CHI - CHI

CHIBZUIRE
A sta în chibzuire (înv.) = a sta în cumpãnã, a fi nehotãrât.
CHICÃ
A face (cuiva) chica topor (sau mãciucã) [sau a face
(cuiva) moriºcã în chicã] (pop.) a) = a trage de pãr,
a pãrui; b) (p. ext.) a bate zdravãn (pe cineva).
A fi tare de chicã (pop.) = a) a fi sãnãtos; b) a fi bogat;
c) a fi gras.
A se tãrãgãi de chica dracului (pop.) = a) a se trage de
pãr (unul pe altul); b) a se lua la bãtaie; c) a duce trai
rãu (bãrbatul cu nevasta).
CHICHIÞÃ
A cãuta chichiþe (sau, mai rar, a întoarce chichiþe ºi
dulapuri) (pop. ºi fam.) = a te strãdui sã gãseºti
greºeli, a cãuta nod în papurã.
A umbla cu chichiþe (pop. ºi fam.) = a umbla cu ºiretlicuri, a cãuta sã înºele.
CHIFLÃ
Tot trei chifle zece bani (pop.) = tot acelaºi lucru de
nimic.
CHIFTEA
De la chiftele la izmene (pop.), se spune despre cineva
care istoriseºte lucruri fãrã nicio legãturã între ele.
CHILÃ
Cu chila = cu nemiluita.
CHIMIR
A avea la chimir = a fi bogat.
A pune la chimir = a) a strânge bani; b) a fi zgârcit.
CHINEZ, -Ã
A se face chinez [sau, mai adesea, a (o) face pe chinezul] (fam.) = a) a se preface cã nu înþelege, cã nu
ºtie nimic, cã habar n-are despre ce e vorba; b) a face
pe prostul, a face pe niznaiul.
CHINGÃ
A-l þine (pe cineva) chingile (pop. ºi fam.) = a fi, a se
simþi în putere, a fi în stare.
A slãbi (pe cineva) din chingi (pop.) = a lãsa (pe cineva) mai liber, mai în voia lui.
A strânge (pe cineva) în chingi (pop.) = a) a constrânge;
a lua din scurt (pe cineva); b) (fig.) a obliga pe cineva
sã facã o mãrturisire, sã plãteascã, a strânge cu uºa.
Cal bãtrân cu chingã roºie (pop.) = a) lucru nepotrivit,
strident; b) lucru ridicol.
Mã þin chingile = mã simt în putere, sunt în stare.
CHINUI
A-ºi chinui trupul = a) a-ºi supune trupul la eforturi
intense sau la privaþiuni; b) a face penitenþã.
CHIOARDÃ
A trage cu chioarda (Olt.) = a se uita numai cu coada
ochiului, a arunca priviri pieziºe.
CHIOC
Om fãrã chioc (fig., reg.) = om neatrãgãtor, fãrã
vino-ncoace.
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CHIOLHAN
A se pune pe chiolhan = a se apuca de chef.
CHIOR, CHIOARÃ
A da chior peste cineva = a da peste cineva (sau a se
izbi, a se ciocni de cineva) orbeºte.
(A fi) de râsul chioarei (pop. ºi fam.) = a) (a fi) prãpãdit; b) a fi de râsul lumii, de batjocurã.
A-i fi (cuiva) gura chioarã (pop.) = a vorbi prea multe.
A nu avea (nicio) para (sau lescaie) chioarã sau (mai
rar) a nu avea chioarã (sau niciun chior) în pungã =
a nu avea niciun ban.
A o lua de-a chioara = a merge orbeºte, fãrã a ºti
încotro; a o lua razna, fãrã þintã.
Apã chioarã = a) (ir.) aliment sau bãuturã alcoolicã
prea diluatã (ºi fãrã niciun gust); b) (fig.) vorbe lipsite de miez, fãrã valoare, de care nu trebuie sã se þinã
cont.
A se bate ca chiorii (sau ca orbeþii) = a se încãiera
violent.
Chior în þara orbilor = mai bun decât alþii în raport cu
o concurenþã foarte slabã.
Fãrã para chioarã (sau fãrã chioarã para în pungã
(ori, rar, fãrã de chioarã de para) = complet lipsit de
bani.
Marfã chioarã, se zice despre nuci ºi ouã, al cãror
interior nu se cunoaºte.
CHIORÂª
A da chiorâº la (sau în) ceva (înv.) = a þinti, a ochi
(prost) cu puºca.
A da chiorâº peste (mai rar de) cineva = a gãsi fãrã
multã bãtaie de cap.
A da chiorâº prin ceva = a se repezi orbeºte, fãrã a lua
seama peste ce calcã.
A da chiorâº unii peste alþii = a se ciocni unii de alþii
(din grabã, din neatenþie etc.).
A privi (sau a se uita) chiorâº (sau, reg., ponciº) =
a) a privi saºiu; b) a se uita pe furiº, încruntat, cu
duºmãnie, cu dispreþ.
CHIORÎ
A nu avea cu ce chiorî o muscã (sau un ºoarece) (pop.
ºi fam.) = a fi foarte sãrac.
CHIOªTOC
A fi la chioºtoc (pop.) = a fi la mare strâmtoare.
CHIP
A afla chip (ºi cale) (pop.) = a gãsi un mijloc eficace, o
soluþie.
A avea chipul = a reprezenta.
A cãuta cu chip(uri) (pop.) = a cãuta cu toate mijloacele
(sã...)
A face toate chipurile (ca sã...) (Mold.) = a face tot ce e
cu putinþã, tot posibilul (ca sã...).
A se lua chipul (înv. ºi pop.) = a se fotografia.
A nu avea (niciun) chip (sã...) = a nu avea posibilitatea,
a nu putea (sã...), a nu mai putea face nimic.
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Chip cã... = în semn cã, fiind sigur cã...
Cu chip cã...= sub pretext cã..., sub aparenþa cã...
Cu chip sã... = ca sã..., pentru ca sã..., având intenþia
sã...
Despre chipul lui = cât despre el, cât îl priveºte pe el,
despre (din) partea lui.
Dupã chipul ºi asemãnarea cuiva = leit, întocmai (ca
cineva).
În (sau cu) niciun chip (sau nici într-un chip) = în
niciun caz, odatã cu capul.
Nu e chip sã... (pop.) = nu se poate, imposibil sã...
Singur (însuºi) cu chipul sãu = însuºi, în persoanã.
CHIRALEISA
A umbla cu chiraleisa (Maram.) = a merge cu procesiunea, strigând chiraleisa pentru îndepãrtarea vreunei
nenorociri abãtute asupra satului.
CHIRIE
Gura nu cere (sau nu þine) chirie = poþi trãncãni cât
vrei.
CHISELIÞÃ
A face (praf ºi) chiseliþã = a snopi (pe cineva) în bãtãi,
a bate mãr (pe cineva).
Trei ape-n chiseliþã = rude de grad îndepãrtat.
CHIªLEAG
A fi gustat la oale cu chiºleag (Mold.) = a) a se fi
amestecat unde nu trebuie; b) a greºi.
CHIT
A fi chit (cu cineva) (fam.) = a nu mai datora nimic
(cuiva), a nu mai avea de dat (cuiva) nicio socotealã.
CHITANÞÃ
A vorbi fãrã chitanþã (înv.) = a vorbi drept, a vorbi în
mod deschis, a spune verde-n faþã.
CHITI
A chiti la piaþã (arg.) a ieºi la furat.
A chiti pe cineva (reg.) = a-i face cuiva un rãu.
A se chiti pe fugã = a lua la goanã, a fugi.
CHITIC
A sta (sau a rãmâne) chitic = a nu se miºca.
A tãcea chitic (sau a tãcea ca chiticul) (pop.) = a nu
spune nicio vorbã.
CHITUªELE
A sta chituºele (reg.) = a sta frumos.
CHIU
Chiu ºi vai = a) suferinþã; b) (fig.) sãrãcie.
Cu chiu, cu vai sau cu (mare) chiu ºi vai = cu mare
greutate, cu mare necaz, cu mari eforturi.
CHIUL
A-i trage (cuiva) chiulul (fam.) = a) a înºela, a pãcãli
(pe cineva), a trage (pe cineva) pe sfoarã, a-i juca
(cuiva) o festã; b) a nu-ºi respecta cuvântul dat.
A trage cuiva chiulul = a lipsi fãrã motiv de la muncã,
de la datorie.
CHIULAF
A avea chiulac (depr.; despre cineva care se crede deºtept) (reg.) = a avea cap, a fi isteþ.
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La aºa cap, aºa chiulaf (reg.) = cum e sacul, ºi peticul.
CHIX
A da chix (fam.) = a) a emite un sunet fals; b) a nu
izbuti, a da greº, a eºua.
CICIC
Verde ca cicicul (reg.) = postav verde.
CIN
Din cin pânã-n cer (reg.) = dintr-un hotar pânã-n celãlalt.
CINCE
A fi cince de sãtul (reg.) = a-i plesni burta de sãtul, a fi
ghiftuit.
CINCI
A face numãrul cinci (reg.) = a fura.
A nu avea (nici) un cinci (în buzunar) = a fi lefter.
CINCILEA, CINCEA
A fi a cincea esenþã (ieºit din uz) = chintesenþã.
A fi a cincea roatã la car (sau la cãruþã) = a fi de
prisos, a avea un rol cu totul secundar.
CINE
Are (sau n-are) cine [ori este (sau nu este) cine] = (nu)
existã om care, (nu) se gãseºte persoanã care...
Cine... cine... = unul... altul...
Cine dracu (sau naiba, amar, pãcatele etc.), a) exprimã
mirare; b) exprimã ciudã; c) exprimã necaz; d) exprimã indignare; e) exprimã nerãbdare.
Cine (mai) ºtie! = nu ºtiu, nu cunosc problema, habar
n-am.
Cine (mai) ºtie când (sau cum? unde?), exprimã imposibilitatea precizãrii timpului, modului, locului de
desfãºurare a acþiunii.
Cine ºi cine (la enumerãri) = unul ºi altul, cutare ºi
cutare, mai mulþi...
Cine ºtie ce (sau cine ºtie unde etc.) = (cu sens nehotãrât) mai ºtii...
Nu ºtiu cine = cineva, oarecine.
Pânã cine ºtie unde (cu sens nehotãrât) = undeva.
CINEMATOGRAF
A face cinematograf (rar) = a) a proiecta filme cinematografice; b) (franþuzism) a juca în filme cinematografice.
CINEVA
A deveni (sau a ajunge) cineva = a deveni o persoanã
însemnatã.
CINSTE
A avea cinstea de a... (sau sã..) = a avea onoarea,
favoarea, fericita ocazie de a...
A bea în cinstea cuiva (pop. ºi fam.) = a ridica paharul,
fãcând urãri de bine pentru cineva, mulþumindu-i.
A da cinstea în cineva (reg.; ir.) = a da foamea în cineva.
A da cinstea pe ruºine (pop. ºi fam.) = a) a-ºi pierde
numele bun, a se face de ruºine, a se compromite;
b) (rar) a se pãcãli..
A face cinste cuiva = a) a servi cuiva spre laudã, a-i
face onoarea; b) a oferi cuiva de bãut (ºi de mâncat)
într-un local, plãtindu-i consumaþia; a trata, a cinsti.
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A fi fãrã (de) cinste (înv.) = a) a fi necinstit; b) a fi lipsit
de castitate; c) a nu merita respect.
A fi în cinste = a fi preþuit, respectat.
A fi plin de cinste (pop. ºi fam.) = a fi beat.
A fi vai de cinstea cuiva (pop. ºi fam.) = a nu mai avea
nicio trecere.
A-i da cuiva ceva în cinste = a-i face cuiva un cadou,
a-i da un dar.
A pierde cinstea (pop. ºi fam.) = a) a nu mai fi onest;
b) (fig.) a nu mai fi fecioarã.
A-ºi da cuvântul de cinste (sau onoare) (pop. ºi fam.) =
a jura.
Am cinstea sã... (sau a..., de a...) = am onoarea...
Fã-mi cinstea sã... (sau a..., de a...) = fã-mi onoarea
ca..., favoarea sã...
În cinste = gratis, gratuit, în dar.
În cinstea cuiva (sau a ceva) = în onoarea, spre lauda
cuiva sau a ceva.
Pe cinste = foarte bun, foarte frumos; grozav, straºnic.
Pe cinstea (sau crucea) mea! (pop. ºi fam.) = pe cuvântul meu.
CINSTIT, -Ã
Sã vã fie faþa cinstitã! (sau sã ierte cinstita faþã a dvs.!)
(înv.) = pardon, iertare.
CIOACÃ
A se þine de cioace (fam.) = a) a se þine de glume; b) a
se þine de ºmecherii.
CIOARÃ
A-l râde ºi ciorile (sau ºi câinii, ºi curcile) = a fi de
râsul lumii.
A mânca ceapa ciorii = a înnebuni.
A se da în laþ ca cioara = a) a intra orbeºte într-un
pericol; b) a-ºi face mendrele, dar a o pãþi; c) a lucra
fãrã tragere de inimã; d) a-ºi crea dificultãþi.
A sta înfipt ca cioara-n par = a fi încrezut.
A umbla cu cioara vopsitã = a fi necinstit, a minþi; a
înºela.
Cât (sau ca) cioara-n par = a) puþin timp; b) pe apucate, aproape deloc.
Ce (sau cum) ciorile? = cum naiba?
I-a mâncat cioara colacul (pop. ºi fam.) = a murit.
CIOB
A-i pune cuiva ciobu’ (pop.) = a-i face cuiva vrãji pentru cãsãtorie.
CIOC1
A sta cioc pe capul cuiva = a agasa pe cineva cu insistenþa sa.
CIOC2
A pune (cuiva) cioc (sau ciocuri) (arg.) = a minþi sau
a deforma realitatea.
CIOCAN
A fi îngheþat ciocan (pop.) = a fi îngheþat tun.
A fi (sau a se afla, a se gãsi) între ciocan ºi nicovalã
(pop.) = a fi într-o situaþie criticã, dificilã (din care
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nu existã posibilitate de ieºire), a fi la mare strâmtoare.
A sta ciocan (pop.) = a sta dus pe gânduri, mâhnit, cu
capul plecat pe piept.
A sta ciocan pe (sau de) capul cuiva (pop.) = a stãrui
întruna pe lângã cineva, a-l plictisi cu insistenþele.
Tot þiganul îºi laudã ciocanul = fiecare se laudã cu ce
are, cu ce este al sãu.
CIOCÂRLAN
A fi ciocârlan (de beat) (sau a fi beat cum e ciocârlanul) = a fi foarte beat.
A prinde ciocârlanul de coadã = a se îmbãta.
A se cucuia ca un ciocârlan = a se mândri.
CIOCÂRLIE
Ducã-se (sau ducã-s-ar) învârtindu-se ca ciocârlia =
ducã-se sã nu se mai întoarcã.
CIOCHINÃ
A pune (sau a lega ori a atârna, a spânzura) ceva la
ciochinã (sau la ciochine) (reg.) = a nu se mai ocupa
de ceva, a da uitãrii.
CIOCOI
A se bãga la ciocoi (pop.) = a se angaja pe moºia
boiereascã (pentru arãturi).
A sta ciocoi (pop.) = a sta pe gânduri.
CIOCUª, -Ã
A se uita ciocuº (reg.) = a privi cruciº.
CIOILÃ
A face pe cineva cioilã (reg.) = a) a înjunghia; b) a
omorî.
CIOLAN
A cãpãta (sau a dobândi, a prinde) un ciolan = a obþine
un profit.
A da (cuiva) un ciolan de ros = a da cuiva posibilitatea
de a obþine avantaje sau profituri materiale.
A fi ciolan = a fi rãu.
A fi cu ciolane în pântece = a fi însãrcinatã (se zice
mai ales despre fetele care au greºit).
A-i putrezi (cuiva) ciolanele (sau oasele) = a fi mort
(de mai multã vreme).
A-i rãmâne (sau a-i putrezi) ciolanele (sau oasele) (pe)
undeva = a muri departe de casã, prin locuri strãine.
A-i rupe (sau a-i frânge, a-i muia cuiva) ciolanele = a
bate tare (pe cineva).
A i se muia (cuiva) ciolanele = a-i slãbi puterile, a se
moleºi.
A-i trece (cuiva) ciolan prin ciolan = a fi foarte obosit.
A scãpa ciolanul din mânã = a pierde o situaþie avantajoasã.
A-ºi face de cap ºi de ciolane = a) a-ºi face de cap;
b) a face ceva rãu care se rãsfrânge asupra propriei
persoane.
A-ºi odihni ciolanele = a se întinde pentru a se odihni.
A umbla cu ciolane în brâu = a face ceva care sã înfricoºeze pe alþii.

81
A umbla cu ciolanele legate de gât = a înnebuni.
A umbla dupã ciolan = a umbla dupã avantaje sau
profituri materiale, dupã venituri.
A umbla dupã ciolane = a cerºi.
CIOMAG
A fi treaba pe ciomag = a fi vorba de bãtaie.
A ºti de ciomag (fig.) = a ºti de fricã.
Ciomagul are douã capete = violenþa practicatã împotriva altuia se poate întoarce împotriva ta.
Sã-i sari urma în ciomag, se zice despre oamenii de
neam rãu.
CIONT
A fi îngheþat (sau adormit, uscat) ca ciontul = a fi tare
îngheþat.
Sã-þi fie de cioante = sã-þi fie de cap, sã-þi fie învãþare
de minte.
CIOPLIT, -Ã
A fi cioplit în patru muchii (pop.) = a fi gãtit.
A fi cioplit numai din bardã (pop.) = a) a fi prost; b) a
fi grosolan, rudimentar.
CIORAP
A strânge bani la ciorap (pop. ºi fam.) = a aduna bani,
a face economii.
CIORBÃ
A avea o ciorbã de copii (pop. ºi fam.) = a avea mulþi
copii.
A pune (sau a bãga etc.) pe toþi într-o ciorbã (pop. ºi
fam.) = a considera ºi a trata la fel mai mulþi oameni,
fãrã a þine seamã de valoarea, meritele, situaþia etc.
lor.
A se amesteca în ciorba cuiva (sau a altuia) (pop. ºi
fam.) = a se amesteca (nedorit) în afacerile, în treburile altuia.
Cine s-a ars cu ciorbã suflã ºi-n iaurt (pop. ºi fam.) =
cine a pãþit-o o datã devine prevãzãtor.
Ciorbã lungã (fig.) = vorbãrie multã ºi inutilã.
CIORCHINE
A sta ciorchine (fig.; despre insecte) = a fi aºezate în
formã de ciorchine (unele peste altele).
CIOROBOR
A face ciorobor pentru un topor (pop.) = a face gãlãgie,
a se certa pentru un lucru de micã însemnãtate.
CIOTCÃ
A se strânge ciotcã (reg.) = a strânge (înghesuindu-se) o mulþime de oameni (mai rar de lucruri).
CIRCULAÞIE
A fi în circulaþie = a fi întrebuinþat, a avea valoare.
A pune (sau a introduce, a da) în circulaþie = a face sã
intre în uz, sã se rãspândeascã, sã funcþioneze.
A scoate (pe cineva) din circulaþie (fam.) = a) a obosi
peste mãsurã pe cineva, a extenua; b) a îndepãrta
pe cineva dintr-o activitate.
A scoate (ceva) din circulaþie = a suspenda, a opri
rãspândirea ºi folosirea unui lucru.
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CIREAªÃ
A avea trei cireºe (pop.) = a fi la menstruaþie.
A privi (sau a se uita) la cineva ca la o cireaºã coaptã
(pop. ºi fam.) = a privi cu mare admiraþie (ºi poftã).
Cireaºa de pe tort (livr.) = a) amãnuntul sau aspectul
cel mai plãcut (valoros, util) al unui lucru sau eveniment; b) amãnuntul cel mai neplãcut (inutil) al unui
lucru sau eveniment.
CIREª
A privi (sau a se uita) la cineva ca la un cireº copt
(pop. ºi fam.) = a privi cu mare admiraþie (ºi poftã).
CIRIC
Ciric, dar cine sã-l ia de cic! (înv. ºi pop.) = discuþii
aprinse.
Ciric de ici dãm de ici (înv. ºi pop.), se spune despre o
persoanã care, în loc sã încheie un lucru început,
porneºte la efectuarea altuia.
CIRIPIE
(A merge sau a se duce, a trage) ca pe ciripie (reg.) =
(a merge sau a se duce, a trage) drept, întins, în linie
dreaptã, ca pe sfoarã.
CISLÃ
Fãrã cislã (înv.) = nenumãrat.
CIªMEA
A curge ca dintr-o ciºmea (pop. ºi fam.) = a curge mult
ºi continuu.
CITI
A citi (cuiva) în palmã = a prezice cuiva viitorul ºi
caracterul, examinându-i liniile din palmã.
A citi în stele (în superstiþii) = a prezice cuiva viitorul
dupã poziþia stelelor.
A-i citi cuiva (buchiile) (pop. ºi fam.) = a-i spune cuiva
tot ce crezi despre el.
CIUBÃR
A avea capul ciubãr (pop. ºi fam.) = a-ºi simþi capul
umflat de vorbã multã sau (mai ales) de bãuturã.
CIUBOTÃ
A fi prost ca o ciubotã = a fi foarte prost.
CIUBUC
A aprinde (sau a trage ori a bea) ciubuc (pop. ºi fam.)
= a fuma.
A fi ciubuc (pop. ºi fam.) = a fi amorezat.
CIUCÃ
A fi ciuca bãtãilor (reg. ºi pop.) = a) a primi bãtaie de
la toþi; b) (fig.) a încasa toate loviturile.
A fi ciuca lui (reg.) = a) a exista toate condiþiile pentru
a realiza ceva, pentru a se întâmpla ceva; b) a fi norocul lui; c) a fi timpul lui.
A fi în ciuca lui (reg) = a se simþi foarte bine.
A sta de (sau a se pune pe) ciuca cuiva (reg.) = a) a
urmãri pe cineva; b) a exaspera pe cineva cu insistenþe.
Asta e ciuca lui (reg.) = acesta e felul lui de a fi.
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CIUCIU
Îþi dau ciuciu (pop. ºi fam.) = nu-þi dau nimic.
CIUCIULEA
A fi un ger de-al lui ciuciulea (reg.) = a fi un ger foarte
aspru.
CIUCIULETE
A (se) face (sau a fi ud) ciuciulete (pop. ºi fam.) = a (se)
uda sau a fi ud) pânã la piele.
CIUCURE
(Plin) ciucure de... = încãrcat de...
CIUDÃ
A face (cuiva) în ciudã (sau în ciuda cuiva) (pop. ºi
fam.) = a) a necãji intenþionat (pe cineva); b) a înfrunta împotrivirea cuiva.
A-i fi (cuiva) ciudã (sau a-i veni ciudã) = a-i fi (sau a i
se face) necaz, a se supãra, a-i pãrea rãu.
În ciuda cuiva = a) cu intenþia de a supãra, de a necãji pe
cineva; b) neluând în considerare, înfruntând voinþa,
dorinþa cuiva.
În ciuda faptului = cu toate cã, mãcar cã, deºi.
CIULAMA
A face (pe cineva) ciulama (pop. ºi fam.) = a bate foarte
tare, a zdrobi (pe cineva).
A-ºi face capul ciulama (pop.) = a se zãpãci, a fi nãuc,
buimac.
CIULIT, -Ã
Cu urechile ciulite = a) care ascultã atent; b) care devine foarte atent pentru a distinge un sunet îndepãrtat,
slab.
CIUMÃ
În faþã mumã ºi în dos ciumã, se zice despre cei fãþarnici.
Pentru unii mumã, iar pentru alþii ciumã, se zice despre
cei care îi favorizeazã pe unii, iar cu alþii se poartã
rãu.
CIUMPAª, -Ã
A umbla ciumpaº (reg.) = a umbla greoi.
CIUNTA
A ciunta zilele (sau viaþa, veacul) cuiva ori a ciunta pe
cineva (înv. ºi pop.) = a omorî.
CIUPÃ
Hai ciupa! = vino sã faci baie.
CIUPERCÃ
A rãsãri ca ciupercile dupã ploaie (sau din gunoi) (de
obicei depr.) = a apãrea în numãr mare (sau cu mare
repeziciune), a se înmulþi.
Doar n-am mâncat ciuperci (nebune)! = doar n-am
înnebunit!
(Atâta) pagubã (sau, rar, jaf) în ciuperci! (ir.) = nu e
nimic! puþin îmi pasã! nu e nicio pagubã!
CIUPI
A ciupi de ochi (înv. ºi pop.) = a) a induce prin aparenþã;
b) a uimi; c) a seduce prin frumuseþe.
CIUPIT1
Ciupitele (sau ciupiturile) calului (înv. ºi pop.) = nãravurile calului.
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CIUPIT2, -Ã
Ciupit de vãrsat (sau, înv. ºi reg. de boale) = cu urme
de variolã sau de bube.
CIUR
A avea un cui de ciur (pop.) = a) a avea foarte mult
(mulþi); b) a bârfi pe cineva (evidenþiind cât mai multe
defecte).
A cãra (sau duce) apã cu ciurul (la nunta cuiva)
(pop.) = a face o muncã zadarnicã, a lucra fãrã spor;
a nu face nicio treabã, a pierde vremea degeaba.
A face (tot) ciur = a gãuri în multe locuri.
A fi purtat ºi-n ciur ºi-n veºcã (înv.) = a) a fi deprins cu
necazurile; b) a fi om practic.
A fi (tot sau gãurit) ciur = a fi plin de gãuri.
A nu-i fi pielea bunã nici de ciur (pop.) = a nu fi bun de
nimic.
A purta pe cineva ca în ciur (înv.) = a necãji pe cineva.
A trece (sau a da, a cerne, înv., a zbate) prin (sau cu,
în) ciur ºi prin (sau cu, în) dârmon (sau, rar, sitã,
veºcã) = a) a cerceta, a examina în amãnunt, cu atenþie;
b) a cleveti, a bârfi pe cineva (scoþându-i la ivealã cât
mai multe defecte; c) (mai ales cu verbe la participiu)
a trece prin multe încercãri, experienþe, a cãpãta multã
experienþã.
A vedea ca prin ciur (înv.) = a vedea neclar.
Am un ciur de noroc = n-am noroc deloc.
Dat (sau trecut) prin ciur ºi prin dârmon = care a
trecut prin multe, experimentat, pãþit.
Ochi de ciur (înv.) = a) ochi foarte mici; b) ochi mijiþi.
CIURDÃ
A sta (sau a fi) ciurdã (fam.) = a sta îngrãmãdiþi.
CIUREL
A face un ciurel (înv. ºi pop.) = a lua de urechi.
A turna cu ciurelul ((înv.) = a ploua tare.
A-i zdrãncãni ciurelul (înv. ºi pop.) = a se considera
superior, deºi nu este.
CIURICÃ
I-a venit ciurica (înv. ºi reg.), se spune când bãrbatul îºi
bate nevasta.
CIUªTE
A se face þuºcã (înv.) = a se îmbãta.
CIUTURÃ
(Plouã de) toarnã cu ciutura = plouã torenþial, cu gãleata.
CIVIL, -Ã
A fi (îmbrãcat) în civil = a purta haine obiºnuite.
A se constitui parte civilã (într-un proces) = a cere, la
judecatã, despãgubiri bãneºti pentru pierderile cauzate de vinovat.
CIZMÃ
E (prost ca) o cizmã = foarte prost (ºi grosolan).
CLACÃ
A ajunge de clacã (înv.) = a ajunge de batjocurã, de
ocarã, de râs.
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A da clacã la ceva (înv. ºi pop.) = a se repezi la lucru
mai mulþi deodatã, terminând repede.
A-ºi bate gura de clacã (înv. ºi pop.) = a flecãri, a
trãncãni, a pãlãvrãgi.
Lucru de clacã = a) lucru fãcut gratis, fãrã platã; b) lucru
fãcut fãrã tragere de inimã, de mântuialã, prost.
Vorbã de clacã = vorbã inutilã sau neserioasã; flecãrealã, pãlãvrãgealã.
CLAIE
Claie mare ºi fân rãu (înv. ºi pop.) = om înalt ºi prost.
Claie peste grãmadã = unul peste altul, de-a valma, în
dezordine, la întâmplare.
CLANÞ
A þine clanþ = a þine piept adversarului într-o discuþie, a
se lupta cu vorba.
CLANÞÃ
A(-i) da cu clanþa (sau a da din clanþã) (fam.) = a vorbi
mult, întruna (ºi despre lucruri mãrunte).
A se lua (cu cineva) în (sau la) clanþã (sau a se pune în
clanþã) (fam.) = a se certa (cu cineva).
Bun de clanþã (pop.), se spune despre un om care
vorbeºte mult (ºi convingãtor).
Rãu de clanþã (pop.) = a) rãu de gurã, care vorbeºte
mult ºi inutil; b) pus pe ceartã.
Þine-þi clanþa! sau tacã-þi clanþa! = nu mai vorbi! taci!
CLAPÃ
A pune clapa (înv. ºi pop.) = a sfârºi, a termina, a da
gata.
A trage (cuiva) clapa (fam.) = a înºela, a pãcãli (pe
cineva), a trage (pe cineva) pe sfoarã.
Fugi cu pianul, cã se varsã clapele! (ir.) = pleacã!
CLAPCÃ
A cãdea (sau a se prinde) în clapcã = a cãdea în cursã,
a se lãsa înºelat, pãcãlit.
A trage clapca = a înºela.
CLASÃ
A da clasã = a) a fi superior din punct de vedere intelectual, moral sau fizic; b) a învinge într-o competiþie, disputã etc.; c) a fi de neegalat într-un anumit
domeniu.
A avea clasã = a) a avea cursuri; b) a fi superior prin
þinutã, prin comportament, prin instrucþie.
De (mare) clasã sau (de) clasa întâi = de clasã superioarã, de prima calitate, de primul rang, de (mare)
valoare; straºnic, grozav.
CLAVIR
A avea clavir la cap (înv. ºi pop.) = a fi cam þicnit.
CLÃBUC
A face clãbuci la gurã (fam.) = a vorbi mult ºi cu furie; a
face spumã (la gurã).
CLÃDI
A clãdi pe nisip = a întreprinde ceva sortit eºecului.
CLÃMPÃNI
A clãmpãni din gurã (fig.) = a flecãri, a sporovãi (vrute
ºi nevrute).
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CLÃTI
A clãti capul (înv.) = a da din cap.
A clãti coada (înv.; despre câini) = a da din coadã.
A nu se clãti din loc = a nu se miºca, a nu se urni, a
rãmâne nemiºcat.
A nu (se) clãti niciun fir de pãr din capul cuiva (înv.)
= a nu (se) primejdui cu nimic viaþa cuiva.
A-ºi clãti gura = a) a spãla gura; b) (fig.) a bea puþin
(rachiu, vin etc.)
CLÃTINA
A clãtina capul (sau cu capul, din cap, rar, din barbã)
= a-ºi miºca capul într-o parte ºi în alta în semn de
mirare, de îndoialã, de descurajare etc.
A clãtina cu (sau din, mai rar, de) = a miºca într-o parte
ºi într-alta, a clãti, a da din...
A se clãtina (ca) dinþii (babei) = a fi aproape de sfârºitul vieþii.
CLEI
A da (sau a pune) un clei (reg., vulg.) = a avea contact
sexual.
A fi clei (fam.) = a) a nu ºti absolut nimic (atunci când
este ascultat la ºcoalã, la un examen etc., a fi ignorant; b) a fi foarte beat.
CLEªTE
A-i da cu zeamã de cleºte (despre dureri de dinþi; glumeþ) = a merge la dentist.
A-i scoate cuiva vorba (sau cuvintele) (din gurã) cu
cleºtele = a face cu greu pe cineva sã vorbeascã.
A strânge în cleºte (sau în balamale) = a strânge cu uºa.
A(-i) trece (durerea de dinþi) cu zeamã de cleºte (glumeþ) = a merge la dentist pentru a scoate dintele.
A prinde (sau a apuca, a strânge) pe cineva ca în (sau
într-un) cleºte = a prinde pe cineva la strâmtoare, a-l
aduce în imposibilitatea de a scãpa; a-l încolþi; a pune
stãpânire.
A þine (în) cleºte (înv. ºi pop.) = a face cuiva viaþã grea.
Bun de cleºte (înv. ºi pop.) = puternic.
Rãdãcinã de cleºte = extracþie dentarã, consideratã cel
mai bun leac pentru durerea de dinþi.
CLIC
A sparge clicu’ = a termina cu scandalul.
CLIN
A nu avea nici în clin, nici în mânecã (cu cineva)
(fam.) = a nu avea nimic comun, niciun amestec,
nicio legãturã (cu cineva).
CLIPÃ
O clipã! = aºteptaþi puþin, opriþi-vã.
CLIPI
Cât ai clipi (sau cât clipeºti) (din ochi) = numaidecât,
imediat, cât ai bate din palme, pe datã.
CLIUCÃI
A cliucãi (cu bãtaia) (reg.) = a bate rãu.
CLOANÞÃ
A o lua în cloanþã (reg.) = a se îmbãta.

