încreţitură. I „pliu".
Lmxppo6vro. Încreţescu. I aoucppcOvro 1. „a încreţi" 2. „a fura, a subtiliza".
r.oucpt.Utftl;ro. Altoiescu. I acnxptÂ.tcll;ro „a potrivi".

Imxpt.Uwµtvoc;. Altoitu.
roucpt.Utacnc;. Altoire.
Ioq)ux. Înţelepciune. I idem.
Lcxp6c;. Înţeleptu. I idem.
Loq>U:ro. Înţelepţescu.
~-Amăgitor. prilestitor. I 1. „sofist" 2. „persoană ingenioasă".
Uxptoµa. Prilăsteală. I l. „sofism" 2. „găselniţă".
I.cxpil:oµcn. Sântu aflător de măiestrii. Împrilăstitor. I „a născoci".

r.. 1t.
Imlyoc;. cmayyoc;. Sfoară. I muXyKoc; 1. „sfoară subţire" 2. „persoană zgârcită".
Imx900ct. Săbiuţă. săbioară. I „sabie mică".
I1Ul9clmc;. Încinsu cu sabiia. I l. „încins cu o sabie" 2. „drept ca o lumânare"~
I1UX9l. Sabie. I „sabie".
I1UXV(xn. Spănacu. I „spanac".
Impclyyt. Sparanghel. I 1. „asparagus" 2. „sparanghel".
Imlpyava. Faşii. Scutece. I „scutece".
In:apyavmvro. Înfaşu. I „a înfăşa".

ImpµEvoc;.
I1tap't(l.

Sămănatu.

Sămănături.

I „semănat".

I „ogoare

semănate".
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:I:îtCroµa.

Surpătură.

1:1t<XO}lfvo;. Surpatu. Boţitu. I „spart".
1:1t<W)l{x;. Boală ce vine din mosorârea vinelor. I „spasm".
l:mxt<l.Â.T\. Răsfăţiciune în mâncări./ „risipă".
l:mxtaÂ.&. Mă răsfăţ în mâncări./ „a risipi, a face risipă".
:I:mlpµa. Să1nânţă.
:I:Tttpvm. Samănu. / „a semâna".

l:1tE'tl;cxpEîov.

Spiţărie.

1:1tEtl;~. Spiţearu.

l:TI:E'6&o. Grăbescu*. / „a se grăbi".
l:mlAfnov. Peşteră./ cmftA.ato „peşteră".
l:mpn}vt.1t'tE.pO'Uvta'Ct.pu;. Pintene. / ampcY(>vt/ 1ttfPvta~ „pinten".
l:ml0a. crmvafp. Scânteaie. / priinul termen şi amv0fpo; „scânteie".
l:m0cxµ:ft. m0cxµil. Palmă./ (ambii termeni) „palmă (ca măsură)".
l:mpo'Ovil;ro. Dau cu pintenii./ 01ttp0Uvil;ro „a da cu pinteni".

1:1t'ftu. Casă./ mdu idem.
l:m'tOOct.. Căscioară. I „căsuţă".
1:1tÂl1:fXVCX. Utroabe. Cele din luntrul omului./ cm'J.J1.:xvcx „măruntaie".
1:1tÂ.<Xyxv\l;oµcxt. Mă 1nilostivescu. Î1ni iaste milă. I cmÂ.axv\l;oµm „a
compătimi, a-i fi milă".
l:îtÂTţvcx. Splină. I idem.
l:1tÂT\~- Splinos. Cu rastu. I 1. „bolnav de splină" 2. „persoană palidă"
3. „ipohandru".
l:îtÂilvcx. Rastu.
l:îtOp<l. l:1t'Up6c;. Sămânţă. I (primul termen) l. „însămânţare" 2. „perioadă de
însămânţare"

l:îtq)E'6c;.

3 „generaţie".
Sămănătoriu. I crnopEcxc;

I.

„ţăran

care însămânţează" 2.

„semănătoare".

l:~ ~ro·tuc(x;. Sămânţă

vie.

l:~. Coşu. coşniţă.

l:~ro. Mă

nevoiescu. I 1. „a studia" 2. „a întreţine la studii" 3. „a se

grăbi".

• Altă grafie.
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l:1tO'lfuîoc;. Nevoitor. I 1. „grozav" 2. „celebru".
l:îtOU&t1. Nevoinţă. I I. „grabă" 2. „zel" 3. „studiu".
l:Tlt:rfa. µoxMc;. Zăvor. I (al doilea termen) „zăvor".
l:ttxOtov. Locu podvigului. I I. „stadion" 2. „stadiu"·.
l:IDz;Et. cr~t. Pică. I (ambii termeni) „picură".
l:ttxOtov. Stadiu. Locu de stânjăniri.
l:ta.0Epb;. Statornicu. I idem.
l:~. Statornicie. I crta0r.p6'trtm „statornicie, constantă".
l:'tCX0f.pffivro. Întărescu.
'
l:'tOOc't'Tl. Cenuşă. I <mlx't'Tl „cenuşă".
l:ta.Âayµ6c;. maÂayµatlcx. Gută. Picătură. (ainbii termeni) „picătură".
l:IDz;co. l:tcxM.l;co. Picu. I „a picura".
l:ta.Âayµtvoc;. Picatu. I „picurat".
l:'tClÂ.tlCl. Prăjină. Laţ. I „cânnă a unei bărci".
l:t<XÂ.tncll;co. Pui lânteţu.
ţ't<XflCXiil;CO. Oprescu. Zăticnescu.
l:'t<XflCX'tâ>. Stau. Mă oprescu. I „a opri".
f. 67r.
l:taµvt. Borţi. I „urcior".
l:tclµ1ta. Ştaptă. Tipar. I I. „pecete" 2. „urma unei peceţi/ ştampile"
3. „model".
l:taµ~. Tipăritoriul.

I I. „a ştampila" 2. „a întipări".
l:'t<l"fî'Ulpco. Cositorescu.
l:tCtyytvov. De cositor.
l:W:yywv. Cositor.
l:mvucli);. Cu sâla. I „cu sila".
l:mmaa't'Î\<;. Turburătoriu. Scomitoriu de gâlcevuri./ „revoluţionar, răsculat".
l:t<lmµov. Stare. I a'tWn.µo „oprire".
t~. Turburare. I m6.aTt 1. „staţie" 2. „poziţie" 3. „revoltă. rezistenţă".
l:'tO\)Â.~co. Dvorescu.
tm'fiÂ.O<;. Grajdu. axo6pt. I (ambii termeni) idem.
l:ta'Up6<;. Cruce I idem.

l:taµm)pco.

Tipărescu.

* Cuvântul-titlu grecesc se repetă imediat, dar cu alt sens.
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l:wupcoµ.Evo;. Răstignitu. I „răstignit".
l:'tCY\lpc'ovco. Răstignescu. I „a răstigni".
1:-ra~. Răstignire./crm-6pcocni „răstignire".

l:mupomlc;. Răstignitoriu. I „torţionar".
l:'tCX<pl.&l. Stafidă. I idem.
l:m<p\bWl;co. Stafidescu. I „a (se) stafidi".
l:ta<p\>Â.t. Strugure. I idem. ·
l:mqn>Â.Otp$1.ov. Teascu.
l:mx;u. Spicu. I idem.
l:mx;oÂbylJUX. Adunare de spice. Spicuire. I l. „adunarea spicelor"
. ".
2 . „campanie
l:mx;o'J...bycx;. Spicuitor.
l:'tE'y-\'6vco. Usucu. I „a (se) usca".
l:'ttyvroµcx. Uscare. I idem.
l:~vo;. Uscatu. I „uscaţ,.
1:-cfyri. Învălişul casii. I „acoperiş".
l:'ttycoou;. Învălire. Învăliş.
l:u:yrovco. Învălescu.
l:'CE$a. Grămadă. I crtoijb „stivă, grămadă".
l:~co Grămădescu. Năsădescu. I mo$<11;co „a pune una peste alta, a
stivui".
l:'tElpa. Stearpă. I idem.
l:'CEîpo<;. Sterpu. I „sterp, steril".
l:~. Stârpire. I „impotenţă".
l:'CElpOOvco. Stâlpescu. I „a castra".
l:'ttKco. Kcxl crttKoµm. Stau. I (ambii termeni) „a sta în picioare".
l:'lilCCO tvavti.a. Stau împotriva.
L'CEKCtµ.evo;. Stându./ 1. „stătător" 2. „care se ţine bine".
l:'CtÂ.vco. Tri1niţu. I „a trimite".
l:'UXÂ.µtvo;. Trimisu. I idem.
l:t<il.mµov. Trimitere. I crmMnµo „trimitere".
l:'tEv&l;co. Suspinezu. I l. „a suspina" 2. „a deplânge".
l:'CEveOOl. Îngustezu. Strimtezu. I „a îngusta; a strâmta".
l:'tEv6c;. Îngustu. Strimtu. I „îngust, strâmt".
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:EtEv&to1to;. Locu strâmtu.
l:tEVOX~ta. Strâmtorare. Strânsoare. Nevoie. Înghesuială. I 1. „supărare"
" ghesuia
. l~"
a 3 . „str"amt oare " .
2 . „1n
l:tEVOX~voc;. Strâmtoratu. Înghesuitu. În nevoie. I „supărat, mâhnit,
amărât".

l:tEVOX~· Strâmtorezu. Silescu. Înghesuiescu. Dau. I „a supăra, a mâhni".
:E'tt.pym. Voiescu. Poftescu. / 1. „a primi, a accepta" 2. „a suferi".
:Ewpxiµov. Voire. Priimire. / mipxLµo „acceptare".
:E~. Întăritu. Statornicu. I „stabil, ferm".
:E~. Statornicie. I ~'ta „stabilitate, fermitate".
:Ew.p€roµa. Tăriia. I „firmament".
·l:w.p€roµa O'\)pcxvoG. Tăriia ceriului.
:Etf.f)EOOvro. Întărescu. / „a stabiliza".
:E~. Întăritoriu. I „stabilizator".
:E~. Neaveare. Lipsă./~ „lipsă".
:E'tf.pva. Jgheabu. I „rezervor de apă".
l:wpW. awpaX ~-Uscatul I (primul termen) „uscat" (al doilea termen)
„continent".
l:tapcXvt. Cunună./ idem.*
:EtECp<XVIDµtvoc;. Cununatu./ I. „încununat" 2. „cununat".
l:'tECp(lvcoµa. Cununie./ I. „încununare" 2. „cununie".
:Empav<l10.. Cununiţă. I idem.
l:~. Cunătoriu.

:E'tE<p<XVIDvro. Cununu. 11. „a încununa" 2. „a cununa".
l:tapcXvt. Cercu.
L'tÎ\Ot. mi\00<;. Pieptu. I (al doilea tennen) „piept".
:E't'Tl0<X-co;. Pieptos.
L'tÎ\Â.T}. Stâlpu./ I. „atelă" 2. „coloană".
l:'t'fpt"f'Ya;. Propteale.
l:'t1pll;m. Proptescu. I „a sprijini".
l:'t'flJJ.Cllvt. Urzeală. I idem.
l:too. Emta. Focu. şi vatra focului I (ambii termeni) „cămin,

vatră".

:E~. Grămădire.

• Cuvântul-titlu grecesc se repetă imediat, dar cu alt sens.
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l:'tt:yµit. Împuntură. Soracă. Tocică. I „moment, clipă".
:r.~vco. Lucescu. Netezescu. I „a lustrui, a sculivisi".
:r.~. Luceală. Netezeală. I „lustruire, scliviseală".
l:'tl.µµcx. Preţuire. I O"dµa „sti1nă, preţuire".
l:'ti.vrlJ.La. Prinsoare. Rămăşagu. I „pariu, prinsoare, rămăşag".
BcXvm anx11J..L<X. Mă prinzu.
:r.itxo;. Stihu. Vierş. I „vers".
:r.uxeîov. Stihie. Stihiile gramaticii sântu buchile la iar la filozofi sântu 4
stihii ale lumii apa, focul văzduhul şi pământul. dintru aceasta să alcătuiescu
toate şi iar întru aceastea să dezleagă. I 1. „element" 2. „stihie".
l:mÂ.wt. <rmÂ.taµa. Podoabă./ (ambii termeni) „podoabă, decoraţie".
l:mÂ.il;oµcn. Mă împodobescu. I „a se îtnpodobi".
l:mÂ.wµfvoc;. „Împodobitu. I împodobit".
l:'tOÂ.UJ't'Î\<;. Împodobitor.
l:mÂ,O<;. Corăbime. Oaste de corăbii. I „flotă".
l:'t6µa. Gură. I idem.
l:mµa'troa. Guriţă. Gurişoară. I idem.
l:'tOf.Jftxi. Stomahu. Rânză./ „stomac".
l:'t6µcoµa. Căleală. Călitură. I „tocire".
l:'COµOlvro. Călescu. I „a (se) toci".
l:'t0'6µ1tCOµCX. Astupătoare.
l:'tO'OµmOVCO. Astupu. I 1. „a îndopa" 2. „a îndesa" 3. „a se sătura".
l:'t()'l)µmnµEvoc;. Astupatu. I „îndopat" 2. „îndesat".
l:'t0'6µ~. Astupare.
l:'tOU1t1t't. cr't'6ne'tov. Puzderii. Câlţi. I (ambii termeni) „câlţi".
l:'t0'67tmvoc;. De câlţi.
l:-coxcll;oµat. Iau aminte. Bagu seamă şi socotescu. I „a se gândi, a reflecta".
f. 67v.
l:'t{)xaaµa. Kal CJ"t6x~. Luare aminte. Băgare de seamă. I <Ttbxacrrt „gând,
reflecţie; gândire".
:r.mxacrtuc6c;. Cu luare aminte. Cu socotelă. I „de gândire/ reflecţie".
:r.~. Strâmbu. Poncişatu. Întortu. I „strâmb"•.
l:~Âi1tCO. ~KOt'tcll;ro. Cautu ponciş .
• Cuvântul-titlu grecesc se repetă imediat, dar cu alt sens.
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I:'tJXXl3otla't'11c;. Cu ochi poncişi.
I:'tpCX(36c;. Poncişatu.
I:tpaJ3oµana. Căutătură strâmbă, poncişată.
I:'tfXXIX>Mx\µoc;. Cu gâtu strâmbu. I „cu gâtul strâmb".
I:~.

Cu pi cere le strâmbe. Strâmbănogu. I „cu picioare strâmbe".
I:1Jl<X'3coµfvoc;. Strâmbatu. I i. „strâmbat" 2. „orbit".
I:i:pcxp&>vro. Strâmbezu. I 1. „a (se) strâmba" 2. „a orbi".
I:ip&ya.Â.oc;. acn:paya.Â.oc;. Gleznă. I (al doilea termen) „gleznă".
I:tpayyil;ro. Storcu. Strecor. I 1. „a stoarce" 2. „a strecura".
I:tpCt-yytoµa. ~Tt'lf4.LOV. Stoarcere. I (primul termen) „stoarcere, strecurare".
I:~. Storsură. I <J'tp<lî'flCJTl „stoarcere, strecurare".
l:'tpClY'Yl.O''t'Îpt.. Strecurătoare. I idem.
I:tpayyOl)Â.ll;ro. Stârvescu. Scrintescu.
I:tpayyOOÂ.UlJ.1.Cl. Scrintitură.
I:tpayyouJ.:wµfvoc;. Scrintitu.
I:tp(x't<X. Cale. Drun1u. I 1. „stradă" 2. „direcţie".
I:tp(xm J.l.E'YCLÂT}. Drumu mare.
I:tp<lta KCtµvro. Facu drumu.
I:îp<XtoK61toc;. Călător. Drumaş.

I:tpa't'TTY6c;. cnpcxtclpxric;. V(oie)v(o)d. Domnu oştilor. I (primul termen)
„general" (al doilea termen) „amiral".
I:îpCX't01tE&OOJ. Tăbărăscu sau mergu la tabără. I „a face tabără".
l:îp<XM. Oaste. Tabără. I „armată".
I:îp<X'tl.Cfrtrtc;. Ostaşu. Tăbăraşu. I „soldat, ostaş".
I:tpcl.cpuÂ.Â.a. mtµqruÂÂ.<X. Boştine. I (al doilea termen) „tescovină, hoaspe".
I:tpEcpco. Învârtescu. Cntorcu înapoi. I 1. „a răsuci, a învârti" 2. „a întoarce"
. ".
3. „a vrra
I,tpl.yÂ.<X. Strigoaie. I cnpiytl.a „duh rău cu chip de femeie".
Ii'tplJ.lCOl.Jfvoc;. Înghesuitu. I cnpiµroyµtvoc; „înghesuit".
I:tptµOlvro. Înghesuiescu. I ~vro „a înghesui".
!t'tpf.pÂ.<X. Vârteju.
I:tp'\Xpv6c;. Amărâcios. Ciumărâtu. Ştiros. I 1. „cu gust iute" 2. „ţicnit, trăznit,
scrântit".
I:tp'U<pv&&l. Ciorală. Ştireală. Oţezeală. I l. „gust iute" 2. „scrânteală,
ţicneală".
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l:tpay0M. Rătundu. I „în chip rotund".
l:tpayyUÂ.E'6ro. Rătunjăscu. I „a rotunji".
l:tpayyUÂ.bc;. Rătundu. I ,,rotund".
cnpoyyuÂmrp6CromOC;. Rătundu Ia obrazu. I „rotund în obraji".

l:'tpO'(xptyym;. Km mp6qnyy~. Ţâţână. Copilul uşii.
l:'tpO)µcx. Aşternutu. I „saltea", „aşternut".
l:'tpOOµa vuµcpuc6v. Aşternutul tinerilor.
l:ipcoµamn. Aştemuţel. I „salteluţă".
l:ip(ovro. Aşternu. I „a aşterne".
l:'t'6M>c;. Stâlpu. I l. „stâlp, coloană" 2. „pistil".
l:t'UÂ67tot>ÂOV. Stâlpşor.
l:roÂ.IDvro. Pui stâlpi. Razemu. I l. „a sprijini în stâlpi" 2. „a îngroşa/ întări o
mâncare" 3. „a aţinti cu privirea".
l:t'U1t'tl.K6v. Strângător. Opritoriu.
l:'t'6'1fl. Piatră acră. I l. „restrângere" 2.

„acreală"

3.

„piatră acră".

l:. '\).
l:~oµat. Mă tocmescu.
l:~voc;.

Tocmitu.

Aşăzatu.

l:'t'6JXxaµcx. Tocmeală. Aşăzământu.
l:Urfaµ13pcx;. Cumnaţi care. ţinu doao surori. I <r6yaµnpoc; „cumnat".
l:uyyEp{O. ~co Kal ~· Îmbătrânescu împreună. I
~co

„a îmbătrâni împreună".

l:uyyevvryIBvoc;. Născutu împreună.
l:uyyevft<;. Rudenie. Rudă. I „rudă".
~'O"(YEVEUX. Rudenie. Neamu. I „rudenie".
~uyyevd>oµm. Mă rudescu. I „a se înrudi".
l:'\)yyvcoµo;. Într-un gându cu altul.
l:uyy<l9eapo;. De o treaptă de o cinste.
l:trf1Ccl8oµat. Şăzu dimpreună cu alta.
l:trf1CclÂ.EoJ.Ul. Chemare la ospăţu.
~'U"(ICCXÂ.ECJµtvoc;.

Chematu împreună la ospăţu.
~'\JYk:a.Â.Ecr't'Îl~· Ospătători u.
l:'U"(ICCXÎJi). Ospetezu. I „a convoca".
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:E'O)'lCcx'tCXfXx\.vco. Mă pogor sau mă plecu. Mă smerescu. Lasu. Hărăzescu.
Iertu. I „a arăta bună voinţă/ condoleanţe".
:E'O)'lCCX't~. Lăsare. Z1nerenie. Pogorâre. I cruytca'tf43<xml „condescenţă,
amabilitate".
:E'0)'1CCX't~'tt1C{x;. Lăsător. Iertătoriu. I „condescendent, amabil".
:E'O)'lCcX'tOtKoc;. Împreună lăcuitoriu. I „conlocuitor".
:E\Y'(lCCX'tOtK&. Împreună lăcuiescu. I „a locui împreună, a conveţui".
r~. Amestecare. Stâmpărare. I I. „amestec" 2. „armonizare".

l:UîlCf.Pv&. Stâmpăru.
l:'O)'lCt.VMJVEUro. Mă primejduiescu dimpreună sau prin1ejduiescu.
:E\YylCÂal.co. Plângu dimpreună.
:Euytl:rp6voµo;. Împreună moştenitor.
l:U"flCÂ.rpovoµ&. Moştenescu dimpreună. I „a fi comoştenitor".
f. 68r.
:Euyicotµo\)µoo.. Donnu dimpreună.
l:uyKotvcov&. Mă împărtăşăscu dimpreună. I I. „a comunica cu cineva" 2. „a
avea înclinaţie spre ceva".
ruyico.Â.Â.ID. Lipescu una cu alta. I „a lipi".
ruyicptvco. Potrivescu un lucru cu altul. Asea1nănu. I „a compara".
:E~. Potrivire. Asemănare. I m}yKptcrr\ „comparaţie".
tuyKp<Y(xo. Lovescu. una cu alta. I O'\Y'fKPCY\'>oµt „a se ciocni".
l:uyxcxlpoµat. Mă bucur cu altul di1npreună. I auyxcxl.pco 1. „a se bucura
împreună cu cineva" 2. „a felicita".
:Euyxcxl.pro crot Mă bucur dimpreună cu tine.
t{Jyxoou;. Turburare. I crUrx'OO'Tl 1. „confuzie" 2. „tulburare".
tuyx'OOµtvoc;. Turburatu.
l:uyx~. Turburătoriu.

:Euyx~ro.

Turburu. I I. „a amesteca, a confunda" 2. „a tulbura pe cineva".
t'(yyxpovoc;. Pre aciiaş vreame sau totu dupre o vreame şi de o vârstă. I
„cont emporan" .
ruyx~. Iertare. Iertăciune. I croyx~ „iertare".
l:uyx~. Iertatu. I crorx~µfvoc; „iertat".
l:uyx~uK6c;. Iertătoriu. I „iertător".
:Euyxropox&pu. Carte de iertăciune.
l:uyx~. Iertu. I „a ierta".
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l:u\&tmm. Cinezu dimpreună. I „a cina împreună cu alţii".
l:uv&vlipoc; 't67toc;. Locu cu copaci mulţi. Desiş.
l:uÂ.El.yµfvoc;. Înjugatu dimpreună. Împreunatu.
:I.ul;&. Vieţuiescu dimpreună. I „a convieţui".
l:uKaµt'VUX. Dudu. I „dud".
l:uKclµtva. Dude. I idenz.
l:ulClft. Zmochinu. Smochinu. I „smochin".
l:uKov. Smochină. I crUKO „smochină".
l:ulC6cpuÂÂ.ov. Frunză de zmochinu. I „frunză de smochin".
l:UK~. Năpăstuitor.

I „calomniator".
l:uKcxpavt&. Năpăstuiescu. I „a calomnia".
l:UlCOlJl<X. Rădicătură. I l. ,,ridicare" 2. „răscoală".
l:uKcocru;. Rădicare. Sculare.
l:ulC(l}j.ltvoc;. Rădicatu. Sculatu. I „ridicat, sculat".
l:uK<hvoµcn. Mă scolu. Mă rădicu. I „a se scula, a se ridica".
l:u100Jvco. Scolu. Rădicu. I „a ridica".
l:u~. Luarea slovei dimpreună. Slovnire. I „silabă".
l:uUajltl;ro. Slovnescu. I „a silabisi".
l:uÂ.Â.Oyl.OµO;. Socoteală. I „reflecţie".
l:u~oµcn. Socotescu. Mă socotescu. I „a se gândi, a reflecta".
l:uU'U1tOUµcn. Sântu părtaş întristării. I „a condola".
:I.'6µ.JXxaµa. Întâmplare.
l:uµJXxl.vei. Să întâmplă. I „se întâmplă".
l:U~K6c;. Întâmplătoriu.
Kata O'U~K6c;. După întâmplare.
l:uµlbuÂEl>µivoc;. Sîatuitu.
l:uµlbu~. Sfeatnicu. I 1. „consilier" 2. „co-deputat".
l:uµ.IXroÂ.<X;. a'lYrO. I „consilier".
l:uµ.IXroÂ.E'U't'ÎptOv. Locu de sfatu.
l:uµlbuÂÎ}. Sfatu. I „sfat".
l:uµµal;rolC't'Îl<;. Adunători u.
l:uµµat;mvco. Adunu. I „a strânge, a aduna".
l:UJlftfll;oX;~. Adunare şi sfiială.

ro
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I.uµµal;mvoµm. Km îtF.ptcruµµal;mvoµm.
.

Mă sfiescu. Strângu haina pe lângă

smeş.

I.uµµa9rt't'ft<;. Tovaroşu la învăţătură. dimpreună ucenic.
I.uµµa0cxl.vro. Învăţu dimpreună. şi mă întovăroşăscu la învăţatu.
I.'6µµ.etp0;. Cumpătatu. I 1. „simetric" 2. „măsurat cumpătat" 3. „de

aceeaşi

dimensiune".

I.uµ.µei:pl.a. Cumpătare. I 1. „simetrie" 2. „măsură, cumpătare".
I.uµ.µe'tpO'Oµat.. Mă cumpătezu.
I.uµµtKm<;. Amestecatu.
I.'6µµ.tl;~.

Amestecare.
I.uµna9ew. Milostivire. I 1. „simpatie" 2.

„milă".

I.uµ7t6.atov. Iertăciune.
va EXcoµEV cruµ7t6.atov. Să avemu iertăciune.
I.uµ1UX9rtµtvoc;. Iertatu.
_I.uµ1t<X900. Iertu. I 1. „a simpatiza" 2. „a ierta".
I'.'OJl1tCX~.

De o patrie. De o ţară. De un locu I „compatriot".
I.uµn:E0Ep<X. Cuscră. I idem.
I.uµtteqxx;. Cuscru·. I idem.
I:uµ1ttpcxaµa. Sfărşitu. Coneţ. Încheiare. (şi pâră, socotială hotărâre după
socotinţă) I „concluzie".
I:'0µ1tEp(Xivro. Sf'arşăscu. Încheiu. Facu coneţ. I „a ajunge la o concluzie, a
concluziona".
I:t>µ1tÂ.ElCCO. Împleticescu. I „a uni, a împleti".
I:{>µ~~- Împleticire.
I:uµ1tÂ.Eµµtvoc;. Împleticitu. I cn>µ1tÂeyµfVO<; idem.
I:'Oµm>vro. Întocma mă întristezu. Deopotrivă îm pare rău sau dorescu sau
împreună mă ostenescu. I „a compătimi".
I:uµ1tO<TI.<ll;ro. Mă ospetezu cu alţii. I „a benchetui".
I.uµn6cnov. Ospăţu. I cruµn:6cno 1. „banchet" 2. „simpozion".
I.uµ~. Ospătătoriu. Cel ce ospetează I „persoană care benchetuieşte".
I.uµqqxl.. Primejdie. I „suferinţă".
• Cuvântul românesc e scris de

altă mână.
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:r.uµ.qnrroc;. Întocma săditu. Împreună săditu. I 1. „înnăscut" 2. „sădit
împreună cu un altul".
:r.uµqx.ovta. Întocmire. Alcătuire. I l. „înţelegere" 2. „simfonie".
:r.Uµqx.ovo;. Unitu .Alcătuitu. I l. „de acord" 2. „conform".
:r.uµcprovm. Mă unescu. Mă alcătuiescu. / „a fi de acord".
l:'OJ.l~CO. Împreună rânduiescu. I 1. „a extrage (dintr-o datorie)" 2. „a
introduce (într-o notă de plată)".
:r.'6µ'fl1l<PO<;. Întocma rânduitor. Unitu la tocmeală.
:r.uµvuxo;. Cu o inimă. Cu un sufletu. Cu o dragoste.
f. 68v.
l:'(}xÂ.COµ<X. Apropeare. I oi.µcoµa „apropiere".
l:'UµoJvro. Mă apropiu. I mµ.rovco „a se apropia".
ă.cr6µomx;. Neapropiatu.
:r.u~icru;. Adunare.
l:'Uvcx9potl;co. Adunu. I „a aduna la un loc".
l:'UvoocoÂ.O'U0©.Urmezu cu alţii. I „a însoţi".
:r.uvoocoÂ.OU9ia. Urmare cu altii
..
l:'OVKOÂ.0'09oc;. Următor cu alţii. Împreună următor. I „însoţitor".
:r.uvavaoîfX>CP11. Creaştere dimpreună cu alţii.
:r.uvavcxcrqxxpTi. Adunare cu alţii. Împreunare. Petreacere şi amestecare cu
altii.
'
l:'Uvcxvampf;cpoµat .. Mă adunu. Mă ameastecu cu alţii.
:r.uvai;u;. Adunare. I 1. „adunare, strângere" 2. „chetă". întâlnire. întâmpinare. I
I. „întâlnire (întâmplătoare)" 2. „persoană I lucru (întâlnit) din întâmplare".
"
:r.uvcxn:avtiil. "Intâlnescu. Intâmpinu.
I „a întâlni".
:r.uvau. Muştaru.
:r.uvcx1C00cxivco. Mor dimpreună. I „a muri împreună".
:r.uvapµQl;oµat. Mă alcătuiescu dimpreună. Mă prinzu. Mă însufletezu.
l:'UvapµQl;co. Împreunu. I „a potrivi; a asorta".
:r.uvapµooJ.u~vo;. Împreunatu. I „potrivit; asortat".
:r.uv6pµoxnc;. Împreunare. Alcătuire. Potrivire împreună. I cruv<lpµ.0011
„potrivire".
:r.uvapµocm1c;. Împreunătoriu.
:r.uvcxxoo;.cruvaxi Trohnă. I (al doilea termen) „guturai".
:r.uvcxxoµtvo;. Trohnos. I „cu guturai (reg) gutunărit".
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I.'\lVOEt.îtV&. Cenezu dimpreună. I „a cina împreună cu alţii".
I,'t)v0poµÎ\. Ajutor. I 1. „ajutor" 2. „contribuţie".
I.uvOOuÂO;. Tovaroşu la slugărie.
I,'t)ve~. Cunoştinţa sufletului. „conştiinţă".
:E'\lvropt~co. Împreună prăznuiescu. I „a sărbători împreună cu cineva".
:E'\)~. Împreună prămuitoriu.
:E'\)vemxt.vro. Ditnpreună laudu.
I,'t)w.pyro. Dau ajutor. I 1. „a fi părtaş (la ceva rău)" 2. „a ajuta".
I,'t)w.py6c;. Dimpreună ajutor. I „co-părtaş (la ceva rău), complice".
:E'\)w.pil;oµat.. Mă pricescu cu cinevaş. Mă împrotivescu şi mă întrecu la vreun
lucru. I 1. „a se simţi jignit" 2. „a intra în conflict". Mît 'tOv cruw.pil;rom. Nu te
potrivi lui.
l:'t)w.q>Ux Noratu şi nor I ero~ „cer înnorat".
L't)WE<pt~~ . Norează. I „se înnorează".
:r.uvecpa. Nori. I cruwf.q>a „nori".
L't)vaptaO'µEVO<;. Înnoratu I .cruvvapwaµ€voc;.. „înnorat".
L'\)~oµcn. Mă aşăzu cu cinevaş. Mă tocmescu. Mă împacu.
:r.'\)~Ol. Aşăzu. împacu.
L'\)vfl(Xxaµa. Aşăzământu.
L'\)vfl~. Tocmeală.

L'\)VTlJboµEvoc;. Tocmitu.
L'\)~ Tocmitoriu. Împăcătoriu.
L'\)vfl0rux. Obiceiu. Deprindere. !idem.
L'\)vq0t.crµ€vo;. Obicinuitu. Deprinsu. I „obişnuit, deprins".
l:'t)vrt0il;co. Mă obicinuiescu. Mă deprinzu. I „a (se) obişnui".
:EuvOEµa ;pu~. Semnu./ (primul termen) 1. „înţelegere" 2. „lozincă,
slogan".
:Eu~. Adunătură. I „compoziţie".
L'\)v9Eµ€voc;. Alcătuitu. I „compus, alcătuit".
L'\)v0E~. Alcătuitoriu. I cruv0€TI)C; „compozitor".
l:'t)v0E'tCO. Alcătuiescu. I „a compune, a alcătui".
L't)VICCXÎµa. Dogoreală.
L'\)µx:aioµat. Mă dogorescu. I „a se opări, a avea o iritaţie pe piele".
:EuvoOO<;. Sobor. I 1. „întâlnire" 2. „sobor bisericesc".
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l:uvoµiÂ.1JLCX. Adunare la vorbă.
l:uvoµiÂTtx:oc;. De o vârstă. De o seamă. I „persoană de aceeaşi vârstă".
l:uvqx>v. Hotaru. I „hotar, graniţă. frontieră".
l:uvopicrmL Hotarnici.
l:uvopeOOµat. Mă hotărăscu. I „a se învecina, a avea graniţă comună".
l:uvoooia. Împreunare. I „împreunare, act sexual".
l:uvoucncxcmlc;. Împreunătoriu.
l:uvoµocria. Tovăroşie de jurământu. I „complot".
l:uvoµc:Ovro. Mă tovăroşescu la jurământu. I „a lua parte la un complot".
l:uvwl;u; fi cruv0Ecru;.Alcătuire. /m'>vwl;Tt I. „aranjare" 2. „compunere"
3. „redacţie" 4. „sintaxă" 5. „pensie".
l:uvt<icrcrco. Alcătuiescu împreună I 1. „co1npunere" 2. „compozitie" 3.
„sinteză" I 1. „a redacta" 2. „a aranja".
l:UvtElCVT\O'CJCX. Cumătră. I ~ „cumnata, cumătră".
l:uvreKVEi>co. Mă cumetrescu. Mă facu părinte copiilor cuivaş dupre botezu.
l:uvd;~co. Răsfrângu. Spargu.
l:uvroµia. Cuvântu pre scurtu. I „concizie".
l:uvroµoc;. Scurtu la vorbă. i „concis".
l:uvtcmi:tTtc;. Dintr-un locu. I „compatriot".
l:uvtp<lîtfl;oc;. Tovaroşu de masă.
l:uvtptxco. Alergu dimpreună şi ajutu. I l. „a acorda ajutor" 2. „a colabora"
3. „a coincide".
l:uvtp$11Kap5tcl.t;. Zdrobirea inimii.
l:uvtptvu;. Zdrobire. Struncinare. /cruvtpt'lfll I. „distrugere, zdrobire" 2.
. ".
„mâh nrre
l:uvtpiµtvoc;. Zdrobitu. I iden1.
l:uvtpO<pE1)co Kcxt O'Uvtpe><pt<il;co. Mă tovăroşăscu. Facu tovăroşie. Mă
însoţescu. I (primul termen) 1. „a însoţi" 2. „a ţine companie".
l:uvtp0<p0;. Tovaroşu. Soţie. I I. „tovarăş" 2. „soţie".
l:uvrovuµlcx. Tizime I 1. „sinonimie" 2. „identitate de nume".
l:uvc:Ovuµcx;. Tizu. I I. „sinonim" 2. „tiz".
l:upil;co. Şuieru. I „a fluiera, a şuiera".
l:Uptaµcx. Şuierătură. I „fluierat, şuieratură".
l:upta'tiic;. Fluierător din gură.
l:upµevoc;. Târâtu. I cropµtvoc; crepµevoc; „tras; târât".
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f. 69r.
~.
' T"ara"tura.
- I I . „tragere" 2 . „ tren" 3 . „mod-"
. ".
L<'UpµO<;.
a 4 . „ep1"dem1e
:El)pvro. Târăscu. I crUpro,af,p\IOl „a trage; a târî".
I.Uptr\<;. Zăvor de la uşă. I „zăvor".
I.~. Trăgătoriu. târâtor.
:E~mţ Laţu.

:EoomnKCx; ăv(~)o;. Omu statornicu.
l:OO't<X't\.KOV yp6.µµa. Carte de întărire sau de laudă I „scnsoare de
prezentare".
:EOO't<Xivro. Întărescu. grăiescu de bine. arătu I „a prezenta".
:EU<nacnc;. Întărire. Laudă I 1. „compoziţie" 2. „înfiinţare" 3. „prezentare,
recomandare".
:Euxaivoµm. Îm iaste scârbă. I „a se scârbi, a-i fi scârbă".
:EuxaµEp6c;. Scâmavu. I „scârbit".
:Euxap6c;. Veasel.
:EUXV<l. Adeasea. I „adesea, adeseori".
:Euxvcil;ro. Mergu sau viu adeasea. I „a frecventa".
:EuxvCx; ii 1tUKV6c;.Desu. /(primul termen) „des (în timp)" (al doilea termen)
„des (în spaţiu)".
:Ei>oµoo.. Mă clătescu. I „a se clătina".
:E&o. Clătescu. Clatinu. I „a clătina".
:EOOµa. Clătinare. Cutremuru. Clătire. /.a „clătinare".
l:<pcil;ro. Junghiu. I „a injunghia".
:Ecpcxytl. Junghere. I 1. „omorâre prin înjunghiere" 2. „măcel".
l:<p<iyt0v. Junghere de jertfă. I I. „animal de sacrificat" 2. „animal sacrificat".
O"<pCl"f't.O. boala junghiului.
l:<p<iK't'll<;. Cel ce junghe. I 1. „măcelar" 2. ,junghi".
Up<X'yµEVO<;. Junghiatu. I „înjunghiat".
l:<p<iÂ.ÂlO. Greşăscu. I I. „a greşi" 2. „a păcătui".
:Ecp6Âµa. Greşeală. I „greşeală!".
Upa.Â.Ep6c; Â.&y0<;. Cuvântu de greşală.
I.qxlÂ~· Greşitor.

I<paîpa. Rotocolu. Minge. I 1. „sferă" 2. „obiect sferic" 3. „glonţ".
~vro. Dau cu deagetul în loc ocară. Ocărăscu.
l:<paÂ.\l;ro. Închizu. I I. „a închide" 2. „a încuia".
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l:<pcll.wµa. Închisoare. I l. „închidere" 2. „încuiere".
l:<paÂ.lO''CÎpt. Încuietoare.
l:<paÂ.to)Jfvo;. Închisu. I l. „închis" 2. „încuiat".
l:q>Evrova. Praştie. I idem.
:'f.q>Ev&>~co. Dau cu praştia I l. „a trage cu praştia" 2. „a arunca cu putere".
UpE\6tvt<J'tÎt<;. Prăştieru.
,"
l:<pev&>~. mpevroÂ.t. Sfârlează. Presnelu.
~Ka. Viiaspe. I „viespe".
~va. Pană de lemnu. I l. „pană (de lemn/ metal)" 2. „pauză publicitară".
~vrovro. Împenezu. I 1. „a pune o pană (de lemn/ meta)" 2. „a strecura un
lucru printre altele".
~van. Peniţă.

~voµEvo;. Împănatu. I CJ<Pllvcoµfvo; 1. „fixat cu o pană" 2. „strecurat printre
altele".
l:<ptyyco. Strângu I „a strânge".
l:<ptKta. Strânsu. I „strâns".
Uptl;~. Strânsoare. /mpU;;ri „strângere".
l:q>lptoµa. Şuierătură. I ~tyµcx „fluierat, şuierătură".
l:qxroy'y(xpt. Bureate. I „burete".
l:qxroyyaptl;co. Ştergu cu bureatele. ~co. I „a şterge cu buretele".
l:qxroyya'tov. Oao prăjite. Prăjitură de oao. I mpcroyya'tO „omletă".
~- Bătaia vinei. I „puls".
l:.cp'upt. Baros. Ciocanu. I „ciocan".
l:.qnlpoK67toc;. Bătător cu ciocanul.
l:.qnlpoK01t&. Batu cu barosul. I „a bate cu ciocanul".
l:xilµcx. Chipu. I „formă".
l:x~'tll;co. Chipuiescu. I „a alcătui".
l:x~uoµOc;. Chipuiescu. I „alcătuire".
l:xotvl.. Funie. I „frânghie, funie".
l:xo~co. Lasu de lucru. Încetezu. I „a se odihni".
l:XOÂÎ}. Lăsare. Sărbare. I 1. „şcoală" 2. „odihnă, întren1pere".
l:xoÂ.Eîov. Şcoală. Locu de învăţătură. I CJXOÂ.tlo „şcoală".
~tov.

a1t01ta.'tEÎOV.

Umblătoare. Ieşitoare.

xaMJ;.

UOµa. Trupu. I idem.
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l:cof.J.aux:6:. Trupeaşte. I „din punct de vedere corporal".
l:cof.J.aux:Oc;. Trupescu. I „corporal, trupescu".
1:/il,ro. Mântuiescu. I 1. „a salva" 2. „a mântui".
l:O>vco. Ajungu. I 1. „a salva, a scăpa" 2. „a termina" 3. „a ajunge".
~vo;. Grămăditu.

I „îngrămădit".

I.olpE'(xo. Grămădescu. I „îngrămădi".
I./opE'ucru;. Grămădire. I ~ixnt „îngrămădire".
~· Grămadă.

I idem.
~-Adunare oaselor morţilor. I aq:lb; „cadavru".
I.cooµtvo;. Mântuitu. I 1. „salvat" 2. „mântuit".
/
/
~l'o'VTI i/v-- ~- M"
" tu"ire" .
~~·
antu"rre. / „salvare" (J(J)'t't}1Ul „man
I.oxn6c;. Întregu. I 1. „corect" 2. „întreg" 3. „drept".
l:oYtip. Mântuitor. ăeEv CJroTTp1.cx mântuire. I~ „salvator", „mântuitor".
~v. Curatu. Întregu la minte. I 1. „înţelept" 2. „reţinut".
fiocppocr6V11. Curăţie. I 1. „înţelepciune" 2. „reţinere".
~"1l;ro. Înţelepţescu. I 1. „a înţelepţi" 2. „a pedepsi".
~vro. Sântu curatu. Întregu la minte mă păzescu.
f. 69v.
T. ex.
T~va. Sălaşu. Cârciumă. I „tavernă, cârciumă".
Tayµ.a. Ceată. I 1. „unitate militară" 2. „grupă" 3. „tagmă".
Tcxyy~ei. Râncizeaşte. Cocleaşte. /„râncezeşte/ putrezeşte".

Ta:yy6v. Râncezeală.
Ta& 1t0t6c;. Cutarele.
T~oµat.. Mă făgăduiescu.

I „a se promite".

Ttll;ro. Făgăduiescu. I „a promite, a făgădui".
Taîoµa. Hrană. I 1. „hrănire" 2. „mituire".
Tcxîaµtvo;. Hrănitu. I 1. ,,hrănit" 2. „ mituit".
Tcxla'tTt<;. Hrănitor.
Tcx~ro. Hrănescu. I 1. „a hrăni" 2. „a mitui".
Tcl1Ccx. Tocu. Adecă tocu şi el în urmă. Sau troncu şi el pe urmă.
Tax:ux:a. Cu rânduială I „în mod regulat".
Toocux:6c; av(~)oc;. Om cu rânduială.
TcxÂ.aurcop11ttvo;. Ticălos. I „chinuit".
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TaMn~Ux. Ticăloşie.

Taµµtvoc;. myµtvoc;.

I „chin,

suferinţă".

Făgăduitu. Dăruitu.

I (ambii termeni) „făgăduit".
T&l;tµov. Făgăduinţă. I ml;iµo „promisiune, făgăduinţă".
Tal;tli~. Călător pre mare. I „amator de călătorii".
Tal;t&ixo. Mă călătorescu. I „a călători".
Tal;Uii. Călătorie pe apă. I „călătorie".
T<ll;u;. Rânduială. I 't<ll;tt „ordine, rânduială".
T<ll;u;. 'tOi> 1t0Mµou. Rânduiala războiului.
Tal;uxpxilc;. Polcojnicu. v(oe )v(o)d.
Ta1tEtvrovco. Smerescu. I „a înjosi, a umili".
Ta1tEtv6c;. Smeritu. Plecatu. I „umil".
Ta1tEtvrovoµcxt. Mă smerescu. I „a se umili, a se înjosi".
Tam~. S1nerenie. I 'taîttlVOXJTl „umilire, înjosire".
T~co. Clătescu. Turburu. I „a tulbura".
Tapaxit. Turburare. Clătire. I „tulburare".
Tapa'lfroBttc;. Turburător. I „tulburat".
T6ptapcx;. Tartarul.

TapixE'\Yt6v xpem;. Pastramă.
Tai3Â.a. Tablă. Masă. I t~Â.a „masă".

Tai)po<;. Tauru. I idem.
Taxa. Oare. I 1. „oare" 2. „zice-se".
Tax'()(;. I „rapid".

Tax1Yrrt<;. Grăbire. Iuţime. I taxfuTtm „viteză".
Taxuvco. Grăbescu. Pripescu. I „a grăbi, a accelera".
Taxu. De dimineaţă. I 1. „dimineaţă" 2. „mâine dimineaţă".
Tax\Ytipco. Mai de dimineaţă.
Tcl<poc;.
T. El..

Groapă.

Monnântu. I „mormânt".

Tnxtl;co. Zidescu. I 1. „a ridica un zid" 2. „a împrejmui cu zid".
Tnxemv. Teîxcx;. Zidu. (al doilea termen) „zid".
Tnx6Kmnpov. Cetate de zidu.
Teixoyupll;co. Încingu cu zidu.
Te1CV0v. Fiiu, Fecior. Copilu. I 'ttlCVO 1. „copil" 2. „fiu".
Tticva. Fii. Feciori. Copii. I I. „copii" 2. „fii".
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TelCVOCpOvi.a. Ucidere de prunci.
TEÂ.El.Oc;. Desăvârşitu. I „perfect, desăvârşit".
TEÂEt.6'rrl<;. Săvârşire. I 'tEÂ.Et.6't11'tCX „perfecţiune, desăvârşire".
TeÂ.aoµtvo;. Isprăvitu. I „terminat".
TEÂ.Et.Olvco. Isprăvescu. Săvârşăscu. I „a termina, a isprăvi".
T~. Săvârşitor.

Ttl.E't'T\. Sărbătoare. sau jărfă de taină. Ţeremonie. I „ceremonie".
TEÂ.E'\n:aîo;. Cel dupre um1ă. I „ultimul".
TEÂ.E'l>'tW. Mă sfărşăscu. I 1. „a termina" 2. „a se sfărşi, a muri".
TEÂE'\Yt'ft. Sfărşitul de viaţă. I „moarte".
TEA.oe;. Stărşitu. I „sfârşit".
TEA.oe;. mXvtrov. Mai presusu de toate I „în sfârşit".
TEÂl'oVllC;. Vameş. I „vameş".
·
TeMlvwv. Vamă. I 'tEÂ.Ovtlo „vamă".
Tevta. Cortu. I „cort".
T~. Ciudă. Znamenie. I „monstru".
Tqxx~. Ciudatu. I „monstruos".
Tqn. Soţ. Păreache. I 'ta\pt. „pereche, soţ".
TepW.l;co. Potrivescu. I 'toopt.cll;co „a potrivi".
Tt.puxaµa. Potrivire. I 'tcx'tpuxoµa „potrivire".
Trocrrpa. ii 'ttaaapa. Patru. I „patru".
Tea~ cpqnîc;. De 4 ori.
Troaapa KOO't'Î\. Patruzeci de zile postu.
TqxxKoo'tO;. Al 40.

Troaapa.covta. Patruzeci.
Troatlpcov Aoyi.cov. De 4 fealiuri.
Te'Wp'tOV µtpo;. A patra parte.
Te't01.oc;. Acestu fealiu. I „astfel".
TE'tpCXycovU;co. Facu în cornuri.
Te'tp<ll)t.. Miercuri. I 'tE~ „miercuri".
TE'tpCXK6mot.. Patru sute. „patru sute".
TEîpCX1Cocnocn6c;. Al patru sutălea. „a patru sutelea".
TE'tpCXÎlJlEpO(;. De 4 zile. I „de patru zile".
TE'tpCX1t600c;. Cu patru picioare.
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·~ Teip(tîtOOov.

Ca o jivină cu patru picioare.
TEtpetît<X~ eEKoc;. Casă cu patru rânduri.
TE'tp<XXSX>vo;. De 4 ani. I „de patru ani".

Texvcloµm.

Mă meşteşugescu.

Ttxvrt. Meşteşugu. I I.
Ttxvau;. Meşteşuguri.

„artă"

2.

„meşteşug".

TExvucO;. Meşteşugitu. I „tehnic".
TExvt't'Tl<;- Meşter. I idem.
T.~.
'IţaYKape-Uro.

Cos cizme.
'It;aYKclpr\c;. Cizmaru. I idem.

'It;aYKcxptKÎ\. Cizmărie.
'lţald.l;ro.

Frângu. Spargu. I 1. „a ciobi" 2. „a sparge" 3. „a face tot posibilul".

f. 70r.

'It;aÂ.amxtlO. Calcu în picioare. Ocărăscu. I „a călca (în picioare)".
'It;aµm ataqruA.lm>. Ciucur de strugure. I „ciorchine de struguri".
'It;aµ1t0UvU;ro. Bârfescu. I 'd;aµ.1t0U\W 1. „a cânta fin fluier'' 2. „a vorbi prostii".
'It;aµ7t00v\aµcxta. Bârfeli.
'It;aµ1t0Uwnilc;. Bârfitoare.
'Iţtµ~va. ii -d;aµ1t0'6va. Tivloaie. I maµmrova „un fel de fluier".
'It;am. Sapă. I idem.
l'ţE\ltl;EÂ.CX. Kal cpt\ltl;EÂ.CX. Otreape.
'îţEK~t.

Topor. I „secure".
1'ţE1tJ1c;. Bozănaru. I „buzunar".
'It;E'OOtl;ro. Pelticescu.
'lţeu&tlc;. Pelticu.
'lt;O'UKCXÂOOta67roµa. Acoperişul oalei.

'It;tKoOOa. O"CtµqroÂ.CX. Pulgheţa broboanei. I atEµqroA.o „tescovină".
'lt;bcva. 'It;tlCV&&x. Scrobeala bucatelor după oală. Afumătură. I „sfară".
'Jt;i'IC\{ovro. Scrobescu. Afumu. I tmlCVU;ro „a prăji cu sfară".
'It;iµmoµa. Pişcătură. I idem.
'It;tµTiiO. Pişcu. I „a pişca".
'It;tµît'tat. Cleaşte. I „cleşte".
'Jt;iµîtÂ.CX. Urdoare. I idem.
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'IţtµnÂ.~.

Urduros. I „cu urdoare".
n;tvtl;qxxc;. Griere.
'Iţbt0'l~. Boştine./'tal.n:oupo „băutură alcoolică de tipul masticii".

'IţtuoµEvov. Îndesatu. Apăsatu.
"
'Iţi'tc'ovco. Indes. Apăs. I ·tm:rrovco 1. „a întinde" 2. „a forţa".
n;txÂ.a. nxÂ.a. Sturzu. I idem.
'IţucaAE6ro. F acu oale.
'IţouK<lÂ.t. Oală. I „oală de pământ".
'IţouK<XÂLoo.. Ulcea. I „ulcică".
'IţouK~. Olaru. I 1. „olar" 2. „vânz.ător de oale".
'IţouKVl&x. Afumătură. Funingine. I „urzică".
'fl;ouKVl.Oll;co. Înurzicu. I „a urzica".
'Iţt'tl;tp\l;et. Ţâţăiaşte. Zbârnâiaşte. I „sf'arâie".
'lţ()xa. Postavu. I 1. „postav" 2. ,jocul de cărţi" 3. „om viclean".
'IţcroypU;co. Ciocnescu. I 1l;ooyypU;co „a ciocni".
T.1'\.
T1Ţfclvt.. Tigaie. I idem.
1\y~co. Prăjăscu. I „a prăji".
T1Ţf<XVLCJ}Jfvo;. Prăjitu. /idem.
TrrfcXvtaµcx. Prăjitură. I „faptul de a prăji".
Tqµow6co. Cârmuiescu. I ttµovull;ro „a ţine cârma".
1\µ(ovt. Cârmă. I uµOvt „cârmă, timonă".
Ttp&. Păzescu. Cautu. Iau aminte. I 1. „a păstra" 2. „a respecta (o lege etc.)".
T~. Pază. I T'ÎpT}O'r} 1. „păstrare" 2. „respectare".
T. t.
~- 1t0taµO;. Apa Tiverului. I „fluviul Tibru".
Ti.ypllc;. Tigru. I idem.
Ttµift. Cinste ml ttµift. Preţ I 1. „cinste, onoare" 2. „pref'.
1\µ:r1µtvo;. Cinstitu. I 1. „cinstit, onorat".
Ttµro. Cinstescu şi preţuiescu T}tot ~'t1.f..l&. I „a cinsti, a onora".
Tt.µ1'\'t'f\<;. Preţuitoriu. I I. „care onoreaz.ă" 2. „preţuitor".
TI.µtoc;. Cinsteşu. Vreadnicu de cinste. I „cinstit".
~-Caznă. Muncă. I „pedeapsă".
Tlµcq:XO. Căznescu. Muncescu. I „a pedepsi".
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TtvaI;co. Scuturu. I „a scutura".
Tt1U>'tE<;. Nimicu. I ii.1t0tt „nimic".
~.Cine.

T.o.

TEîxcx;. Păreate. I 'ttlxoc; „perete".
T6Â.J.l11. Îndrăzneală,, I „îndrăzneţ".
ToÂ.f.16). Îndrăznescu. I „a îndrăzni".
Toµcxpevu:x;. De piiale. I „de/ din piele".
Toµ&pt. Piiale. I „piele".
T6voc;. Vână întinsă. Apăsare. Întărire. Ol;la. I 1. „accent" 2. „ton" (al doilea
termen) accent ascuţit.
"
T6voc;. Apăsare. Intindere.

T(#'uµa.

Săgetătură.

I

„săgetare".

To';~. Săgetătoriu.

I l. „a trage cu arcul" 2. „a răni cu o săgeată".
TQ;ov. Arcu. I ~o idem.
Tomx:Cx;. tx:'t6moc;. De locu. I „local".
TCmoc;. Locu. I idem.
T07tO't'lpl1Tft<;. Vechilu. Cel ce iaste în locul altuia. I „locţiitor".
TopVE'UµEvov. Datu în strungu.
TopVEUco. Dau în strungu. I „a lucra la strung".
Toocru; qqxxî~ - De atâtea ori. I~~ „de atâtea ori".
Toocx;. Atâta. I idem.
Tooov 1tÂ.ElCYtEpOV. Cu atâta mai multu.
T~ 11 't&tE. Atunci. I (al doilea termen) idem.

To';E'lxo.

Săgetezu.

T~M.<;. Cărămidaru.

ToG(3Â.Ov. Cărămidă. I 't~Â.O „cărămidă".
T~Â.Olvco. Pardosescu.
To$Â.mµ<X. Pardoseală.
Tm>Â.o'U1tWt. Turşi./'tOUÂ.mXvt „tulpan, un fel de pânză 2. acoperâmânt al
capului la femei".

Touqtn. Puşcă. I idem.
f. 70v.
Tpf43a.

Bârnă. Căprior.

I „bârnă".
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TpcxfXhvco. Căpriorescu.
Tpa(Jll;m. Tragu. I~ „a trage".
T~wµa. Trăsură.

Tpaytvoc;. De ţapu.
Tpayo6Bi. Cântecu. I idem.
TpayoOO~. Cântătoriu.

I „cântăreţ".
TpaymBO;. Cântător cu jale. I „tragedian".
TpaymBta. Cântare de jale. I „tragedie".
Tpaycro&n. Cântu. I „a cânta".
Tpaito6pro;. Vicleanu.

Tpat:toupia. Vicleşugu.
'Tpav6c;. Mare. I 1 „evident" 2 „bătrân" 3 „mare, itnportant".
TpuxvW.qruUov. Trandafir. t0 ~ÂÂOv./ tptCXVtaqroÂÂO „trandafir".
TpaîtEl;a.. Masă. I idem.
TpaîtEl;OOo.. Mescioară. /„măsuţă".
TpaîtEl;~.

Puitor de masă. /„călugăr trapezist".
TpaîtEl;a. Tupă. Sfânta masă.fPyi.a. 'tpCt1tfl;a.. pristolul.
Tpanâ;~Â.Ov. Şărvetu. Peşchir de masă. I 'tpa1tf1;~ÂO „faţă de
masă".

Tpa'UÂ.ll;m. Pelticescu. I „a fi peltic".
Tpa.'UUx;. Pelticu. I idem.
Tpa.uÂ.wµa. Pelticire. I „faptul de a fi peltic".
TpWpoc;. Gardu.

Şanţu.

tpa.epcOvco. tpacpll;ro. Îngrădescu.
Tpax11Mx;. Grumazu. Cerbice. I „gâtul şi ceafa".
Tpe~.

Trei. I idem.
Tpdft.&x. Nebunie.
TpeAO;. Nebunu. I iden1.
TpUtvoµoo.. Mă nebunescu. I 'tpEÂ.CX't,voµa.t. „a înnebuni".
TpUtvco. Nebunescu. I 'tpEÂ.alvco „a înnebuni".
Tpeµcxvdva.. Tremuntinu. I tpeµEvti.vcx „terepentină".
Tp€µ.co. Tremuru. I „a tremura".
TpfJpro. Hrănescu. I „a hrăni".
T~t.µov. Alergare. Ka.l -q:i.l;tµov curgere. I -q:il;t.µ0 1. „alergare" 2. „curgere".
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Tpexawc; 11ABE. Au venit alergându.
Tpbvco. Alergu. I 1. „a alerga" 2. „a curge".
Tptcx. Trei I idem.
Tpul.c; ttyta. Troiţă sfântă.
TptOOC6cnot. Trei sute. I idem.
Tpt.oococnocn6c;. Al treilea sută. I „al trei su~elea".
Tpuxx:oo'tO;. Al treizecilea. /idem.
TptcXvta. Treizeci. I idem.
Tptµµa. Fărâma. I „fărâmă, bucăţică".
Tpiµµt~. Fărâmatu. I ,,ras (pe răzătoare)".
T~. Răzătoare. I „răzătoare".
Tp~. Fărâmătoriu.

TpltXo. Fărâmu. I l. „a freca" 2. „a rade".
Tptyupll;co. Ocolescu. I l. „a hoinări" 2. „a da ocoloale".
Tpty6ptoµa. Ocolitură. I ,,hoinăreală".
Tpty\lpo;. Ocolu împrejur.
Tptyupuna. De ocolu împrejur.
Tpt:ycovov. În trei colţuri. I iptycovo „triunghi".
TptbtîtÂ.O<;. Întreitu. I „triplu".
Tpll;co. Scârţâiescu. Scârşnescu. I „a scârţâi, a scrâşni".
TptCJJ.LO;. Tplaµa. Scârţâitură.
Tpuctqxx)..oc;. Cu trei capete. I „cu trei capete".
Tpti1µf.poc;. De trei zile. I idem.
TptOOt. Tpl.opa'tov. Răspântie./ (al doilea termen) ,,răspântie".
TptîtOOt. Scaunu cu trei picioare. I „trepied".
Tpt<r\Yyyo~. Strănepotu.

Tpt'tll. Marţi. I idem.
Tplwc;. Al treilea. I idem.
Tpt'tIDvro. Tptaa&. Întreiescu./ (primul termen) „a se întâmpla (repeta) a treia
oară".

Tptxa. Păru. I „fir de păr''.
TptXJX>wl. Al treilea an. Sau în trei ani.
TptXJX>~. De tri ani.

I 1. „în trei timpi" 2. „de trei ani".
TpteOOtov. Triodu. Tripianeţ I tpt.cll5io „triod".
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Tpoµal;ro. Mă îngrozescu. I „a (se) speria".
TpoµoocuKa. Îngrozitor. I „(în mod) înfricoşător".
Tpoµaaµtvoc;. Îngrozitu. I „înfricoşat, îngrozit".
Tptµco. Tremuru. I „a tremura".

Tpoµclpcx. Groază. I „spaimă, groază".
Tp6µoc;. Tremurare. Frică. Tremurişu. I 1. „spaimă, frică" 2. „tremurat".
Tp6Jtmov. Semnu de biruinţă. I tp6nato 1. „trofeu" 2. „victorie, biruinţă".
Tp(moc;. Mijlocire. I „mod, fel".
Tpcroyavtl;ro. Rozu.
Tpcroyavt.aµa. Km 1JXl'YWt.aµa. Roadere.
Tpcmµîttm. Trâmbiţă. I „trompeta".
TpouµnE~. Trâmbiţaşu.

Tpoqnl. Hrană. I idem.
Tpoxtl;ro. Învârtejăscu. Rotezu. I „a ascuţi".
Tpox(x;. Roată. Vârteju. I „roată".

Tpoxirncov. Rotiţă.
TpUyr\µa. 'tp\YyQc;. Culesul. I (ambii termeni) „cules".
T~. Culegătoriu I I. „culegător" 2. „luna septembrie".
T~. Drojdii. I 'tp'O'YlCl „drojdie de vin".
Tptyrov. Turturea. I tp'O'Y6vt idem.
Tpuyro. Culegu. I „a culege".
Gaură.

I idem.
TpumXvt. Sfreadelu. I „burghiu".
Tp'U1tCXV6JtouÂ.Ov. Pretcarea.
Tpmuxv6l;'UÂ.OV. Mănunghiul sfredelului.
TpuMvt,aµa. Sfedelitură I „gaură dată cu burghiul".
Tp(>miµa. Găureală. I „găurire".
Tp'61ta.

Tpomiµfvo;.

Găuritu.

I „găurit".

TpoooOE~. Gheonoaie. Gheoroaie.

Tpu1îii). Găurescu. I „a găuri".
Tpucpep6c;. Tânăro. Fragedu. I „fragil".
Tpuqnl. Desfătare. Răsfăţare. I I. „viaţă bună" 2. „desfătare".
Tpuq>&. Mă răsfăţ. I „a duce viaţă bună".
f. 7lr.
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T~~· Răsfăţatu.

Tp©yco. Mănâncu I „a mânca".
T. 'll.
TuA.tcrcrco. Învălescu. I „a înveli, a înfăşura".
TuA.tµµEvo;. Învălitu. I 't'UA.tyµEvo; „învelit, înfăşurat".
Tuµ1t<XV\.Z;co. Batu toba. I 1. „a bate toba" 2. „a bate pe cineva".
Tuµ1UXVi.a'tp<l. Toboşamiţă~ I 't'Uµ1tavl.mpt.a „femeie toboşar".

Tuµ1taVl<Yt11<;.

Toboşaru.

I idem.

T'6µ1taV0v. Tobă. I T6µ1tCXvo „tobă".
'f'wtOOvco. Tipărescu. I 1. „a tipări" 2. „a edita" 3. „a imprima".
T6rcoc;. Tipariu. I 1. „urmă" 2. „ştampilă" 3. „tip" 4. „tipar" 5. fig. „figură".
Timcoµcx. Tipăreală. I „tipăritură" „tipărire".
T'llp<lVWx. Tirănie. I „tiranie".
Tupcxvv©. Tirănescu. I „a tiraniza".
T6pawo;. Tiranu. I idem.
~- Orbire I iucpÂfml'ta „orbire".
Tuq>Afx;. Orbu. I idem.
Tuq>A.rovco. Orbescu. I „a orbi".
TUxT\· Norocu. Nemereală. I „noroc, soartă".
TUcpcx;. <Ual;ovclcx. Fum şi mândrie. I (primul termen) (med.) „tifos" (al
doilea termen) „trufie".
T. co.
T~. Acum. I idem.
T~. •·Acum în grab/ „chiar acum".
~co. Ocărăscu.

I „a înjura".

~.Ocară.

l7J3ptoµtvcx;. Ocărâtu.
i13pw't'llc;. Ocăritoriu • .
Yytrla. Sănătate. I uytla idem.
Yyialvco. Ocărăscu I uycxtvco „a fi sănătos".
Yyt~. Sănătos. I idem.
*Cuvântul-titlu grecesc se repetă imediat mai jos cu exact acelaşi sens.
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Yyoo:vco. Umezescu. I uyatvco „a umezi".
Yypaoi.cx. {yyp(rtT\c;. Umezeală. I (primul termen) „umezeală" (al doilea
termen) „umiditate".
Yyp6c;. Umedu./.
Y.B.
"YBpa. Idra. Şarpe de apă cu multe capete. I „hidră".
Y~uc6c;. Bolnavu de idropică.

"Y8pcov. Dropică.
Yo0EOi..a. Punere de fiu. I 'Uto0Eaia „înfiere".
Yo0E't6c;. Fiiu după daru.
Yo0E1i0. Pacu fiu după daru. I 'Ut.o0Etro „a înfia".
Y6c;. Fiiu. I 'Ut6c; „fiu".
Y(mic;. Fiime.
Y. Â..
"YÂ.T(. Materia. I „materie, material".
~YÂ.T(

Ti'tOt Macx;. pădure.

"YÂ.T\. Adunare. Gătire. Strânsoare. Materiia.

Uuc6c;. Împeliţatu. I 1. „material" 2. „carnal".
~.Materie.

Y.µ.
"'Yµvoc;. Cântare. Laudă I „imn".
YµviO. Laudu. Cântu. I I. „a intona un imn" 2. „a înălţa un imn de slavă".
Yµn:op&. Pot. I µxqx'o „a putea".
Yvvîov. Fieru plugului. I ivi. „fierul plugului".
Y1tuyro. Mergu. Mă ducu. I 1. „a supune" 2. „a se duce, a merge".
Y1tax:oft. Ascultare. Supunere. I „ascultare".
Ym)Kooc;. Ascultătoriu. Supus. I „cetăţean".
Y 1t<XK'.OUco. Ascultu. Mă supuiu. I I. „a asculta, a fi ascultător" 2. „a fi supus".
Y mxv()pruµtvoc;. Însuratu.
Y mxv()pruµt\1'1. Măritată.
Y~ivco. Întrecu. I I. „a exagera" 2. „a întrece, a depăşi".
Y1IEp(3oÂ.ft. Întreacere I 1. „exagerare" 2. „hiperbolă".
Y1tfP11<Puvrux. Trufie. I „mândrie".
Y1tEp'\Xp(lVEUoµext. Mă trufăşăscu. I „a se mândri".

367
https://biblioteca-digitala.ro / https://www.acadsudest.ro

Y1tE'.pl)<pavcx;. Trufaşu. I „mândru".
YW,pµEtpa. Peste măsură. I „peste măsură, (în mod) exagerat".
Y1tE'.pvucro. Biruiescu mai multu. I „a învinge".
Y1tF.p1tq>icrmoc;. Prea de prisos.
Yîtf.ptawc;. Prea alesu. Prea slăvitu. I „suprem".
Ympooia. Slujbă. Treabă. I „serviciu".
YmpE't'Tl~· Slugă. I „servitor, slugă".
Ympt-naaa. Slujnică.
Ympew. Slujăscu. I „a servi, a sluji".
Y1tVlclpti<;. Somnoros.
î'"micx;. Somnu. I idem.
Yxvrovro. Somnezu. I 1. „a adormi" 2. „a dormi".
Yooypwpi\. Iscălitură. I idem.
Y1t01pfupco. Iscălescu. I „a iscăli".
Yît~. Poveaste. I 1. „chestiune" 2. „ipoteză".
Y1t00ew. Puiu la socoteală. I „a presupune".
Y1t01c6µtaov. Cămeşă. /. „cămaşă".
f. 71 v.
Y 1t01Cci'tCO. Dedesuptu.
Y1t0xpivoµcn. Mă facu. Mă. făţămicescu. I 1. „a juca un rol" 2. „a se preface".
Y1t6xptcru;. Făţărnicie. hm6KptCJ'Tl 1. „ipocrizie, prefăcătorie" 2. „manieră de
joc".
Y1t0xpt'r11<;. Făţarnicu. I „ipocrit".
ME im6Kpt011v. Cu făţărnicie.
Y1t6Â.Ouroc;. Cel rămasu. Celălaltu. I „rămas în urmă".
Ym:>µtvro. Rabdu. Suferu. I „a răbda".
Y1t0µ0vcmx:6c;. Răbdător. Suferitor.
Y1t0µ0vf\. Răbdare. I idem.
Y1t01t'tE'l'xo.imo7ttEUoµm. Bănuiescu. I (al doilea termen) 1. „a bănui" 2. „a
suspecta".
Y1t01twc;. Bănuitoriu. I „suspect".
Y1t0'\V'ia. Bănuială. I idem.
Y1tOCJ't<luK6v. Moşie. /idem.
Y1t6<Jx~. Făgăduinţă. Făgăduială. I Y1tOOxEO'Tl· „promisiune''.
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Yît&rxoµat. Mă făgăduiescu. I „a promite, a făgădui".
YîtO'tCXyft. Supunere. I „supunere, subordonare".
Y1t0t00C'tuc6<;. Supusu. I imo-taxux:Oc; 1. „supus" 2. „subordonat".
Y1t()'taacroµoo.. Mă supuiu. I „a se supune".
Y1t0Cpf.pro. Rabdu. I „a suferi, a răbda".
Yn:ax~. Dau locu. Mă plecu. I „a ceda".
"Ycrw.pcx. Pe urmă I „apoi, pe urmă".
Ycr'CE(Jtv0;. Cel dupre urmă I „ulterior".
Y~Â.O<;- Cel ce-ş ia seamă în unnă. I „ascuns, cu ascunzişuri".
Y. cp.
Ycpcxivco. Ţesu. I „a ţese".
YcpcxaµEvoc;. Ţesutu. I „ţesut".
Yqxxvu:îov Război de ţesutu sau argea(?).
Y<p<XV'tÎl<;. Ţesător şi pânzaru. I „ţesător".
Ycpavqna. Ţesătoare. I idem.

"Ycpcxaµa.

Ţesătură.

I idem.

Y<pq><imc;. Bănuială.
Y. 't'·
Y'lfllÂ.ă.Susu. La înălţime. I „sus, la înălţime".
Y'lfllÂfx;. Naltu. I „înalt".
Y'lfllÂ.O'tf.POC;. Mai naltu. I „mai înalt".
Y'lfllÂ.6mmc;. Mai naltu. I „foarte înalt".
Y'lfllÂ.O't'Tl<;- Înălţime. I idem.
Y'lfllÂ.6CppCOV. Cu gându înaltu. Măreţu. Trufaşu I I. „mândru" 2. „înţelept".
Y'JITIÂ.ocppOvID. Mă înalţu cu gândul. Mă trufescu. I „a fi întelept".
YVll~VTt· Înălţimea gândului. Trufie. I I. „largheţe, mărinimie"
2. „trufie".
Yv6voµcxt. Mă înalţu. I „a se ridica, a se înălţa".
Yv6vco. Înaltu. I „a ridica, a înălţa".
YvcOOu;. Înălţare. I „ridicare, înălţare".

tl>cry<l<;. Mâncătoriu. Lacomu. I „mâncău".
tl>ayia.qxx.yrrta Mâncări. Bucate. I (al doilea termen) „mâncăruri".
~- ~-Mâncare. I qxryi „mâncare" ~ „mâncare, hrană".
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cl>ay01t6u. Mâncare şi băutură. I „băutură şi mâncare".
cl>ayoUpcx. Mâncărime după trupu. I „mâncărime".
cllO:yoooa. Cea bubă. Buba cea rea. I „cangrenă".
<l>ayr)crep6v. De mâncare.
cl>ayroµevo;. Mâncatu. I idem.
<ll<ilii:\xpoot Bătătură de pânză. /(ambii teffi?.eni) „urzeală".
cl>aiVEmt. Să veade. şi să pare. I „se pare, se vede".
4>cxt.vemi µot. Mi să pare.
Ka't<lcpcxtv6µevo. Precumu să veade. Precumu pare.
cl>aivoµcxt.. Mă văzu. Mă arătu. I „a părea" „a se vedea".
cl>a1di. Linte. I idem.
<l>aÂ.a.~. Pleşuvu. I „chel".
cl>aMixpa. Pleşuvire. I „chelie".
cMÂ.t.OµcpcVJx; Buricu. I (al doilea termen) „buric".
<l>aµT}Â.ta. Toţi ai căsii. I „familie".
cl>aµT}Â.ta. Soţie adecă bărbatul cu muiarea.
cl>avapt. Felinaru. I idem.
<l>avf.pCt. Aiavea. I „(în mod) clar, evident".
<l>aVEp6<;. Înfăţişatu. Ivitu. Văditu. I „clar, evident".
cl>avqxDvro. Înfăţişăzu. I „a înfăţişa, a evidenţia".
cl>av~. Ivire. Făţişare. I qxxvEpoxrrt „în!aţişare" „expunere,
cl>avtal;oµm. Mi să năluceaşte. I „a-şi imagina, a crede".
Kam.'CO qxnv6µevov.După păreare.
cl>avtacria. Nălucire. I „fantezie".

evidenţiere".

<Mvtacrµa. Nălucă. /„nălucă, fantasmă".
cl>avtcXO"'ttKO;. Nălucitor. I „fantastic, extraordinar".
f. 72r.
<l>ap&xivco. Lărgescu. /„a lărgi".
<l>apeipa. Turbă de săgeţ. /„tolba de săgeţi (din piele).
<I>ap1oo:coc;. Fariseu. Făţarnic. I „fariseu".
«l>apµan. Otravă. I idem.
<l>apµEKE'l)µevo;. Otrăvitu. I 1. „otrăvitor" 2. fig. „înţepător, înţepat".
~.Otrăvitor.

<l>apµaKEDoµm. Mă otrăvescu. I „a se otrăvi".
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Otrăvescu.

d>apµan:i>ro.
<ll<lpov.

I l. „a otrăvi" 2. „a vrăji".

Zeamă

de orzu.
fb6.mrux. Scutece. Faşă. I cpama.a „scutec,
cl>acrtcicoµa. Înfăşare. I~.
<I>amruoµ€voc;. Înfăşatu. I idem.
cl>acoo.rovco. Înfăţu. I „a înfăşa".
cI>amcoµ11Â.w.aÂ.upamaă. Jaleş. Buruiană
~6pt. Lună.

I

faşă".

mirositoare. I „plantă medicinală".

„lună

(astru)".
~i't'Tl<;. Fereastra bordeaielor. şi a locurilor celor întunecoase. I
.
".
„ 1um1nator
<'btyycx;. Lumina. I 1. „lumina lunii" 2. „lumină, strălucire".
<l>tyyro. Luminezu. I „a lumina".
<l>f.ţxnµov. Aducere. I „purtare, comportarment".
<l>Epµtvoc;. Adusu. I idem.
<l>f,pvco. Aducu. I „a aduce".
~-Aducător.

<l>E'uya'tcx;. Fugaru. I „( care a) plecat".
<l>EUco. Fugu. I „a pleca".
~· Fugă. I „plecare, fugă".
tbe'ta<n. Crută "'.
'

ci>. 11·

cl>av(xpt,. Teacă./ „felinar".
~11· Veaste. I 1. „renume" 2. „veste, noutate".
~tl;oµat.. Mă vestescu. I „a fi renumit".
4lt]..Lil;ro. Vestescu.
~t.crt'ftc;. V estitoriu.
ci>. 0.
cl>0âvco. Ajungu I „a ajunge".
cl>0Ctmµov. Ajungere. Sosire. I qmlcnµo „sosire".
<1>0aoµtvoc;. Ajunsu. Sositu. I „ajuns, sosit".

<1>9tlvl.cx. t<perivl.cx. Ieftinătate./ <p0tlvta
<'b9tix6c;. ii t<periv6c;. Ieftinu. I idem.
•Altă

„ieftinătate, preţuri scăzute".

grafie.
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COOt.vcmqnv(x;. De toamnă. Tomnatecu. I <p9tv01tropt~ „de toamnă,
tomnatic".
COOt.vCntqx>v. Toamnă./ <p0t,~ „toamnă".
cl>0ow.p6c;. Zavistnicu. I „invidios, gelos".
c1>0oVEJ.lfvcx;. Zavistnitu. I <p0oVT)JJ.tvcx; „invidiat".
4>06vcx;. Zavistie. I „invidie, gelozie".
cl>0ovoGµm. Mă zavistnescu. „a fi invidiat".
<1>0ovro. Zavistnescu. / „a invidia".
<I>. t.

<l>IBt. Şarpe. I idem.
<llt.06&pµa. Piele de şarpe.
~-Iubire

de oameni./ „filantropie".
~-Iubitor de oameni./ ,,filantrop".
~îtOOE.xoµoo.. Priimescu cu dragu.
~1t00oxit. Priimire cu dragu.
~- Iubire de argintu. I „arghirofilie, venalitate".
~· Iubitor de argintu. I „arghirofil, venal".
~'to;. Iubitor de bunătate.
~'U'ti.a. Iubire de sine. I „egoism, egocentrism".
«llU.amo;. Iubitor de sine. I „egoist, egocentrist".
<IJLÂ.Ev<l&x. Prietenă. I „prietenă, iubită".
<l>t.AE6oµat. Mă ospetezu. I „a i se oferi o masă".
<bt.ÂE()o). Ospetezu. I 1. „a oferi o masă/ ceva de băut" 2. „a da un bacşiş".
<l>lÂÎ\. <l>lÂ1ll.Cl. Sărutare. I cpt.A.t I „sărut, sărutare" (al doilea termen) „idem".
'1lt.Âiil. Sărutu. I „a săruta".
<l>tÂ.tcx. Prietenie. I idem.
<l>t.Âtrovro. Împrietenescu. I „a (se) împăca".
<l>\Âuca. Prieteneaşte I „prieteneşte, (în mod) amical".
4>U..uc6c;. Prietenescu. I „amical, prietenescu; de prieteni".
<l>tÂ6'yEÂ.o;. Râzător.
~1.cx.

Iubire de slavă. I „ambiţie".
~oe;. Iubitor de slavă. I „ambiţios".
~cooc;. Iubitor de viaţă./ l. „iubitor de viaţă" 2. „iubitor de animale".
~<;;. Iubitor de învăţătură. I „dornic de învăţătură".
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fllt.ÂOVEtM. Pricire. prigonire. I <ptÂOvtldcx „vrajbă".
~vi.a.

Iubire de streinu. I „ospitalitate".
~Evoc;. Iubitor de streinu. I „ospitalier, primitor".
~Evro. Primescu pre streinu. I „a găzdui".
~· Prietenu. I idem.
cllt.Â.ooocpl.a. Filosofie. I idem.
~ocp&. V orbescu filosofeaşte. I „a filozofa".
~ocpuca. Filosofeaşte. I „în mod filozofic".
4>tÂ6aocpoc;. Filosofu. I idem.
cl>tÂo'ttJ!Ux. Iubire de cinste. I „demnitate, cinste".
~- Iubitor de cinste. I „cinstit, onest".
cl>tÂo'ttJ!oUµcxt.. Mă silescu. Mă nevoiescu după cinste. Am adăugatu cinstea. I
„a fi cinstit, onest, demn".
~Ka.Â.o<;. Iubitor de frumseaţe. I „de bun gust".
~'tOÂ~. Iubitor de podoabe.
cI>A.ayyt.Uovco. Batu cu biciul.
el>Â<XcJ1CÎ\. Fedeleşu. I q>Âa<Jld „ploscă (din dovleac uscat)".
el>Â.a<JICOOa. Fedeleşcior. I „ploscă mică".
f. 72v.
el>ÂftµîtOOpOV. Steagu. I <pÂftµ1tO'qX> „steag de luptă".
Cl>Â.E.f30t0lll.a. Lăsare sin gelui în vână. I „înţeparea vinei pentru a se lua sânge".
el>~. Slobozu la sânge. I „a lua sânge (din vine)".
el>ÂtfXX. Vână. I idem.
el>~. Rumpere de vână.
el>Â.kyµa. Flegmă. I idem.
el>ÂE'yµanlC{>(;. Flematicos. Puc.ios. I „flegmatic".
el>Â.Eyµl>v. 1tÂf:µOvt. Plătnânu. I (al doilea termen) „plămân".
el>Â.eµO~. Plămânos.

el>'Abya. Vârvoare. I „flacăra".
el>ÂO'yf.Pb;. Vâlvârosu. I „arzător, înflăcărat".
Cl>Â.O'U&X. Coaja. I idem.
el>Âucxpta. Bârfeală. I „vorbărie, flecăreală".
«l>ÂUcxpoc;. Bârfitor. I „flecar, vorbăreţ".
Cl>Â'OOpli}. Bârfescu. I „a flecări".
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C'b. o.
~ro. Înfricoşăzu. I „a înfricoşa".
~· Îngrozitor. I „îngrozitor, înspăimăntător".
~t't(~. Fricos. I idem.
<1>6Jhltpav. Înfricoşare. I ~îpO „sperietoare".

~·Îngrozire.
t1>6J3o;. Frică. I idem.
4>oJXyOµoo.. Îm iaste frică. I „a-i fi frică".
C'botvt.na. Finicu. I „curmal".
C'botxuco;. Curmale.
4>o~. cpovfm;. Ucigaş. I „criminal, ucigaş".
4>oVEuµtvo;. Ucis. /„omorât, ucis".
C'bo~. Ucigu. I „a omorî, a ucide".
4>ovuc6v. Ucidere. I cpovuc6 „ucidere, omor".
µla <pap<X. O dată. „o dată".
~·Iapă. I idem.
~µex. Îmbrăcăminte. I „rochie".
cl>opeµtvo;. Îmbrăcatu. I „purtat".
~ 0Â.$qx)v. Îmbrăcăminte de jale.
cl>opOO. Portu. I „a purta".
4>qYtoGva. Furtună.
~· Povară. crosnie. I „încărcătură, povară".
c!qYdov. Sarcină. Crosnie. I qqni.o I „povară".
~vro. Împovărezu. Îngreoiezu.
"
"
cl>op'tcoµ.tvo;. Impovăratu.
Incrosniiatu. I „încărcat, împovărat".
<llo'Ovta. Ciucur. sau clidumaie (?)I „pompon".
<l>0'6p1Ca. Spânzurătoare. I 1. „furcă" 2. „spânzurătoare" 3. „furie".
<l>cruplci.l;ro. Spânzuru. Sugrumu. I 1. „a strivi cu furca" 2. „a atârna" 3. „a irita,
a enerva".
<l>cruplClOJ..lfvo;. Spânzuratu. I 1. „strivit" 2. „atârnat" 3. „irita, enervat".
<l>crup~. Cuptoraru. I „brutar".
<l>crupVE'\Yt'(pt.. Lopată de cuptor.
EapcrupvU;ro. Scoţu din cuptor. I „a scoate din cuptor".
Cl>o6mca. Băşică. I idem.
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<I>oumcoµtvoc;. Băşicatu. Umflatu. I „umflat".
<I>oumcCXÂ.U:a. Băşică de ploaie. I „băşică mică de ploaie".
'1>o'6mcoµa. Umflătură. I q>o1.><TICCOµCl „umflătură".
<l>oumcrovro. Umflu.

Băşicu.

<l>cn>Kta. Kal <pOi)K'tCX.
<I>. p.

I „a umfla".
Pumnu. Un pumnu de făină. <iÂ.e'6pt. I q>06x'ta „pumn".

<l>p<ll;co. Îngrădescu. I 1. „a îngrădi, a împrejmui" 2. „a împiedica".
I
<I>pttyµa. cppal;tµov. Îngrădire. (primul termen) 1. „îngrădire" 2. " barai"
~

cppal;t.µ0 „îngrădire".
<l>pclK't'Tl<;. Gardu. I „gard, îngrădire".

<l>pEva. Pierzare. Des1năţu.
<l>pEvtl;a'tov. Frunzaru. Umbraru.
tt>poVtµcl&x. Înţelepciune. I „cuminţenie, înţelepciune".
tt>povtµdxo. Înţelepţescu. I „a cuminţi".
"
cl>p6viµoc;. Inţeleptu
I idem.
4>poviµaii.ac;. Cel ce să ţine pre sine înţeleptu.
<l>pl.Ot. Sprânceană. I <ppUOt idem.
4>pt&l'WC;. Sprâncenatu. I cppu&X'toc; „cu sprâncene groase".
<l>p6ycxva. Surceale. „surcele".

<I>. 't.
<l>'totco. qmxl.co. Greşăscu. I „a fi de vină".
<l>'tataµa. Greşală.
<l>'toicr't'Tl<;. 1t'tCXta't'llc;. Greşitu. I qrtal.x't'Tl<; „vinovat, responsabil".
~vtaµa. Strănutare. I „strănut".
<l>'tEvatvoµoo.. Mă supţiezu.
Cl>'tEvatvro. Supţiezu.
Cl>'tEvcnµ.6c;. Supţiime.
<l>'tEv6c;. Supţire. I iden1.
<l>ttpva. i\ 1t'ttpva. Călcâiu. (ambele forme) „călcâi".
<l>'tq>VT]<Ytfpt. Pintenu I idem.
<l>wpvlz;co. Dau cu penele.
t'f\lrcnA.
'
Pana.
- I <pu-.po' 1. „pana_„ 2 . „an.pa_„ .
.... ~v. 1tEpOV.
<l>tf.po&ya. Aripă. I idem.
~·Zburător. Cu pene. I 1. „cu aripi" 2. „cu pene" 3 „înaripat".
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4>0t.cXvro. Facu. Împodobescu. I qmcXvro 1. „a face" 2. „a se îndrepta".
cl>0l.cxcri1)i. Dres. Sulimanu. I qm.aail)t „roşu pentru obraz".

d>tt&pt. Lopată.
~voc;. Făcutu.

Dresu. I I. „făcut" 2. „îndreptat".
4>ttclmµov. Dresătură. Tocmire. I qmclmµo „îndreptare, dregere".
'1lt'6aµa. "11t't'6oµcx.. Scuipatu. I qrr6µa „scuipat".
<ll't'6co. crmXo. Scuipu. I <p't'(>vro „a scuipa".
fl>uya&uµfvo;. Izgonitu. T\tot El;~voc;. I (primul termen) „erodat" (al
doilea termen) „exilat".
~a&-6oµcxt. Mă izgonescu. /„a fi ajutat să evadeze".
~cx&Uro. fl;~ro./ (primul termen) „a ajuta să evadeze" (al doilea termen)
„a exi·1 a" .
~~· Fugaru. I qroya&xc; „dezertor".
f. 73 r.
Cb'uÂLr(oµcxt. Mă păzescu. I „a se păzi".
Cb'uÂLr(ro. Păzescu. I „a păzi".
cWMxl;u;. Pază. I qr6Mxl;11 I. „pază" 2. „profilaxie".
Cb'uÂaKÎ\. Închisoare. I idem.
Cb'uÂCXlCOlvco. Pui la-nchisoare. I „a trimite în închisoare".
Cb'uÂ.OOca~. Păzitor.

Cb'uÂ.aKCoµtvoc;. Închisu la pază. I „închis, deţinut".
~Mnoµa. Închisoare de pază.
~>u.Â.Î}. Neam. Seminţie. I ,,neam, rasă".
~lltftl;ro. Altoiescu în frunză.
cWÂÂOv. Foaie. Frunză. I qroÂÂD 1. „frunză" 2. „foaie".
Cb'u~c;. Foios. Frunws. Stufos. I 1. „foios" 2. „stufos, plin de frunze".
dlUpcxµa. Frământătură. I 1. „aluat" 2. „drojdie".
~.Scădere.

cl>up<ll;ro. Scazu.
~K'.a. Din fire. I „fireşte, desigur".
~x:6c;. Firescu. I 1. „natural, firescu" 2. „fizic".
i'fM.~~
w" , „fiire " .
-uv~. F.rre. I „natu ra
~- Suflare. I I. „curent" 2. (med.) „suflu".
<llucro6vcx. Foale care suflă.
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~-Suflu.

I I. „a sufla" 2. „(d. vânt) a bate".
~. Sădescu. I „a planta, a sădi".
~- Săditor. I „plantator".
~µa. Sădire. I „sădire, plantare".
~- Prăsadă. Prăsădire. I „plantare".
~v. Pomu. I qru't6 „plantă".
ci>. ro.
4>roÂ.EUro. Cuibezu. I „a face cuib".
<l>roÂ.al. Cuibu. I <proÂ.w „cuib".
<l>rovcll;ro. Strigu. I „a striga".
«kllvcxoµa. Strigare.
cI>covft. Glas. I I. „voce, glas" 2. „diateză".
4>roVll'tt1c6c;. Glăsuitor. I „fonetic".
~.Târgu.

cllcocnTpcxc;: Luminător. I fig. „lumină".
<l>Ox;. Lumină. I idem.
<l>coolp6poc;. Luceafăru. I „fosfor".
4>oYtetv6c;. Luminos. I idem.
cl>omft. Focu. I idem.
4>om.cXv ava1t't0l. Aprinzu focu.
<l>mtil;oµcn arrb mv 9E6v. Mă luminez de Dumnezeu. I „a fi luminat de
Dumnezeu".
<l>mtil;ro. Luminezu. I „a lumina".
'1>ornaµtvcx;. Luminatu. I idenz.
t'l>om.ouK6c;. Luminos. I „de iluminat".
<l>omaµ.6c;. Ti ~· Luminare. I (ambii termeni) „iluminare".
~ etlcx. Lumină dumnezeiască.

<l>mtil;ro. Năstăvescu. I „a lumina".
<l>omaµ.6c; 0etK6c;. Năstavu dumnezeescu.
XcXaµa.

Prăpastie.

I idem.

Xaot. Răsfăţare I „mângâiere".
Xaî&'6ro. Răsfăţ. I „a mângâia".
Xat&-OOµat. Mă răsfăţ. I „a fi mângâiat".
Xat&:uµa. Răsfăţiciune. I „mângâiere".
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XoopEx:ax:oc;. Cel ce să bucură de răul altuia. I „răutăcios".
XoopE-naµa. Închinăciune cu sănătate. I „salut".
Xoopew. Mă închinu cu sănătate. I „a saluta".
Xalpoµm îi xatpro. Mă bucur. I „a se bucura".
XalpE. Bucură-te I „salut".
~a. Grindină. I X~t „grindină".
X<Wxl;ro&rl<;. Grindinos.
X<Wxl;roVEt. Bate piiatra.
Xa.Mxaµ{x;. Stricătură. Pierzare. I „catastrofă".
XaMxaµtvoc;. Stricatu. I „stricat".
XaÂ.aatil<;. Stricător. I „distrugător".
Xa.ÂE6ro. Cautu. Cercu.
XOÂtx:a.c;. II~Â.O;. Cremene.
XaÂ.tvapt. Frâu. Zabale. I „frâu".
Xa.Â.tvroµfvoc;. Înfrânatu. I 1. „cu frâu" 2. „înfrânat".
XCXÂ.tvrovro. Înfrânezu. I 1. „a pune frâu" 2. „a înfrânat".
XCXÂ.1CE'6ro. Arămezu. Lucrezu la aramă. I „a lucra în aramă".
Xa.Â.1CE'6<;. Lucrător la aramă. Căldăraru. I XaÂ.lCl.&c; „arămar".
XCXÂ.x:OOKoupft. Rugină de aramă.
X&Âx:mµa. Aramă. I idem.
XCXÂ.x:coµa'ttvwv. De aramă. I idem.
Xalroµat. Mă stricu. I „a se strica".
XcVJil. Stricu. I 1. „a strica" 2. „a schimba în monede mai mici".
XcxµftÂ.T}~. Cărătoriu. I „hamal".
XaµT}Âll. Jos. I iden1.
XaµT}Â.O; 'tCmoc;. Locu de jos. I „loc jos".
XaµT}Â.O; ~- Om de jos plecatu.
Xaµ'T}Â.Olvro. Povăiescu. Pogor. I „a coborî".
XaµoytAfroµa. Zâmbeală de râs. I „zâmbet".
XaµorEÂ&. Zâmbescu a râde I „a zâmbi".
Xaaµo6pytaµa. Căscare. I „căscat".
XaaµcrupyoOµcn. Cascu. I X~ „a căsca".
XtXvoµat. Pieiu. I „a se pierde".
Xavco. Pierzu. I „a pierde".
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f. 73v.

Xcxpa. Bucurie. I idem.
Xapa.Ktip. Chipu. I „caracter, tip".
Xapa.Knpll;ro. Chipuiescu. I „a caracteriza".
Xapaµtt.&x. Crăpătură. I „crăpătură".
Xcxpcll;ro. Crestezu. Crăpu. I „a cresta".
XapclaCJCO. Însemnezu. I „a încrusta".
Xapcl'(t.. Haraci. Dajde.
XapU;ro. Dăruiescu. I „a dărui, a face cadou".
Xclptc;. Daru. Dăruială şi mulţămită. I xclpri 1. „farmec" 2. „calitate, dar".
X&ptaµa. Daru. Danie. I 1. „dar, cadou" 2. „calitate, virtute".
X~. Dăruitor. /„cel care dăruieşte".
Xcxpum.K6c;. Darnicu/ „în dar, de cadou".
X&ptv txro .. Am haru. Cunoscu binele.
Xapt:tcoµtvoc;. Plinu de daru. I „drăguţ, cu farmec".
XapoKoma. Veselie. I Xap<>K6m „petrecere".
XapoKoni.O. Mă veselescu. I „a petrece".
Xap6Koxoc;. Veasel din fire. I xapo1C6Jtoc; „petrecăreţ".
Xapcmot.6c;. Făcător de veselie. I „care înveseleşte".
Xclpcx;. 6 9avaro;. Moartea. I (ambii termeni) „moartea".
Xcxpo(>µEvoc;. Veaselu. I „bucuros, vesel".
XapcX J.lEY&Â.T\. Bucurie mare. I „bucurie mare".
Xapako. Veselescu.
Xaptan. Cărtici<;ă. I ,,hârtioară".
Xclpn. Carte sau hârtie. I xaptl „hârtie".
Xaptmuxt:yvIBt. Joc de cărţi şi cărţi de joc. I xapromtyvw ,joc de cărţi".
X<lcncco. Cascu. I „a căsca".
Xamcaptt~. Căscău.

X&.mrulµa.

Căscare.

XOOµcx rflc;. Crăpătura pământului.
Xcxxapll;m. Mă chicotescu. Mă chicăiescu. Râzu cu hohote. I xax~m „a
râde în hohote".
X&ptaµa. Chicăitură. Chicotu./xcxxcXvtaµa „hohot de râs".
~-Buzatu. I „cu buze mari".
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~. Buzişoară.

I „buzişoară".
XEThcx;. Buză. I idem.
XaÂ.Omeclµa'tCX. Crăpăturile. buzele.
XEtÂ07tÎTYcxOOV. Cunune .Vizdurile puţului.
Xetµovta. Iamatecu sau lubeiţă I XetµmwX 1. „iarnă" 2. „vreme de iarnă".
XEt.µlovm;. Iarnă. I idem.
Xaµovull;m. Iemezu. I I. „a ierna" 2. „a se ·face iarnă".
XEipa xt.pi. Mână. /al doilea termen) idem.
XElpcntxvrt. Meşteşugu de 1nână. I XapcrtEXvUx „lucru de mână".
~m·tuc6c;. oex: wv xetp&v amou ~rov. Cel ce trăiaşte şi să hrăneaşte din
mâinile sale.
XetpOypaµµa. Scrisoare de mână.

XEtpOOcn. Mănuşă.
XE\p6µ'0Â.Oc;. Râşniţă. I idem.

XEtp6mcroµa. xqxn)Ât. Mănuşă. Toartă. (al doilea termen) „toartă".
XE\p&repc>c;. Mai rău. I idem.
XEtpotoVEtµfvoc;. Hirotonitu. I XEtpOtoVllJ..lfvoc; „hirotonisit".
XE\pot6~. Hirotonie. I xepot6Vl1<J11 „hirotonisire".
XEtpotovro. Hirotonisescu. I „a hirotonisi".
XEtpcrupyta. Lucrarea mâinilor. I „chirurgie".
Xetpaopy6c;. Lucrător cu mâinile. I „chirurg".
XEA.t6v. Rândunea. I xuW6vt „rândunică".
xrMva. Broască ţestoasă./ idem.
XE.puX ~- Mână de făină. I „mână de făină".
XE.pt<X. X~Â.Ov. Mânuşă de seceriş.
Xe\po(XlÂ.&. Facu znopu. Dulâcuş.
XEpOx:po(xo xpaw xe~. Batu în palme. I XE1p01CpO'tCD „a aplauda, a bate din
palme".
XEp61CpCYUO'µCl. Kp6to;. Plesnetul palmelor.
XE.poµ<Xvtt.Âov. Peşchiru. Ştergaru.
XEpOvoµi.a. Însemnare din mâini. I XEtpOvoµta igest, gesticulaţie".
XEpo7tpt.O>vt. Mănuşă herăstrăului.
X.11.
XÎ]va.

Gâscă.

I idem.
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X11voÂb'(cx;. Păscător de gâşte.

Xipx. Văduvă. I idem.
Xfpoc;. Văduvu. I idem.
XÎ)le'\Xn<;. Văduvire.

Xrpe{xo. Văduvescu. I „a văduvi".

txipE'ooEv A văduvitu.
X.0.

XeEc;. Ieri.
X9Ecnv6c;. De ieri.
a:rrb f:xfJEJ;. t6 ai>t6.
f. 74r.
XU.t.a. O mie. I idem.
Xt.Â.ul.c;. Mie sau miime.
XU.unc; c:pqxxîc;. De o mie de ori. I ffe~ ~ „de o mie de ori".
X1Â1.00't6c;. Al miilea. Iidem.
XlÂ~vo;. De o mie de ani. /idem.
X1Ât6qroA.Â.Oc;. De o mie de frunze sau de foi.
Xt.Â.uxpxi.a. Stăpânire peste o mie.
Xt.Â.l.apxcx;. Mai mare peste o mie.
Xt.Â.tµtvq:>ll;ro. XJ)EµE'til;ro. Nechezu.

XlÂtµt VtptCJJJ.CX. XJ)EµE'tl.O)l6c;.

Nechezătură.

Xtlbc;. Zeamă.
XtVL6c;. Peaşte de mare.
Xt6vt.. Zăpadă. I idem.
Xt6vt.CJµCX. Ninsoare. I idem.
Xto~. Ninge. I idem.
Xwvt.CJµfvcx;. Ninsu. I idem.

Xwvoxcooµtvcx;. Împresuratu de zăpadă.
X. Â..
XÂ.t.al.vro. Încropescu. I „a încălzi uşor, a încropi".
XÂ.uxp6c;. Încropitu. I l. „călduţ" 2. (fig.) „slab".
Ja.tcoµa. Încropu.

XMoµ.cxaµ6c;.

~- Gălbează. Gălbiciune.

XMoµ.~ro. Gălbejăscu.

I XÂbµt.a.aµa „paloare".

I XÂ.Oµull;ro „a gălbeji".
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XÂ.Olµ6c;. Găi bej os. Ix~ „palid".
XÂ.Coµ6tT\'tCX. Gălbejune.
XÂ.CqJ6c;. Vearde. I (d. plante) „crud, verde".

~- Înverzire. I x~m „stare crudă".
~vro. Înverzescu.

X.v.
Xvoii.l;co. Putu.
Xv&to;. Putoare.
XvCm:o&x. Urma piciorului.

X.o.
X613oÂ.11. Ctvepcxna. Jăratecu. I (ambii termeni) ,jăratec".
Xotpll;co. Facu ca porcii.
Xo{pivov ~- Came de porcu. I „came de porc".
Xotpq3omc6c;. Purcaru.
XotpeµavBpa. Purcăreaţă. Cocină.
XotpOµfpt.. Muşchi sau spată de porcu. I ,jambon".
Xotp6mro'tov. Came grasă.
Xâipoc;. Porcu. I idem.
Xo~ ăypt.0;. Porcu sălbatecu.
Xotp67touÂ.Ov. Purcelu.
Xotpe&.pµau. Piele sau burdufu de porcu.
Xotp01ptxa. Păr de porcu.
XoÂ.~co. Mă mâniu. I „a (se) supăra" 2. „a (se) înfuria".
XoÂ.Î\. Fiere. I idem.
XoÂ.uc6c;. Fieros. Cu fiere mare. I „de fiere".
XoÂ.uxaµtvoc;. Mânios. Tristu. I I. „supărat" 2. „înfuriat".
Xovtp(mic;. Grosime.
Xovtp(x;. Gros. şi mojicu. I 1. „gras" 2. „dur, grosier".
Xovqxxr6VT\. Grosime. Mojicie.
Xopa'CE'6co. Glumescu. I xropa'CE'6co „a glumi".
X~. Jocu. I „a dansa".
X~c;. Jucător. I „dansator".

Xqxrttxvri. Meşteşugu dănţuirii.
Xopdnpa. Jucătoare. Dănţuitoare I „dansatoare".
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Xqx)c;. Danţu I „dans".
Xqx)c; ăyux;. Danţul sfinţilor.
Xqnmvco. Satur. Kat mă satur. I „a (se) sătura".
X~. Saţul.

I „saţ".
XqmxaµEvoc;. Km xqytcX-roc;. Sătulu./ (ambii termeni) „sătul".
Xqnacm.K{x;. Săţios. I ide111.
Xqn&pt. xqnoc;. Iarbă. /(ambii termeni) „iarbă".

XqnapOOa. Ierbuşoară.
Xqmlpt. Fânu.
XoptapEvtoc;. De iarbă./ idem.
Xop't67tcmoc;. Locu ierbos.
XqncxpoÂ.O'y&. Culegu ierburi.
XÂ.a&X'tl.KcX. Pietricele.
Xo~ro ii KfYX,}n~ro. Undezu. Clocotescu.
XCJX'J...6/;,Et 1:6 'tl;ooKCx.Â.t. Undează oala. Clocoteaşte.
·X.p.
Xprla. Trebuinţă I I. „nevoie, trebuinţă" 2. „W.C".
Xpetfd;oµat. Îm trebuie. /a avea nevoie".
Xpetal;o(>µevcx. Trebuincioase I „necesare, trebuincioase".
Xpetal;6J..t.Evoc;. Trebuincios. I „trebuincios, necesar".
Xptcx;. Datorie I iden1.
~-Datornicu. I~ „datornic".
f. 74v.
Xpr.rovoµcn. Mă îndatorezu. I a se îndatora".
Xpmxnii). Am dator. I „a fi dator".
XptpµOc;. Prorocie. Gâceală. I „profeţie, proorocire".
Xptaµa. Ungere. I I. „ungere" 2. „sfântul mir" 3. (fig.) „binecuvântare".
Xp~. Ungător.

Xptl;ro Km M:l.co. Ungu /(primul termen) „a unge".
Xptcm.av6c;. Creştin. I idem.
Xpt.crrbc;. Hristos. I „Christos".
Ta Xpt.o'to(Yyevcx. Naşterea lui Hristos. Crăciunul. I „Crăciunul".
XpoVLapuc(x;. De un an. I idem.
XpoVLK6v. Leatopiseţu. I xs:x>VLKO „cronică".
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Xpovuca. Pre de an. I „din punct de vedere al timpului".
Xp6vcx;. An I 1. „an" 2. „timp".
Xpovll;ro. Zăbovescu. I l . „a dăinui" 2. „a zăbovi; a trage de timp" 3. „a se
croniciza".
Xpoocl<pt. Fir. I „aur''.
Xpooc&µfvo;. Legatu cu fir.
Xpoooµtvcx;. Auritu. poleitu. I „aurit".
Xpua6µ.qxpoc;. Cu chipu de aur.
Xpoo(x;. Aur. I idem.
Xpooox6cx;. Zlătaru. I „bijutier".
XpOOroµa. Poleială. I 1. „aurie" 2. „bijuterie de aur".
XpoocOvco. Poleiescu. I „a auri".
Xproµa. Faţă. Faţă de postavu. I ,,culoare".
Xpcoµatll;ro. Făţuiescu. Facu faţă. I „a colora".
X. t>.
X-6µ.a. Degrab. Curând. I „una peste alta, la grămadă".
X'6µa. T\ xixru;. Vărsare. I x{xrq „vărsare".
Xt>µ.Evov w.p6v. Apă vărsată.
Xuµ.6c;. X'6cnµov. Vărsătură. I (primul termen) „zeamă, suc" I x'6cnµo 1.
"2 . „topire
. "3 . „eJacu
. Iare" .
„varsare
v.'
- ".
A'UVCO. arsu. I „a varsa
X'l>'t'Î}c;. Nf.POX~. Jgheabu prin care varsă apă. I (al doilea termen)

v-

„chiuvetă".

XIDµa.

Ţărână. Pământu.

I „pământ".

XcoVE'lxo. Topescu mademuri. Argintu sau aur I 1. „a topi metale" 2. „a
digera" 3 fig. „a suporta".
XcoVE'lxo. Mistuiescu.
xto~. Mistuială. I XWVE'OO'Tl „digestie".
Xco\1€'\Ytlx:6v. Mistuitor. I „digestiv, de digestie".
XcoVE'U't'fptov. Urcior în care să topeaşte aurul sau argintul. I I. „laminor" 2.
„osuar" .
Xcovl. Pâlnie. I 1. „pâlnie" 2. „con".
xtovoµoo.. Mă vărsu. I I . „a pătrunde, a găuri" 2. „a se amesteca în treburile
altora".
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xrovro.

Vâru. Înfigu. I I. „a înfige în pământ" 2. „a acoperi cu pământ"
- ".
3. „a sapa
Xcooµtvoc;. Vârâtu. Înfiptu. I 1. „înfipt" 2. „acoperit cu pământ" 3. „săpat".
xropa'. Oraş. I I. „ţară" 2. „oraş".

Xcqxxq>OOct. Arăturcă. Holdă mică.
Xcqlclcpi. Arătură. Holdă. I „teren arabil".
Xcqlta't'Tlc;. Ţăranu. I „ţăran".
XCJl>W'tl.Ka. Ţărăneaşte. I „ţărăneşte, ca ţăranii".
XCJl>ulnKcx;. Ţărănescu. I „ţărănescu, de la ţară".
Xcqlta'tt.CJaa. Ţărancă. Mojică. I „ţărancă".
~'tOO'UVll. Mojâcie. I „starea de ţăran".
~- Deosebi. I „separat".
Xcqnaµ.6c;. Despărţire. I „despărţire".
~ro. Desparţu. I „a despărţi".
Xcoptcrt6c;. Osebitu. alesu.

Xcopiaµtvoc;. Despărţitu. „despărţit".
Xroptc;. Fără. I idem.
Xropro. Încapu. I „a încape".
'I'. a.
'1'&.aa.

Rogojină.

I „pai".
'l'W..\&x. Foarfecă. I idem.
'l'CXÂ.t.Mn. Forfeceale./ „forfecuţă".
'l'cV..wll;ro. Forfecescu. Croiescu. I l. „a scurta cu forfeca" 2. „a ciunti".
'l'cV..Uiwµa. Forfecătură. I 1. „scurtare cu foarfeca" 2. „ciuntire".
'l'clÂÂco. Cântu. I l. „a cânta" 2. „a psalmodia" 3. „a lăuda".
'I'~. Cântare.
'I'~. Psalmu. I idem.
'l'W..nptov. Psaltire. I vcV..'tTpto „psaltire".
'l'CA't'Ttc;. Cântăreţu. I „psalt".
'l'cV..nlCÎ\. Psaltichie. I „psaltichie".
'I'~. Psalmu. 8pr\V11'ttK6c;. cântare de jale. (v. m. sus).
'l'Ctptiµa. ii vtlpeuµa. Cărunţeală. I v6peµa 1. „pescuit" 2. „iscodire".

'l'cxp\Z;ro. Încărunţescu.
'l'ap6c;. Căruntu. I v~ „cărunt".
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'l'cxp(t.c;. Păscaru. I „pescar".
'l'ape(xo. Prinzu peşte. Vânezu peşte. I „a pescui, a prinde peşte".
'l'ftpe'uµa. Pescărie. I „pescuit".
'l'apOOa. Peştişor. I „peşte mic, peştişor".
'l'clpt.. Peşte. I idem.
'l'a.ptKÎ\. Meşteşugul păscăriei. I „pescuit".
'l'ap61eoÂ.Âa. Clei de peaşte. I „clei".
'l'apoÂ.1.µVll. Lacu de peaşte.
'l'ap{o&i<;. Păscos.
'l'axv6v ~- Came macră.
'l'axv6v. Pulpă.
f. 75r.
'I'. E.
'l'eyaot. Vină. Defăimare I „defect".
'l'fyco. Defăimezu. Defaimu. I „a condamna".
'l'tK't11<;. Defăimătoriu. I „acuzator".
'l'E'IC't6c;. Voialnicu de defăimare. I „condamnabil".
'1'6yo;. Defăimare. I „decepţie".
'l'E'Oµa. ii VE'GOOi;. Minciună I vtµa „minciună" (al doilea termen) idem.
'l'cuµa't<Xn. Minciunică. I „minciunică".
'l'e68oµcn. Minţ. Grăiescu minciuni. I „a minţi, a spune minciuni".
'l'E'O&>Âbyo;. Grăitor de minciuni.
'l'E'UOOÂ.O'yUX. Graiu mincinos. I „minciuni".
'I'~. Mărturie mincinoasă. V~ (al doilea termen)
„mărturie mincinoasă".

'l'Et>OOµ.cxprupro. Mărturisescu. I „a depune mărturie mincinoasă".
'l'E'U&mpoqnl'tll<;. Prorocu mincinos. I „fals profet".
'l'E'OO'tll<;. Mincinos. I „mincinos".
'l'.11.
'l'11Â.a<pll;co. Pipăiu. I 1 „a atinge" 2. „a pipăi" 3. „a căuta".
'1'11~· Pipăire. I 'lfll~ 1. „atingere" 2. „pipăire".
'l'11Â.a<pTl~. Pipăitor.

'l'ilµa. vilmµ.ov. Coptură. friptură. I vTlmµ.o „coacere".
'l'ru.afvoc;. Coptu. Friptu. I idem.
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'l'evro. Cocu. Frigu I 'V'llvm „a coace, a frige".
'Pipa. Păduche. I vrlpa „păduche".
'I'~. Păduchios.

I 'I'~ 1. „păduchios" 2. „murdar" 3. „zgârcit".
'l'ipt.Ctl;co. Păduchezu. I 'lf~CO „a se umple de păduchi".
'l'rpil;oµcn. Mă păduchezu. I „a se umple de păduchi".
'l'rpll;co. Păduchiu. I 'l'Etp\.l;ro 1. „a despăduchia" 2. „a despica firul în patru".

'l'faptoµcx. Şoaptă. Clevetire.
'Pl.Â.6c;. Supţire.
'1'1.Â.OÂCYyUX. Cercare cu de amănuntu.

'l'lÂatvro.

Supţiezu.

'I'~. Supţirime.

'Pîtxcx. Fărâmă. I „miez de pâine".
'l'tXCXÂ.l&x. Picureală.
'l'tXCXÂ.ll;EL. _Picurează. Râurează. I „plouă mărunt".
'l'tXCXÂ.toµEvoc;. Picuratu.
'P. o.
'1'6yo;. Defăimare. Hulă•; 1. „mustrare" 2. „decepţie".
'l'a6VlOJ.lCX. Târguială. I vrovtoµcx „cumpărătură, târguială".
'l'oovU;co. Târguiescu. I vrovl.l;ro „a cumpăra".
'l'ouVlO"t'fic;. Târguitor.
'l'cxpl.µt. Mortăcină. I „aruncat mort, mortăciune".
'Pocp&. Moriu. Însă acestu cuvântu să zice numai la dobitoacele ce 1nor.
Mortăcină. că nu zicem a1t00clvet t6 ~fOOv ci vcxpeî Ti vocpâ. I (d. W1 animal)
.„
„amun .

'P'\lUWl;co. Facu pureci. I „a (se) umple de purici".
'l''UU~.

Purecos. plinu de pureci. ·
'P'\lUWl;oµoo.. Mă purecu.
'l''\lÂÂ.O<pCX'yoµEvoc;. Mâncatu de pureci.
'1''6ll.oc;. Purece. I „purice".
'l'UXcmal.8t. Fecior de sufletu. I „copil de suflet".
'l'ux~µtvoc;. Hrănitu crescutu de sufletu.
\II

IV'ltlV~-„„

T'\lXu.~.

•Altă

' ,
to, CX'Uto.

grafie.
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'l'uxît. Sufletu I idem.
'l'uxuc6v. Sufletescu. Drept sufletu. I 'J"OXl.KO „îndurare, binefacere".
'l'uxiK'.6c; ~· Om sufletescu.
'l'uxoµcXx11<J1.C;. Chinuială la ieşirea sufletului.
'l'uxoµaxeî. Trage să moară. I idem.
'l'UXoXCXÂ.ao''t'Îl<;·
'1''6xsn. Geru. I „frig".
'l'UXJXXl,vco. Răcescu. I „a răci".
'l'UXP{x;. Reace.
'l'\lxroµcx. v'>xcoou;. Însufleţire.
'l'uxroµEvoc;. Însufleţitu. I iden1.
'l'uxrovro. Însufleţescu. I „a însufleţi".
'I'. ro.
'l'coµl. Pâine. I idem.
'l'coµâ.c;. Pitar./ „brutar".
'l'coµ.001.&o. Dau pâine.
'Pcoµd;ît't'll<;. Cerşitor de pâine. Calic. I „cerşetor".
'l'mµd;11uo. Ceru pâine. Calicescu. I „a cerşi".
'l'coµcmm>A.t't'Î}C;. Vânzător de pâine.
'l'coµcmm>A.Eîov. Pâinărie.
'P~. Râie. I 1. „râie" 2. „sărăcie cruntă".
'l'cqn&pric;. Râos. I l. ,,râios" 2. „sărac lipit".
'l'cq>tftl;m. Râiezu. I „a (se) umple de râie".
f. 75v.

n. a.
'n&ft. Peasnă. Cântare./ „odă".
'n&6V11. Chinul naşterii. I OOUV11„chin".

n.e.
·necruµa. O minune.
·n olµt. Vai.
·n olµt 6 ~- Vai de mine ticălosul.
'1. lC.

''11reav6c;. Ocheanul. maica mării I „ocean".
n.µ.
ll'Qµoc;.

Umăru.

I idem.
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·~.

Crudu. I idem.
·nµocpayoc;. Cel ce mănâncă crudu. I „care mănâncă mâncăruri crude".

n.o.
"O.Ov. Ou. I iden1.
- ceas" 2 . „ t"imp" .
... ~. ceasu. I 1. „ora,
CIOpcn. V remi. şi ceasuri.
CIOpa. Wpt.vft. Vreamea de primăvară.
CIOpa 0F.pt.vft. Vreamea secerişului.
CIOpa q>Ot.V01t9ptvft. Vreame de toamnă.
'-'Opa. Xetµ.€ptvft. Vreame iematecă.
'Opaîoc;. Frumos.
'Opt.µ.cll;et.. Să coace., să cocu poamele. I „se coace".
uOptµ.oc;. Coptu: I idem.
'Opt.aµtvoc;. Hotărâtu. rânduitu*••.
'OpoÂbytov. Ceasornicu. I „orologiu".
n. o.
'Q(; Tt'tOt ffil;. Până I „până la".
ffil; ăv. Ca să.
K6coo.vov. Ca ciurul.
CI~ cnroÂ.Î\. Ca câinele.
mpaîpa. Ca un rotocolu. Ca o roată.
'Q(; ~- Până acumu.
'Oe; 1Ca900c;. Precumu.
unoov
a.9q. Până a veni.
'Q(; 1î&tE Până cându.
"'1crtE Cntcru. "Incă.
"(l(; 'tOOov. Până-ntr-atâta.

CI°""'

·ncrav

·noav

va

n. q>.
''1q>EÂ.Eî. Foloseaşte.
''1<pEÂ.Et.<X. Folosinţă. folosire. I „folos, câştig".

''2<ptl.&. Folosescu. I „a folosi, a fi de folos, a aduce câştig".
• Se repetă mai jos după ~•• Se repetă mai jos după âlptaµt~ cu sensul „coptu"şi este anulat împreună cu acesta
prin două linii încrucişate.
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'Q(peÂ.t'tÎlc;. Folositor.
'QcpEÂ.tµOc;. De folos. I „folositor, de folos".

Km 0Ecri>86l;cx.
f. 76r.
Ilf1pf.pyov. Pre deasupra. suptu lucru. fără treabă sau pe întâmplare.
I:uvro't<XÂ.µfvoc;. Strânsu. I „timid, modest".
A~. Depărtare. I Btftcr'tCXO'T\ „distanţă".
Ilpoocnle{x;. Iscusitu. slujitu. I „practic".
"'AîîpCXK'toc;. Neiscusitu. neslujitu. I „inactiv".
AUXKptnK6c;. Sebuitoriu. Cu socoteală. I I. „distins" 2. „discret".
'Enippcmoc;. Povârnitu. Plecatu.
Ilqn1t0Â.€co, ro Încongiur.
Ilpo\Wv EK 'toU 1tCXtp6c;. Ieşindu, purcegându din tatăl.
Ilpof3oÂ.E'6<;. Purcegătoriu. I 1tpo(X>Âfu.<; „proiector".
cl>Â.uapicx nat&umc;. Limbuţie. EK 'tilc; KCX~ ypcxµ.
'~tfo'tcxxoc;. Prea răsfăţatu.
·~~'toc;- Prea ascuţitu la vedeare.
E~. Mai frumos.
X0aµa.Âb<;. Posomorâtu.
'Old>c;. Iute.
rutepcx. Straturile.
I:'tţiµµcx.

µt'tCpOV tKCXWV 1t00aptrov Tl'tOWc'tOV µipoc; 'tOO am.Btoo.

'Opyul.cxt. Stânjăni.
AacpVll. Neftu sau dafinu. I „dafin".
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bătrânia,

A

adamascu, s.n. „frânghie" 216
adurmitare, s.f. „somnolenţă" 281
aeros, adj. 18
agniceariu, s.n. 93
agustu, s.n. (cu var. avgustu") 268
aheli, 109
ana9ematisescu, vb. 46
anghira, s.f. 9
aplecare, s.f. 3 11 „alăptare"
Apolon, s.m. 78
Araviia,s.f. 94
arăturcă, s.f. 385 „holdă mică"
arcariu, s.m. 149 „arcaş"
areate, s.m. 243
argatu, s.m.-150, 181, 236, 270
Aristotelu, s.m. 90
armaş, s.m.138 „gâde"
asemenezu, vb. 170
Asia, s.f. 96
aspidă, s.f. 96
astronomie, s.f. 98
astrucatu, adj. 186, 195
astrucu, vb. 196
asudeală, s.f. 203
asudezu, vb. 203
Atlasu, s.n. 102
aţapocu, s.n. 77
aulmezu, vb. 207
avegheare, s.m. 168, 299
aveghitor, s.m. 168, 299
aveghiu, s.n. 168, 299
A9ina, s.f. 20
B
ba,adv.289,292,294
bălturos, adj. 251
bărbierie, s.f. 241 („frizerie")

s.f. 127 „senat"
boltescu, vb. 216 „a se mândri"
boţitu, adj. 342
broboană, s.f. 331 „boabă"
bubatul, s.n. 184
buca, s.f. 255

c
cafaltâcu, s.n. 23 5 „gustare"
cafasuri, s.n. 226 „zăbrele"
caluvri, s.f. 166 „cizme"
camburu, s.m. 125, 190 „cocoşat"
capişte, s.f. 123, 160
caponu, s.m. 218
cârnelegi, s.f. 115
casnicie, s.f. 149 „toţi ai casei"
câşlege, s. f. 115
catargă, s.f. 225
cataroiu, s.n. 223
catartul, s.n. 223
cavalarie, s.f. 235 „decoraţie"
cădescu, vb. 202 „a tămâia"
cămpănescu, vb. 216 „a bate clopotele"
cămpănire, s.f. 216 „bătaia clopotelor"
căpară, s.f. 92 „logodnă"
căpistere, s.f. 337
căpriorescu, vb. 363 „a transforma în
căpriori"
căscău,

adj. 379
căşiţă, s.f. 313
cătărgar, adj. 225
ceoacă, s.f. 241 ,,stăncuţă"
cerbice, s.n. 154, 363
cesluire s. f., 61
chelşugu, s.n. 287
chepeteniia, s.f. 245
cherveros, s.m. 229
chesariu, s.m. 209
chicăiescu, vb. 379
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chilomu, s.n. 237
chimingiaru, s.m. 230
chiminţeru, s.m. 254
chiminţia, s.f. 230, 254
cinsteşu, s.1n. 361
ciorală, s.f. 347
cipură, s.f. 335
ciriş, s.n. 312
ciudescu, vb. 300
ciudesie, s.f 335
clădărie, s.f. 91
clătescu, vb. 332, 334, 355, 358 „a
clătina"
clătire,

s.f. 332, 355, 358„clătinare"
codău, adj. 290 „cu coadă"
codocescu, vb. 239 „a cotcodăci"
codoros, adj. 331 „cu tulpina lungă"
cogor, s.n. 231
coiemgiul, s.m. 257
colaină, s.f. 235
colomâzdră, s.f. 235
colunelu, s.m. 235
comedie, s.f. 246
comidu, s.n. 241
coneţ, s.n. 177, 351
conteşu, s.n. 288
copie, s.f. 252 „suliţă"
copilescu, vb. 279 „a avea copii din
flori"
copilu, s.m. 151, 276, 279, 295, 348,
358
coreşpondenţie, s.f. 3 5
crasis, s.n. 153
cripăţu, s.n. 91 „cămară"
cruntatu, adj. 23
cruntezu, vb. 23
cumpliţescu, vb. 338
cumpliţie, s.f. 338
curieriu, s.m. 127 „crescător de şoimi"

curucioară,

s.f. 219
curuiu, s.n. 127
custul, s.n. 79
cuţitoaia, s.f. 88, 130
cuvântăreţ, s.m. 147 (şi adj. 165, 183,
187)
cuveasnicu, adj. 137 „cuvios"
cuzniţă, s.f. 216 „horn"
D
David, s.m. 135
Davir, s.m. 135
dârvărescu, vb. 150 „a corvodi"
deletnicie, s.f. 184 „ocazie, prilej"
desarmezu, vb. 172
desputaţie, s. f. 140 „dispută"
destemeiezu, vb. 282
destemeiezu, vb. 282
dezcodatu, adj. 283
dezruşăscu, vb. 2 82
dezsoţescu, vb. 285 „a separa"
Dia, s.m. 20 „Zeus"
diadohu, s.m. 139
diată, s.f. 140 „testament"
Dimitra, s. f. 13 8 „Demeter"
din, prep. (- auzire, 29; - destul, adv.
25, 205; - luntrul, 342)
dogmaticeaşte, adv. 149
dogmatiseaşte, adj. 150
dormitător, adj. 233
drumaş, s.m. 34 7
dulâcuş, s.n. 3 80 „snop"
dupre,prep. 349,354,359,369
dusoare, s.f. 13 „preţul unei călătorii
dvoreală, s.f. 300 „apariţie"
dvorescu, vb. 300, 343 „a fi prezent"
dvoritoriu, adj. 300 „prezent"
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E

elciu, s.m. 77
elineaşte, adv. 165 „precum atenienii"
eparhiotu, s.m. 179
episcopeaşte, adv. 178
epitropia, s.f. 180
epitropu, s.m. 178
Eeiopiia, 277
F
familia, s.f. 149
fămeaie, s.f. 69
făţişare, s.f. 370
feliuire, s.f. 316
feliuirime, s.f. 316
fieros, adj. j 82
foiahiu, s.n. 23 1 "iederă"
forfecescu, vb. 385
friptaru, s.m. 294
fruştucu, s.n. 235
fugariu, s.m. 151
fumegos, adj. 218
furgeru, s.n. 230

H

haldei, s.m. 111
humădu, adj. 306
I

G

gadine, s.f. 199
gaide, s.f. 50 „picioare"
Galatiia, s.f. 125
gălbejune, s.f. 382
gălbiciune, s. f. 3 81
gărgăricescu, vb. 258 „a face gândaci"
gâcitură, 23, 258 (cu pl. gâceturi, 23)
„enigmă" „profeţie"

Gheena, s.f. 15, 128
ghenarie, s.f. 268
ghenăral, s.m. 126
ghenărălia, s.f. 126
gheo grăfească, adj. 3 11

gheometrie, s.f. 127
gheordanu, s.n. 235 „guler"
gingiaie, s.f. 9, 132
glistiru, s.n. 130
gobeaşte, vb. 216
goga, s.f. 274
goldescu, vb. 133
grijalnicu, adj. 157
grobianu, adj. 112 „grobian"
grubienescu, adj. 114
grubienie, s.f. 113
gubavu, adj. 254
gubăvie, s.f. 254
gunoos, adj. 237
gustareţ, adj. 128 „gurmand"

i, conj. (-pacu, 211, ~ proci, 194)
Iacovu, s.m. 203
iaderă, s.f. 231
ibâncă, s.f. 333
idolescu, adj. 287
idoloaică, s.f. 198
Idra, s.f. 367
idropică, sS 367
ierarşie, s.f. 204
Ierosalim, s.m. 204 (cu var. Ierusalim,
202
ieşitoare, s.f. 45, 356
igumenie, s.f. 192
igumenu, s.m. 1, 192
imirlicu, s.n. 207
inorogu, s.m. 272
instrumentu, s.n. 130, 147, 234, 290
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înhrănescu,

vb. 191
îninimoşare, s.f. 156
înoaoitu, adj. 170 „de nouă ori pe atât"
înpresurare, s.f. 221
însânuiescu, vb. 203
însomnare, s. f. 281
înţinăciune, s.f. 48
întrarmatu, adj. 91
înurzicu, vb. 361
înviezu, vb. 46, 50, 192
învitare, s.f. 299, 316
învitezu, vb. 291, 299

Ioanina, s. f. 194
Iovis, s.m. 194
ipotasnicu, adj. 171
iroes, s.m. 194
iroicescu, adj. 194
iscus, s.n. 140
ispoveduitu, adj. 173
isteţescu, vb. 296
istoricos, s.m. 206
işitoare, s.m. 23 7
işlicu, s.n. 218
Italiia, s.f. 206
iudă, s.f. 196
iudesie, s.f. 196
izbrănescu, vb. 81
izbrănire, s.f. 81
izbrănitoriu, s.m. 82
izbrănitu, adj. 82

J
jărtufitu,

adj. 202
jâlţ, s.n. 329
junci, s.f. 136 „tăuraş"
L

Î
îmbrobodelnicul, s.n. 166
împâclare, s.f. 191
împersonatu, adj. 166, 301
împersonatu, adj. 301
împielescu, vb. 132
împielmezu, vb. 32
împrilăstitoriu, adj. 12
împrotivnicu, vb. 67, 68, 153, 167
împuire, s.f. 153 "înfăţişare"
împungător, s.m. 229
împuntură, s.f. 228, 346
împuţicios, adj. 115
încorunezu, vb.238
încurdare, s.f. 166
încurlezescu, vb. 166 (cu var. încurlu,
166)
îndator, adv. 135
înfăinatu, adj. 32
înfrântură, s.f. 132

laură,

s.f. 1O, 59
lăcriţă, s.f. 335
lăstărescu, ad v. 4 9
lânos, adj. 257
lânteţu, s.m. 148, 343 „căprior"
lesnire, s.f. 184, 185
lexiconu, s.n. 250
limbuţescu, vb. 130
lindină, s.m. 236, 241 „mazăre"
lişte, s.f. 334
litră, s.f. 252, 263
lopăţea, s.f. 276 „atelă"
luceală, s.f. 346
ludu, adj. 286 „nebun"
luptaci, s.m. 260, 296
M

magazânu, s.n. 255
magazi, s.n. 255
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mânăştergură,

s.f. 258
margiolie, s.f. 259
Martu, s. m. 90, 194 (cu var. Marţu,
259)
maşcară, s.f. 272
măduhă, s.f. 275
măduhos, adj. 275
măiestruiescu, vb. 178
mănuşă, s.f. 137, 151, 380
măscărescu, vb. 273
măscăricescu, vb. 259
măslinetu, s.n. 164
mătăcină, s.f. 262
mătrăţos, adj. 11 O
măţu, 171 (cu pl. maţe, 55, 121, 267,
284)
măzdrei, s.n. 247
meardere, s.f. 174
mejdină, s.f. 266 „semn de hotar"
melanholicu, adj. 262
melanholie, s. f. 262
melciu, s.m. 241 (cu var. melgu, 332)
Mercurie, s.m. 194
meşteşugareţ, s.m. 269, 297, 317
meşteşugitor, s.m. 269
meşteşutor, adj. 211
miezuină, s.f. 266
mija, s.f. 151
milosârdie, s.f. 185
milosârdu, adj. 164, 185, 205
minău, s.n. 42, 270
mirăzescu, vb. 162
miroditu, adj. 275
mirsă, s. f. 241
mirsină, s.f. 276
mitarnicu, s.m. 155
moghin, adj. 146 „geamăn"
moiciune, s.f., 71
Moisi prorocu, s.m. 276

molitbeanicu, s.n. 187
moloşăscu, vb. 257
moloşire, s.f. 257
molotiu, adj. 259
monacu, s.m. 272
mortăcină, s.f. 387
movârze, s.f. 319
mucări, s.f. 286
muierareş, adj. 134
muiem, adj. 134
mumuşoară, s.f. 258
mursecatu, adj. 135
mursecatu, vb. 13 5 „a stoarce"
muştiţe, s.f. 339
ma0imă, s.f. 298
N

naimitu, adj. 162
naţia, s.f. 127
năcovalnă, s.f. 39
năhutu, s .n. 182, 33O (cu var năutu,
s.n. 182, 330)
năimescu, vb. 279
năimitu, adj. 270, 313
nălbescu, vb. 130
nălbitor, s.m. 130
nănăiescu, vb. 276
nărămzatu, adj. 3 1
năsădescu, vb. 344
năsipişte, s.f. 3 8
năstavu,s.n.165, 197,315,377
năstăvescu, vb. 165, 377
năstăvire, s.f. 165
n~stăvitu, adj. 165, 166, 197
năstrapă, s.f. 260
năvârnecescu, vb. 154
năvarnică, adj. 154
năvârnicescu, vb. 155 „a împovăra"
năvădeală, s.f. 79

397
https://biblioteca-digitala.ro / https://www.acadsudest.ro

neameş,

s.m. 183
neastrucatu, adj. 20
necăire, s.f. 38
necărturariu, adj. 10, 39
neciocoiniţitu, adj. 30
neciocotiiţitu, adj. 3
necumpănitu, adj. 19, 25
nedumănicită, adj. 199
negustare, s.f. 7
neiziditu, adj. 111
neîncepătorie, s.f. 49
neînşălare, s.f. 86
neîntărire, s.f. 1
neîn~armatu, adj. 70
neînvânjitu, adj. 14
neînvictu, adj. 29
neînvintu, adj. 14
ne lăutu, adj. 34
nelesnire, s.f. 154
nematerialnicu, adj. 105
nemeşaşte, adv. 183
neminşie, s.f. 183
nemitamicu, adj. 14, 17
neoprire, s.f. 28, 99
neploare, s.f. 2, 44
nepoftă, s.f. 51 (cu var. nepohtă, 54)
nepomenirea, s.f. 43
neprestenu, adj. 15
neprieteşugitu, adj. 7
neprocititu, adj. 41
nepuncios, adj. 53
nerâdere, s. f. 6
nerătăcire, s.f. 86
nerodire, s.f. 25
nesebuire, s.f. 15
nesfadnicu, adj. 37
nesmultu, adj. 36
neşeretlicuitu, adj. 3

neştine,

pron. nehot. 38, 124, 137, 180
neteamere, s.f. 107
neveselu, adj. 11 O
nezăticnicu, adj. 48
nezăvistuitu, adj. 108
nicăiri, adv. 293
nicovaru, s.m. 270
noire, s.f. 208
naratu, s.m. 353
noriaş, s.m. 168
norie, s.f. 168
notaru, s.m. 207

o
oareşcine,

pron. nehot. 149
oareunde, adv. 218
oaspeţ, s.m. 283, 286
obadă, s.f. 111 (pl. obezi, 111) „cerc"
obadu, s.m. 134 „bandaj de jantă"
obicnescu, vb. 47 „a sughiţa"
obicnire, s.f. 4 7
obştejitie, s.f. 241
obştime, s.f. 234
odaniia, s.f. 76 „răsplată"
oiemul, s.n. 275
olecăitoriu, s.m. 232
opacină, s.f. 239 „vâslă"
orăşănime, s.f. 317
oroşăneaşte, adv. 317
osăbescu, vb. 14 2
osfeştania, s.f. 7
osia, s.f. 70
ostrovelu, s.n. 279
otpustu, s.n. 78
otroabele, s.f. 169
oţetu, s.n. 287
oţezeală, s.f. 347
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p

plaştaiţa,

palatu, s.n. 296
palmaci, s.m. 301
panachidă, s.f. 311
pardos, s.m. 301
parghel, s.n. 145
patrierşăscu, adj. 303
patrierşie, s.f. 303
Pavel Apostolul, s.m. 303
păblicuiescu, vb. 139
pălăchidă, s.f. 296
pălăvatecu, adj. 295, 305
pălăvăticie, s.f. 305
păliciune, s.f. 181
pănatu, s.n. 243
părecheare, s.f. 189
părtigos, adj. 3 18
păsătură, s.f. 236
păscaru, s.m. 386
păscos, adj. 3 86
păşitură, s.f. 141
pătătură, s. f. 2 5O
păvăzatu, adj. 340
pâinărie, s.f. 388
pândărescu, vb. 215
pângăriciune, s.f. 99
pânzături, s.f. 296
pârâş, adj. 258 (cu var. pârâşu, 139)
pârâtor, s.m. 220, 258
pârâtoriu, s.m. 322
pelticescu, vb. 360, 363
perghel, s.n. 236
pemoasă, s.f. 159
picureală, s.f. 387
pielescu, vb. 13 8
pielmos, adj. 32
pieşte, s.m. 78
pilitu, adj. 251
plastur, s.m. 165 (cu var. plastăru, 227)

s.f. 178
plavoş, adj. 281
plămânos, adj. 373
plătânjică, s.f. 94
plăvicior, adj. 281
plăviţă, s.f. 281
plăviţescu, vb. 281
pleteră, s.f. 307
plumbari, s.m. 124
pluştitu, adj. 190
pobizdoc, s.n. 302
podvigu, s.n. 13, 21, 122, 343
pogrebanie, s.f. 178
poiediianocu, s.n. 272
poiezeală, s.f. 286, 314
poiezescu, vb. 286, 314
politiceaşte, adv. 183
pombă, s.f. 149, 201, 319
pomesteală, s.f. 303
pomestescu, vb. 303
ponciş, adj. 346
poncişatu, adj. 346, 347
ponevos,adj.41,207,236
ponevoşală, s.f. 339
ponevoşire, s.f. 41, 236 (cu var.
ponivoşire, 33)
posnică, s.f. 272
potcapiscu, s.n. 216
potcă, s.f. 300, 321
povăiescu, vb. 378
pavecerniţă, s.f. 75
pozdravlenicu, 211
pozdravlenie, s.f. 109, 211
pranidosă, s.f. 125 „dar de nuntă"
prăsadă, s.f. 377
prăsădire, s.f. 377 „plantare"
prăstăvălescu, vb. 325 „a răsturna"
prăvălescu, vb. 325
prăvălie, 114 (cu var. prăbălie, s.f. 181)
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pre, prep. 17, 24, 35, 75, 86, 138, 155,
177, 182,206,225,228,255,264,
276,277,280,283,294,326,334,
349, 358, 373, 375, 384, 390 (pre
taină, 276 „în secret")
precupit, adj. 265
predvânzătoriu, s.m. 265
premeteala, s.f. 201 „unealtă agricolă"
prepuiu, vb. 263
prepunere, 264
pretcarea, s.f. 365 „burghiu mic"
preteşug, s.n. 131
pricealnicu, adj. 258
pricire, s.f. 140, 253, 373 „vrajbă,
dispută"

pricitoriu, adj. 140
prieru, s.n. 268
priinţă, s.f. 138
prilăsteală, s.f. 341 „găselniţă"
prilestitor, s.m. 341 „om ingenios"
prinţ, s.m. 321
prinţipatu, s. n. 192
pripecu, s.n. 226 „arsură"
pristavu, s.m. 12, 87, 140
priveadere, s.f. 142 „limpezime"
privealişte, s.f. 196, 198, 199, 213
privederos, adj. 142 „limpede"
priveştescu, vb. 282 „a depăşi"
prochimenu, s.m. 323 „subiect al
discutiei"
procitescu, vb. 262 „a studia"
proiestos, s.m. 323 „conducător"
proveduire, s.f. 230
publicuiescu, vb. 319 „a face public"
publicuire, s.f. 58 „dezvăluire"
pulgheţa, s.f. 360
pumnescu, vb. 133
pumnitoriu, s.m. 133 „care loveşte cu
pumnul"

.

purcegătoriu,

s.m. 390
purcezător, s.m. 162
purgaţiia, s.f. 208
purgător, adj. 270
R

raru, adj. 89, 90, 92
rastu, s.n. 342
rărime, s.f. 92
răriş, s.n. 92
răsfăţiciune, s.f. 217, 342, 377
răsteu, s.n. 189
răzbunezu, vb. 282
răzciune, s.f. 268
răzuiescu, vb. 289 „a scărpina"
răzuşu, s.n. 288 „ţesală"
râfilezu, vb. 248
râfilu, s.n. 248
râos, adj. 388
râpă, s.f. 119, 157, 242, 294
râpos, adj. 157
râurare, s.f. 307
râuratu, adj. 151, 307
râurătoriu, adj. 307
râureală, s.f. 329
râurezu, vb. 151, 307, 329 „a uda"
râuros, adj. 151 „răcoros"
referendariu, s.m. 160
ritor, s.m. 330
rodos, adj. 215, 219
Roma, s.f. 332
romanu, adj. 332
rucaviţa, s.f. 180
rucodelie, s.f. 182
rudărie, s.f. 265
rudescu, vb. 348
rumân, adj. 158
rumâneaşte, adv. 250
rumpere, s.f. 373
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rumpu, vb. 222 (cu var. rupu, 140, 207)
Rusaliile, s.f. 305
ruşi or, adj. 234
ruşitu, adj. 234
rută, s.f. 11, 310

s
saiu,vb.62, 150, 161, 163,284,310
salamură, s.f. 92, 302
salatră, s.f. 332
sală, s.f. 165
Satan, s.m. 116
satesfacţie, s.f. 205
Satumu, s.m. 194
saţiul, s.n. 30 (cu var. saţul, 383)
sălbăticos, adj. 11
săpunu, s.n. 333
sărindaru, s.n. 333
sătură, s.f.. 218
scârbescu, vb. 5, 86, 200, 291, 344
scârbiciosu, adj. 115
scrobeală, s.f. 360 „sfară"
scrobescu, vb. 360 „ a prăji cu sfară"
sculamentu, s.n. 132
sebuire, s.f. 140
sebuitoriu, adj. 140, 390
secătivu, adj. 284
seir, s.n. 336 „plimbare"
setezu, vb. 145
sfadnicu, adj. 258
sfiiciune, s.f. 184
sicofantia, s.f. 139
siguranţie, s.f. 100
sihăstrescu,vb.272

silave, s.f. 147
sitiveală, s.f. 122 „răguşală"
sitivescu, vb. 122 „a răguşi"
sitivire, s.f. 122

sitivitoriu, adj. 122 „care

provoacă

răguşală"

sitivitu, adj. 122 „răguşit"
slavoslovie, s.f. 150
slovnescu, vb. 350 „a împărţi în
silabe"
slovnire, s.f. 350
slugşoară, s.f. 151
smacu, s.n. 211
solescu, vb. 77, 166 „a pricinui"
sopă, s.f. 237 „măciucă"
soracă, s.f. 346 „clipă"
sorţu, s.n. 232, 249, 330
spaiu, vb. 287, 338 (cu var. speriu, vb.
338)
spaţir, s.n. 336
spicuieală, s.f. 97
spicuire, s.f. 344
spicuitor, s.m. 97, 344
sprăjescu, vb. 76
sprăjire, s.f. 76
stadiu, s.n. 343
stâlpare, s.f. 329 „ramură"
stâlpescu, vb. 344 „a castra"
stârvescu, vb. 347
staştea, s. f. 160 „soartă"
statu, s.n. 287 (cu pl. staturi, 52)
statuie"
"
stea, s.f. 97 (cu var. steală, 97, 188, cu
pl. steale, 98, 100, 187, steaoa, 97,
235)
stideală, s.f. 22
străfigu,vb.327

strălire,

s.f. 190 „boală"
strămurare, s.f. 8, 119, 228
strigă, vb. 130, 151
strigător, adj . 241
strişte, s.f. 39, 210, 271, 330
stupariu, s.m. 262
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tovaroşu,

sufăica,

s.f. 230
supie, s.f. 335 „sepie"
supuitor, s.m. 220
sutule (al), num. ord. 146
ş

şală,

s.f. 22 „sală"
şeşleş, s.n. 147 „capra vizitiului"
şiscavă, adj. 130
şişcaru, adj. 263 „peltic"
şpionlâcu, s.n. 222 „încălcare"
şpionu, s.n. 258
ştanjurile, s.n. 300 „metereze"
ştaptă, s.f. 343 „pecete"
ştireală, s.f. 151, 347
ştiros, adj. 151

T
tabii, s.f. 300 „metereze"
tablă, s.f. 311, 333, 358
tacu, vb. 273, 336
talaiţă, s.f. 317
Tav6rul, s.m. 195
tăbăraş, s.m. 34 7 „ostaş"
tămbaru, s.n. 288
tetrapodu, s.n. 48
tipăreală, s.f. 366
tipărescu, vb. 58, 343, 366
tipărire, s.f. 163
tipăritoriul, s.m. 343
tiranu, s.m. 366
tirănescu, vb. 366
tirănie, s.f. s.f. 366
tituluş, s.n. 64, 177
Tiver, 361 „Tibru"
tivgă, s.f. 235
tivloaie, s.f. 360
tizime, s.f. 354
tocică, s.f. 346 „clipă"

s.m. 351, 353, 354 (cu var.
tăvaroşu, s.m. 214)
tovăroşăscu,
vb. 3 54 (cu var.
tovăroşescu, 3 54
tovăroşie, s.f. 354
Trachiia, s.f. 201 „Tracia"
tragă, s.f. 50 (cu pi. trăigi, 175)
trandafir, s.m. 253 „cârnat"
tremurişu, s.m. 365
trestios, adj. 211
tripianeţ, s.n. 364
trohnă, s.f. 352
trohnos, adj. 352
troncu, interj. 357
tronu, s.n. 230
trufăşăscu, vb. 3 67
trufescu, vb. 308, 369
trupeşu, adj. 23 7, 261
tufari, s.m. 123
turiiaci, s.m. 219
Siva iva, 121 „Theba"
Ţ

Ţara Arăpească,

s.f. 22, 94
Ţara Grecească, s. f. 165
Ţarigrad, s.n. 121, 201, 246, 332
Ţărumânească, s. f. 265
ţeleru, s.m. 334
ţelină, 12 (cu var. sealină, 334 ş1
selină, 12)
ţeremonie, s.f. 359
ţicabor, s.n. 231
ţircular, s.n. 145, 236
ţiţere, s.f. 88

u
udeală,

s.f. 122, 329
uimă, s.f. 175
ulmezu, vb.207
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umblătoare,

s.f. 45, 218, 237, 356
uncheoaie, s.f. 196
undă, s.f. 44, 122
undescu, vb. 6
undevaş, adv. 218
undezu, vb.44,383
unghi os, adj. 57
unghiuros, adj. 135
unime, s.f. 167, 168 „unire"
urdinare, s.f. 153, 254
urgesitu, adj. 199
urloiu, s.n. 13, 217
utroabe, s.f. 342

V
V ah, s.m. 112 „Bachus"
Vavilonul, s.m. 111
văhodu, s.n. 160
văpsealişte, s.f. 114
văzduhos, adj. 18
vâlvâros, adj. 373
vâlvoare, s.f. 244
vântros, adj. 233
vârnă, s.f. 293
vârvoare, s.f. 373
veatrilă, s.f. 91 „pânza corăbiei"
vecuire, s.f. 25
vederos, adj. 202, 301
Veneţia, s.f. 115
verdos, adj. 251, 276
veselâcu, s.n. 212
viermoşăzu, vb. 340
viersu, s.n. 39 (cu var verş, 194,
346)
Viltleemu, s.m. 116
vinar, s.m. 241
vinos, adj. 241

vierş,

vintrele, s.f. 263
Viotia, s.f. 121 „Beoţia"
Vizantiia, s.f. 121 „Bizanţul"
vizdurile, s.n. 31 O, 3 80
vlădicescu, adj. 93
voialnicu, adj. 3 86
voievodu, s.m. 266
volnicie, s.f. 14, 159, 197
volnicu, adj. 164
votru, s.m. 320 „proxenet"

z
zabale, s.f. 3 78
zadă, s.f. 135, 136
zaharu, s.n. 189
zalogu, s.n. 170, 299, 335
zâmbeală, s.f. 3 78
zarafu, s.n. 89, 272
zarzără, s.f. 116
zavisnicu, adj. 190
zavistie, s.f. 108, 190, 372
zavistnescu, vb. 372
zavistnicu, adj. 372
zavistnitu, adj. 3 72
zavistuiescu, vb. 190
zăbavnicu, adj. 89, 122
zăbrădeală, s. f. 23 9
zăbrădere, s.f. 239
zăbrădesc~ vb. 239
zăbrăditu, adj. 239
zădărâre, s.f. 302
zădărăscu, vb. 302
zăpreală, s.f. 152
zăprire, s.f. 166
zăticnescu, vb. 39, 81, 83, 166, 195, 343
zăticnire, s.f. 39, 81, 166
zăticnitor, adj. 166
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zăticnitu,

adj. 86, 166
zburdăciWle, s.f. 177, 247
zburleală, s.f. 50
zelesnire, s.f. 244
zgău,

s.n. 269

zgrăbos,

adj. 68
zgribureală, s. f. 51
zgriburescu, vb. 50
zgriburitu, adj. 5 1

zgripţor,

s.m. 19

zleescu, s.f. 283
zmulsură, s.f. 50, 255
zmultu, vb. 50
zmultură, s.f. 50
znamenie, adj. 359
zurba, s.f. 80
zurbagiu, adj. 80
zveadă, s.f. 97
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zătic

zbur
zbur
zele~
zgău

zgrăl

zgrit
zgrit
zgril:

CARTEA A APĂRUT CU SPRIJINUL
MINISTERULUI CULTURII ŞI CULTELOR

404
https://biblioteca-digitala.ro / https://www.acadsudest.ro

https://biblioteca-digitala.ro / https://www.acadsudest.ro

