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GHICITORI

(Oglinda)

,

i un an de mã priveºti
Tot pe tine te zãreºti.

2. Am o sorã ca o floare,
Cu petale vorbitoare.
Ea e plinã de poveºti,
Dacã ºtii sã o citeºti.
(Cartea)
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3. Ce e mic-mititel,
Se tulburã ºi Vodã de el?

9. Gãinã pestriþã
La popa pe poliþã.
(Cartea)

(Puricele)

4. Sus copaie,
Jos copaie,
La mijloc carne de oaie?

10. Cinel, cinel,
Aude fãrã urechi,
Vorbeºte fãrã gurã,
Rãspunde pe orice limbã.

(Scoica)

(Ecoul)

5. Sunt douã surori pe lume,
Neasemuite la nume:
Una albã, minunatã,
ªi-alta neagrã-ntunecatã.
Se gonesc prin lumea lungã,
ªi nu pot sã se ajungã.

11. Ghicitoarea ºtiu cã-þi place.
Ce-i ca un burduf de ace?
Ca un pepene cu þepi?
Ia gândeºte-te! Pricepi?
ªi rãspunde-n doi, trei
timpi,
Cine are mii de ghimpi?

(Ziua ºi noaptea)

6. Nu-i copac, dar frunze are,
Nu-i cãmaºã, dar e cusutã,
Nu-i om, dar povesteºte.

(Ariciul)

12. Ce trece prin vamã
ªi nu se bagã-n seamã?

(Cartea)

7. Zi ºi noapte stau de pazã,
N-am picioare ºi tot umblu, 13. Câmpul alb, oile negre,
N-am nici mânã ºi tot bat. Cin' le vede nu le crede,
Cin' le paºte le cunoaºte.

(Vântul)

(Ceasul)

(Cartea)

8. ªapte fete, ºapte bete;
La izvor le spãlarã,
ªi de nor le atârnarã.

14. Ce intrã în sat
ªi câinii nu bat?

(Curcubeul)

(Ceaþa ºi negura)
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15. Albã pãsãricã,
Pe arac se ridicã,
N-are aripioare,
N-are nici picioare.

21. Lungã ºi latã,
Nu stã niciodatã.
(Apa)

22. Nu-l întrebi,
Dar îþi rãspunde,
Caþi în jur,
Nu ºtii de unde.

(Fasolea)

16. Pisc de gheaþã plutitor,
În mãrile polilor!
(Aisbergul)

(Ecoul)

17. O cetate luminatã,
Stã cu poarta descuiatã,
Dar în ea nu pot pãºi,
Decât cei ce ºtiu citi.

23. Ieri o aveau numai
boierii,
De ea sãracii n-aveau parte;
Azi o are toatã lumea,
ªi la toþi luminã-mparte.
(Cartea)

(Cartea)

18. Capul, trupul, mi-e totuna,
Pe-un picior stau totdeauna,
24. Patru fug,
Am cãmãºi nenumãrate,
Douã atârnã.
ªi le port toate-mbrãcate.

(Calul ºi cãlãreþul)

(Varza)

25. Prieteni de casã,
Umblã sus pe masã,
Rãu se mai sfãdesc
Când se întâlnesc.

19. Nu e peºte, nici vapor
Uriaºul mãrilor!
(Balena)

20. Eu am foi, dar nu-s copac,
Gurã n-am, dar nici nu tac, 26. Dumbrã,
ªtiu sã spun povestiri multe Sumbrã,
Cui ar vrea sã mã asculte. Fãrã umbrã.

(Câinele ºi pisica)

(Cartea)

(Apa)
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27. Are foi ºi nu e pom,
Te învaþã ca un om,
ªi cu cât o îndrãgeºti,
Tot mai mult o foloseºti.

32. Ce-i mai dulce ºi mai
dulce,
ªi nu poate sã se-mbuce,
Dar din el gustã tot omul,
ªi argatul ca ºi domnul.

(Cartea)

(Somnul)

28. Cine geme nebolind
ªi cautã nepierzând?

33. Merge iarna prin poianã
ªi-i gãtitã ca ºi-o doamnã.

(Porcul)

29. Nu-i pasãre, dar pe
copaci ºade,
Nu-i vacã, dar paºte iarbã
verde,
Nu-i peºte, dar în baltã
înoatã,
Nu-i lãutar, dar cântã noaptea.

(Vulpea)

34. Cinci pitici.
Cinci voinici...
Cât îi vezi de mititei,
Fac cu ei
Tot ce vrei.
Scrii,
Joci mingea,
Împleteºti
ªi palate construieºti.

(Broasca)

30. Cine doarme în cãsuþã,
Sau în pat sau în cotruþã,
Albã, neagrã, pestricioarã,
Sfârâind din mustãcioarã,
ªi, când vede-un ºoricel,
ºup îl prinde, sprintenel.

(Degetele de la mânã)

35. Am un cârd de oi,
De le paºti pe toate,
ªtii multe, de toate.

(Pisica)

(Literele)

31. Niºte furnicuþe,
Pe-o fãþare albã,
Se grãbesc la treabã.

36. Sufleþel nevinovat,
Mai rãu ca un tâlhar legat.

(Literele)

(Copilul înfãºat)
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43. Fãrã de oase sunt nãscut,
Din carne ºi piele sunt fãcut,
Cap am, dar n-am picioare.
Când cald, când rece,
O lume întreagã cu mine
petrece.

(Lupul)

38. El intrã în toate,
ªi rãmâne dupã moarte.
(Numele)

39. Ce se pune pe masã,
se taie,
Se-mparte la fiecare,
Dar nu se mãnâncã?

(Cârnatul)

37. Noaptea ochii îi sticleºte
ªi când urlã te-ngrozeºte.

44. Când vorbeºti, ea zboarã,
Nici cã se mai întoarnã.
(Cuvântul)

45. Strugur nu-s, nici piatrã
nu-s,
Însã cad din nor de sus,
La cãldurã mã topesc,
ªi flori multe prãpãdesc.

(Cãrþile de joc)

40. În pãdure mã nãscui,
În pãdure mã fãcui,
Acasã dac' m-a adus,
Vãtaf la uºã m-a pus.

(Grindina)

46. Cine nu-ºi ascute foarfecele niciodatã?

(Bâta)

41. Strigã lelea Anghelinã
Ca s-o scap de o gãinã,
ªi tot strigã ºi mã cheamã,
cã de câine n-are teamã.

(Racul)

47. Ce e mic, mititel,
Îºi ia vodã cãciula pentru el?

(Râma)

(Pãduchele)

42. Ne-nvaþã lucruri multe,
Cine ºtie s-o asculte.

48. De-l dai, nu mai ai,
Dar nici mai sãrac nu eºti.
(Cuvântul)

(Învãþãtoarea)
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49. Merge, dar nu-i vietate
N-are inimã, dar bate
Stând pe loc înainteazã
ªi aratã ce marcheazã.

55. Se aºazã, cât e de mic,
ªi tace chitic.

(Ceasul)

56. De mine toþi se feresc,
De mã ai mult, te plictisesc,
Mã pierzi, mare þi-e mânia,
Mã câºtigi, mai mare
bucuria.

(Punctul)

50. Cine cântã toatã vara
Prin fâneþe cu chitara?
(Greierul)

(Procesul)

51. Primãvara te veseleºte,
Vara te umbreºte,
Toamna te nutreºte,
Iarna te-ncãlzeºte,
Poftim de ghiceºte.

57. Nici în casã,
Nici afarã,
Nici în cer,
Nici pe pãmânt.

(Pomul)

(Fereastra)

52. Pasãre cuminte,
Se-aºazã-ntre cuvinte.

58. Când nu ai nimic de spus,
La sfârºit de frazã-i pus.

(Virgula)

(Punctul)

53. Nu e cerb, dar þi se pare,
Când îl vezi din depãrtare! 59. Ce e mic la vedere
Dar mare la încãpere?
(Renul)

(Capul omului)

54. Am o domniºoarã,
Cu o rochiþã roºioarã,
Când începe-a dezbrãca,
Toþi apuc-a lãcrima.

60. Chiar de-i sus ºi e
departe,
Din ce are, ne împarte.

(Ceapa)

(Soarele)
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61. Soldat oþelit,
În oase gãtit.

68. Am un copac cu patru
crengi:
Una înverzeºte,
Una rodeºte,
Una vestejeºte
ªi una usucã.

(Peºtele)

62. Pe bãtrâni îi sprijinesc,
Pe cãlãtori întovãrãºesc,
Pe cei rãi îi pedepsesc.

(Anotimpurile)

(Bastonul)

63. Te-am vãzut, într-un loc, 69. Pe cãsuþa ºindrilitã,
ªade-o mâþã potcovitã.
Unde n-ai fost
ªi nici nu poþi fi.

(Luna)

(Oglinda)

70. Sunt urâtã ºi neagrã la faþã,
Copiii fãrã mine nu-nvaþã,
Silitorii mã doresc,
Nici leneºii nu mã pãrãsesc.

64. Bulgãre de aur,
Joacã-n piele de taur.
(Soarele)

65. N-re limbã ºi nici gurã
ªi-aratã orice fãpturã.

(Tabla)

(Oglinda)

71. Cãciula mutului
În fundul pãmântului.

66. Am douã fete frumoase,
Ca douã crãiese;
Una-i albã, colilie,
Alta neagrã, tuciurie.

(Fântâna)

(Ziua ºi noaptea)

67. Cureluºã verde
Prin iarbã se pierde.

72. Din grãdina lui Mihai,
De sub tufe de urzici,
A ieºit un ghem de scai,
Ca sã caute furnici.
Ce sã fie oare?
(Ariciul)

(ªopârla)
13

73. Bulgãre de aur cu
coarne de taur.

81. Soarele chiar de-i soare,
ªi el o sorã are. Cine-i?

(Luna)

(Luna)

82. Se naºte cu Luna
ªi moare cu Soarele.

74. Ce îngheaþã vara
Mai iute decât iarna?

(Bruma)

(Laptele)

83. La trup sunt uºor,
Fãrã aripi zbor.

75. O pãpuºã gogonatã
Stã pe gheaþã înfãºatã!

(Fulgul)

(Foca)

84. Urlã fãrã surlã,
Umblã fãrã umbrã.

76. Într-un vârf de pai
ªade oastea unui crai.
(Spicul)

(Vântul)

77. Cine poate mânca fierul?

85. Moale, albã ºi pufoasã,
Peste câmp e hainã groasã.

(Rugina)

(Zãpada)

78. Suflet þine, suflet n-are,
Umblã fãrã de picioare,
Nici pe drum, nici pe cãrare,
Nici pe apã curgãtoare.

86. Roºcovana cea isteaþã
Umblã pe la cotineaþã.
(Vulpea)

(Avionul)

87. Albã plapumã ºi moale
79. Secerã argintatã, pe cer S-a întins pe deal, pe vale
Iar când vine primãvara
aruncatã.
Se topeºte plãpumioara.
(Luna)

(Iarna)

80. De ce poþi muri,
Fãrã sã-þi dai sufletul?

88. Cine se naºte-nfãºurat?
(Porumbul)

(De râs)
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89. Ce creºte cu vârful în jos? 95. Pe ce pat nu poþi sã dormi?
(Pe patul puºtii)

(Þurþurul la streaºinã)

90. Cu trei ochi,
În trei culori,
E atent la trecãtori.

96. ªade domnul pe un banc
Numa-n cizme ºi în frac!
(Pinguinul)

(Semaforul)

97. Are floare,
ªi ghimpi are,
ªi parfumul cel mai tare.

(Racul)

92. Albã ca ºi creta
Moale ca lâna,
Uºoarã ca pana,
Piere ca spuma.

(Trandafirul)

91. Mustãcios cu pas greoi
Merge-ntruna înapoi.

98. Trece nevãzut,
Repede, de necrezut,
Umblã, nu fuge, nu sare,
Rostu-i pe lume e mare.

(Zãpada)

(Timpul)

93. N-are mâini ºi totuºi bate,
Bate-ntruna, zi ºi noapte,
ªade oriunde l-ai pune,
De-l priveºti, timpul îþi spune.

99. Când poþi duce apã în
sitã?

(Ceasul)

100. Ce nu poþi cumpãra,
Cu toate bogãþiile din lume?

(Când îngheaþã)

94. Se strecoarã nici nu-l vezi,
Dacã stai ºi nu lucrezi,
Iar când ºtii sã-l foloseºti, 101. Sus pe cer se-aratã,
Munþi de vatã scãrmãnatã.
El îþi dã tot ce pofteºti.

(Timpul pierdut)

(Timpul)

(Norii)
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102. Dacã n-ai fi, lumea ar
pieri,
Dacã multã eºti, lumea
prãpãdeºti.

108. Douã fete ce port salbã,
Una neagrã º-alta albã,
Ne-ncetat se tot gonesc,
ªi în veci nu se-ntâlnesc.

(Apa)

(Ziua ºi noaptea)

103. Buna lele a venit
ªi în alb ne-a învelit.

109. O ridiche albã, dulce,
La fabricã dac-o duce,
O dezbracã de cojoace
ªi în zahãr o preface!

(Iarna)

104. Ploaia a trecut,
Iar neica a apãrut.

(Sfecla)

(Curcubeul)

110. Voinicel cu corniºoare
Duce-o casã în spinare.

105. Doamnã nouã
Cu coada în douã.

(Melcul)

(Rândunica)

111. E o cloºcã mare-mare,
Aripi n-are, pene n-are,
ªi nici nu stã pe cuibare.
La oraº ca ºi la þarã,
Scoate pui iarnã ºi varã.

106. Sunt pe lume fãrã fiinþã
A unor oameni fãrã ºtiinþã,
Cine mã are n-a câºtigat
nimic,
Cãci cu mine ajunge la cerºit,
Orbul mã vede, prostul mã
crede,
Pe gratis oricând mã obþii,
ªi mulþi ca mine încearcã a
te orbi.

(Incubatorul)

112. Lanþ fermecat,
Peste casã aruncat.
(Curcubeul)

(Prostia)

113. Ce e dulce ºi mai dulce,
ªi pe taler nu se taie?

107. Eºarfã coloratã,
Peste lume aruncatã.
(Curcubeul)

(Somnul)
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114. Þãruº galben ascuþit
În pãmânt ºade înfipt.
Cine este? L-aþi ghicit?

121. Casa dracului
În mijlocul satului.
(Crâºma)

(Morcovul)

122. ªerveþel învãrgat
Peste þarã aruncat.

115. ªerveþel învãrgat
Peste mare aruncat.
(Curcubeul)

(Curcubeul)

116. N-are limbã ºi nici gurã,
ªi-aratã orice fãpturã.

123. Iarna-i verde, vara-i verde,
ªi frunziºul nu ºi-l pierde.

(Oglinda)

(Bradul)

117. Am un pom mare:
Noaptea înfloreºte,
Iar ziua pãleºte.

124. Ce nu sunt trei în lume?
(Scarã la cer, punte peste
mare, fierul mãduvã n-are)
Miezul e doar de mâncat
118. Pe drum merge ºi Coaja e de aruncat
grãbeºte,
ªi în sac se pot pãstra
Unde încet, unde mai iute;
Sparte doar se pot mânca.
Urechi patru ºi ochi patru
Iar unghii douãzeci ºi patru.
(Cerul)

(Nucile)

(Calul ºi cãlãreþul)

119. Când e cald - se îmbracã,
Când e frig, se dezbracã.

125. Zece-o bat sã intre-n
plasã
Unu-o prinde ºi n-o lasã.

(Pãdurea)

(Mingea de fotbal)

120. Când nu e zãpadã,
Doarme în ogradã.
Dar când ninge-afarã,
Cu copiii zboarã.

126. Într-o cuºcã mulþi cãþei,
Toþi sunt albi ºi rotofei –
Mama-i pune la mujdei!

(Sania)

(Cãpãþâna de usturoi)
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135. Îl cãlcãm cu toþi în
picioare,
Dar pe el nici cã-l doare.
(Pãmântul)

136. Trece paºa pe uliþe
Cu trei mii de suliþe.
(Ariciul)

(Combina)
(Bradul)

130. Stã în apã pân’ la brâu
ªi te trece peste râu.

134. Pe-o cãrare,
Merge-o arãtare.
ªa are, cal nu-i,
Coarne are, bou nu-i.
(Melcul)

(Doctorul: taie ºi nu vinde,
Popa: cântã ºi nu joacã,
Jandarmul: se lasã mituit)

129. ªi iarnã, ºi varã
Îmbrãcat cu aceeaºi hainã.

133. Cine trece pe la poartã
ªi câinii la el nu latrã?
(Vântul)

128. Umblã pe la noi prin lan,
Uriaºul nãzdrãvan.
Holda de ne-o secerã,
Spicele de treierã.

132. Sus copaie,
Jos copaie,
La mijloc carne de oaie.
(Scoica)

127.
– Ce serviciu au bãieþii?
– Unul taie
ªi nu vinde;
Unul cântã
ªi nu joacã;
Altul furã
ªi nu-l prinde.

137. Ce lucru este în toate
ªi fãrã el nu se poate?

(Podul)

(Numele)

131. Eu la toþi le dau mâncare,
Iar ei mã calcã în picioare.

138. Deasupra iarba se-ncurcã
ªi sub ea ouã de curcã!

(Pãmântul)

(Cartofii)
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139. Ce-i mai dulce pentru 145. Primãvara-nmugureºte,
Vara umbreºte,
gurã
Toamna hrãneºte,
ªi-i strâns cu alergãturã?
Iarna încãlzeºte.
(Mierea)

(Pomul)

140. Clopoþel mititel,
Cine tot sunã din el?
Nimeni!

146. Nimeni nu le sperie,
Dar ele tremurã.

(Ghiocelul)

(Frunzele)

147. Este un pom frumos,
Cu ramurile în jos.
Rãdãcina ºi-o þine
Drept în sus, ca tine.
(Omul)

141. Sus pe coama munþilor,
Munþilor, cãrunþilor,
Stã voinicul cel þepos,
Veºnic verde ºi frumos.
(Bradul)

142. Ce iese din tulpini
În cojoc de spini?

148. Nu e furcã, nu e fus
ªi totuºi pe tors s-a pus.

(Ariciul)

(Pisica)

143. S-a fãcut de când e lumea
ªi va fi cât va fi lumea.

149. Cine umblã mult prin
lume,
ªi se tot strigã pe nume?
(Cucul)

150. N-o poþi moºteni,
Nici la alþii dãrui.
(Mintea)

(Drumul)

144. Mã taie – nu cârtesc,
Mã fãrâmã – nu scrâºnesc,
ªi pe toþi cu bine-i rãsplãtesc.
(Pãmântul)
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160. Cu cât se lungeºte,
Cu atât se scurteazã.
(Viaþa)

(Tomatele)

153. O cetate luminatã
Stã cu poarta descuiatã.
Dar în ea nu pot pãºi
Decât cei ce ºtiu citi.

159. O ai ºi n-o poþi cântãri.
(Mintea)

(Gândul)

152. Mere roºii mari ºi creþe
Sunt proptite între beþe.

158. ªade mândra-ntr-un
picior,
Lãudându-se oricui
Cã ea poartã-n al ei spate
Cãmãºi albe ºi verzui!
(Varza)

151. La trup sunt uºor,
Fãrã aripi zbor,
Dar eu nu sunt nor.

(Cartea)
(Umbra)

156. Trupul îmi bagã în casã,
ªi capul afarã-mi lasã.

162. Poþi sã fugi de ea, prea
bine,
Ea tot vine dupã tine.
S-o prinzi e cu neputinþã,
Cãci nu e fiinþã.
(Umbra)

(Mintea)

155. Merg eu, merge ea,
Unde stau eu, hodineºte ea.

161. Ce aude fãrã urechi,
Vorbeºte fãrã gurã
ªi rãspunde în orice limbã?
(Ecoul)

154. Am o pasãre,
ªi colind lumea cu ea.

(Cuiul)

157. De la mare pân-la munte
Picurã stele mãrunte.

163. Ager, sprinten ºi uºor,
Fãrã aripi pot sã zbor.

(Fulgii de zãpadã)

(Gândul)
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164. Patru fraþi gemeni
nãscuþi,
Toþi îmbrãþiºaþi crescuþi,
Oricând tot la un loc,
Înveliþi într-un cojoc.

170. Dumbravã sumbrã,
Fãrã umbrã.
(Apa)

(Miezul de nucã)

172. Butucel de piele,
Cu douã bolticele.
(Nasul)

173. Mãnãstire-ntr-un picior,
Ghici ciupercã ce-i.
(Ciuperca)

(Gândul)

166. Coada ca o furculiþã,
Roºioarã sub bãrbiþã,
Iarna plec de-aici din þarã,
Primãvara mã-ntorc iarã,
Lângã voi stau fãrã fricã
ªi mã cheamã...

(Lacrimile)

165. El te furã, iar tu
Nici nu-l vezi, nici nu-l auzi

171. Dunãre fãrã pulbere,
ªi apã fãrã nisip.

174. Cin' se zbate zi ºi noapte,
De stânci veºnic se izbeºte
ªi deloc nu oboseºte?

(Rândunicã)

(Marea)

167. Ce nod cu gura se
175. S-a pus munte între fraþi
înnoadã,
ªi nu-i lasã sã se vadã.
ªi cu mâinile nu se deznoadã?

(Nasul)

(Cununia)
(Þãrmul mãrii)

169. Zboarã fãrã umbrã
ªi se-ntoarce fãrã zgomot.

176. Am un copac cu
douãsprezece ramuri:
Pe fiecare ramurã câte patru
cuiburi,
În fiecare cuib câte ºapte ouã,
Jumãtate albe, jumãtate negre.
(Anul, anotimpurile, lunile,
sãptãmânile, zilele)

168. Zi ºi noapte e lovit
Totuºi ºade neclintit!

(Gândul)
21

177. Toatã lumea are, n-are,
Numai musca n-are, n-are.

184. Sunt doi fraþi gemeni,
Unul pe altul nu se pot
vedea.

(Nara)

(Ochii)

178. De eºti vesel, plin de viaþã,
Îþi înfloreºte pe faþã.

185. N-are culoare,
N-are miros;
Dar la toþi
E de folos.
(Aerul)

(Zâmbetul)

179. Ce iese din pod fãrã scarã?
(Fumul)

180. Casa mare-ºi duce-n 186. Cine merele de aur
spate,
Le-a pãzit sã nu le fure
Pe tãlpici adevãrate,
Pãsãri cu aripi de-aramã?
Iar pe unde trece lasã
Fir de-argint ºi de mãtasã.
187. Un' te duci, ei sunt cu tine,
Tu nu-i vezi, dar ei vãd bine,
181. Într-un basm cu „a Dorm ºi ei când tu te culci,
fost odatã“
Iar în zori la apã-i duci.
ªtiþi voi cine a purtat
Cizmuliþe, ca sã-i poatã
188. Furculiþã cu cinci dinþi,
Fi cuvântul ascultat?
Cãpãtatã din pãrinþi.
(Prâslea)

(Melcul)

(Ochii)

(Motanul încãlþat)

(Mâna)

182. Ce pierzi câte-odatã
ªi totuºi e cu tine?
(Capul)

183. Nu-i pasãre ºi totuºi zboarã
Dacã-l þii bine de sfoarã.

189. Vine moºul pe portiþã
ªi îºi scapã o cheiþã;
Vine luna ºi n-o ia,
Vin stelele ºi n-o ia,
Vine soarele ºi-o ia.

(Zmeul)

(Bruma)
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197. Douã boabe de poamã,
Tot câmpul aleargã.

190. Cãlãtor ce merge-agale
Numai pe unde e vale!
(Râul)

(Ochii)

191. Am o grebluþã,
Cu cinci dinþiºori,
Pe zi îmi trebuie,
De o mie de ori.

198. Am un cuptoraº,
Plin cu iepuraºi.
(Cerul gurii)
(Mâna)

192. Am doi luceferi,
Privesc lumea prin ei.

199. Dar ºtiþi voi oare-o fetiþã
Ce roºie avea o scufiþã?
(Scufiþa Roºie)

(Ochii)

200. Dar pantoful cel de aur
Cui i-a fost tocmai pe seamã?

193. Am o fântânicã ªade cu mine cuminþicã,
ªi-nghite pâinicã.

(Cenuºãreasa)

(Gura)

194. Am douã pietre nestemate,
Încotro le arunc,
Acolo se duc.

201. În mici tuburi se gãseºte,
Dinþii bine îi albeºte!
(Pasta de dinþi)

202. Am un brâu vãrgat
În cer spânzurat.

(Ochii)

(Curcubeul)

195. Este cer,
Dar n-are stele.

203. Dar ce basm frumos sa scris
Chiar aici, la noi sã-l ºtie
196. Ce zboarã mai iute ºi Copiii de ºapte ani:
mai iute pe lumea-asta? E-o... punguþã ºi-i cu bani!
(Cerul gurii)

(Punguþa cu doi bani)

(Gândul)
23

214. E meºter mare,
Poate zidi un podiºor,
Fãrã lemne ºi topor.
(Gerul)

(Trenul)

207. Stã mereu în apã,
Dar nu putrezeºte.

213. De sub frunza ruginie,
Se iþeºte-o pãlãrie.
(Ciuperca)

(Limba ºi dinþii)

206. ªarpe mare de oþel
Fuge iute prin tunel.

212. Primãvara când soseºte,
Primul capul ºi-l iþeºte.
(Ghiocelul)

(Vaporul)

205. Am o vacã-ntr-o luncã,
Stã-ntre lupi ºi n-o
mãnâncã.

211. Cine ne dezvãluie
poveºti
ªi nu poþi sã-i mulþumeºti?
(Cartea)

204. Cât un orãºel el pare,
Lunecã mereu pe mare
Valuri vin cu gânduri rele,
Nici cã-i pasã lui de ele.

(Limba)

215. Ce nu poþi urca-n pod?
208. Ce-i mai rãu ºi ce-i
mai bun,
216. Ce nu ia foc?
Pentru omul cel nebun?
(Groapa)

(Limba)

(Apa)

217. Fãrã cuie ºi topor,
A zidit un podiºor.
(Gerul)

209. Hopa, hop ele te duc,
Hopa, hop, ele te-aduc.
(Picioarele)

218. E alergãtor de frunte,
Vine-n goanã de pe munte,
Cade, se rostogoleºte,
Dar în Dunãre se-opreºte.

210. Înalt cât casa,
Verde ca mãtasa,
Amar ca fierea,
Dulce ca mierea.
(Nucul)

(Râul)
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219. Un arici mititel
Curãþãm dinþii cu el!
(Peria de dinþi)

220. N-are dinþi,
Însã te muºcã.

226. Fãrã trup prin lume trece
Stol de frunze îl petrece,
Cum porneºte la plimbare
Pomii i se-nclinã-n cale.
(Vântul)

(Gerul)

221. Cine poate,
Fãrã lemn ºi fãrã cuie,
Peste râuri pod sã suie?

227. Am o gãinã cu douã aripi
Una-i albã, alta-i neagrã
Cu cea neagrã ea adunã
Cu cea albã ea împrãºtie.

(Gerul)

229. Am un purceluº
Tot râmã
ªi coada i se scurteazã.
(Acul cu aþa)

(Zmeul)
(Gerul)

224. Sãgeata împãratului
Sparge casa dracului.

228. În vârful muntelui,
Crainicul împãratului,
Strigã lumea la rãzboi,
C-a venit vremea de-apoi.
(Fulgerul)

223. Vine noaptea în grãdinã,
Cu toiag de gheaþã-n mânã.

(Noaptea ºi ziua)

222. Nu-i bãiat ca sã nu-l ºtie.
Fãurit e din hârtie,
Vânt puternic vrea ºi sfoarã
ªi-atunci zbârnâie ºi zboarã.

230. Merge de la sat la oraº,
225. Chip de om, dar minte ªi nu face nici un pas.
n-are,
Nici nu cere de mâncare,
231. Scândurã cu pãr pe ea
Stã la jocuri, mii ºi mii
Curãþã hãinuþa mea!
ªi-i iubitã de copii.
(Fulgerul)

(Drumul)

(Pãpuºa)

(Peria de haine)
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232. De s-ar ridica-n picioare, 239. Stã un moº pe vale-ntins,
Ar ajunge pân' la soare.
Cu centuri mai multe-ncins.
(Drumul)

(Râurile ºi podurile)

233. A venit la noi un moº,
În strai alb, cu nasul roº.

240. Stau pe-al ierbilor covor,
Speriaþi de umbra lor.
De-i pericol, þuºti, spre zare,
Ca o umbrã zburãtoare.

(Omul de zãpadã)

234. Existã un loc unde:
câinii nu latrã, cocoºii nu cântã,
iar oamenii nu se scoalã de 241. Am un dorobanþ,
dimineaþã.
Ferecat în lanþ.

(Iepurele)

(Cimitirul)

(Câinele)

235. Cine pe lume n-are 242. ªede baba lângã foc,
culoare
Îmbrãcatã în cojoc.
ªi zboarã peste hotare?

(Pisica)

245. Blanã roºcatã, frumoasã,
Coada-i lungã ºi stufoasã,
Vine noaptea prin grãdini,
Furã raþe ºi gãini.
(Vulpea)

(Pârâiaºul)

238. Hai la deal ºi hai la vale,
El îi face omului cale.

244. Trece pe la poartã,
Câinii nu-l latrã.
(Vântul)

(Guma)

237. Brâuleþ, brâuºor,
Printre ierburi lucitor.

(Catalogul)

(Vântul)

236. Nu e ºoarece, nici orbete,
Roade pete din caiete.
Ar fi bine ºi frumos
Sã nu-i dãm nimic de ros.

243. Sus carton,
Jos carton,
La mijloc nume de om.

(Drumul)
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253. ªuierã în prag,
ªi geme în hogeag.

246. Blãniþã pufoasã,
Se plimbã prin casã.

(Vântul)

(Pisica)

247. Se-nvârteºte-n jur mãtuºa 254. Vine moº ºãpoi holbat,
Cu coarnele spre sat.
ªi încuie bine uºa.
(Berbecul)

(Cheia)

255. Trece badea mânios,
Cu cojocu-ntors pe dos.
(Berbecul)

248. Când vede-un ºoricel,
Hopa-þupa dupã el.
ªi îl prinde sprintenel.
(Pisoiul)

256. Are coarne ºi bãrbuþã,
249. Tortul, untul, fripturica, E prieten c-o cãpriþã.
Le-a vârât în el mãmica,
Pare un dulap vopsit –
257. Rezematã stând pe
Înãuntru-i ger cumplit.
scoarþã
Saltã capul ca de raþã.
250. Dacã s-ar ridica-n ªi cu ciocul târnãcop
Dã poc, poc, din loc în loc.
picioare
Ar ajunge pân' la soare.
(Þapul)

(Frigiderul)

(Ciocãnitoarea)

(Drumul)

258. Una spune,
Doi privesc
ªi douã ascultã.
(Gura, ochii, urechile)

251. Cenuºiu e ºi pitic,
ªi se teme de pisic.
(ªoricelul)

259. Barbã are, popã nu-i,
Coarne are, taur nu-i.

(Elefantul)
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(Þapul)

252. Este mare, greu la pas,
ªi-are-o trompã-n loc de nas.

266. Primãvara te vesteºte,
260. Am un pui de drac,
Cu doi dinþi de greblã-n cap. Vara te umbreºte,
Iarna te-ncãlzeºte
Poftim de ghiceºte.
261. Cine zboarã printre flori
În zig-zag de atâtea ori?
267. Am o cloºcã:
Uite-aicea pe o floare
Noaptea strânge puii
Douã aripi gãlbioare.
ªi ziua-i risipeºte.
(Iedul)

(Copacul)

(Fluturele)

(Casa)

262. Ciugurele, mugurele,
Merg pe drum înºirãþele.

268. La cap pieptene,
La mijloc pepene,
La coadã secere,
Picioare rãºchitoare.

(Oile)

263. Ciugurele, mugurele,
Merg pe drum înºirãþele,
Ciucur, Mugur, cel Bãtrân,
269. Cine îndrãgeºte focul
Merge-n urma lor, Stãpân. ªi-ºi spalã mereu cojocul,
Toarce-ntruna, cu mult spor,
Fãrã furcã ºi fuior?
264. Este un dobitoc,
Cu multã-ncãpãþânare,
Urechi lungi,
270. N-a pierdut nimic,
Dar minte n-are.
Dar tot cautã-n pãmânt.
(Cocoºul)

(Oile ºi ciobanul)

(Pisica)

(Mãgarul)

(Gãina)

265. Boier cu haine scumpe, 271. Am o casã vãruitã,
Face judecata-n curte.
Dar nu-i de om ziditã.
(Oul)

(Cocoºul)
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279. Nuieluºã unsã
Sub frunziº ascunsã.
(ªarpele)

272. Cui nu-i e fricã de câini
Dar îi e fricã de gãini?
(Râma)

280. Umblã nenea furios,
Mormãind în sus ºi-n jos.
(Ursul)

273. Ce nu stã în cui,
Chiar de vrei sã-l pui?
(Oul)

284. Are-o coadã înfoiatã,
Cât e varã – Cucurigu!
Cucurigu – când dã frigu’!
Cine-i frate, dumnealui?
Cum îl cheamã?
Poþi sã-mi spui?
(Cocoºul)

(Porcul)

277. Rege nu-i,
Coroanã poartã,
N-are ceas,
Dar ora ºtie.

283. Vine moºul pe cãrare,
Cu cojocul în spinare.
(Ursul)

(Oul)

276. Boier cu sapa-n bot,
Catã peste tot.

282. Sunt prin apã de aflat
Dar trãiesc ºi pe uscat,
De mã cauþi însã bine
Sunt în casã ºi la tine.
(Broasca)

(Aspiratorul)

275. Am o casã vãruitã,
Nicãieri nu-i gãuritã.

281. Care e cea mai
limpede apã din lume?
(Lacrima)

274. Ce dihanie ciudatã,
Cu gât lung ºi gurã mare,
A-nghiþit, aºa, deodatã,
Tot ce-i pulbere-n covoare?

(Cocoºul)

285. Hoaþã e ºi e ºireatã;
Dar e vai de capul ei,
Când dã peste Grivei.
(Vulpea)

278. Vaporaº cu gât ºi coadã,
Fuge iute prin ogradã.
(Raþa)
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293. Iese dracul din coteþ,
ªi nu-l prinzi cu nici un preþ.

286. Os cu dinþii subþirei
Aranjãm pãrul cu ei!
(Pieptenele)

(Vulpea)

287. E roºcatã ºi codatã,
Umblã noaptea prin poiatã,
ªi la noi, ºi la vecini,
Ca sã cumpere gãini.

294. Stau pe baltã ouã sparte,
Între frunze mari ºi late!
(Florile de nufãr)

(Vulpea)

288. Dacã-l uzi, el face spumã
ªi-þi alunecã din mânã!
(Sãpunul)

289. Cumãtriþa e ºireatã,
Vine-adesea prin vecini,
Ca sã cumpere gãini.

295. Ieri o aveau numai boierii,
De ea sãracii n-aveau parte;
Azi o are toatã lumea
ªi la toþi luminã-mparte.
(Cartea)

296. La deal repede ºi fãr'
ocol,
Iar la vale rostogol.

(Vulpea)

290. Nu e mare, însã totuºi
Capãt n-are.

(Iepurele)

(Oul)

291. A gemut, nu l-a durut,
Cautã ce n-a pierdut.

297. Stã sub tufã,
Nici nu suflã.
(Iepurele)

(Porcul)

292. Zi ºi noapte,
Stau de pazã;
N-am picioare
ªi tot umblu;
N-am nici mânã
ªi tot bat.

298. Vara-n glod,
Iarna-n pod.
(Porcul)

299. Merge Paºa pe uliþe,
Cu trei mii de suliþe.
(Ariciul)

(Ceasul)
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300. Toatã viaþa, cât trãieºte, 307. De aici pânã la munte,
Tot zale mãrunte.
Nu pricepe ce vorbeºte.
(Furnica)

(Papagalul)

308. Ce e lung cât vezi cu ochii
ªi lat cât pãºeºte gãina?

301. Cimiliturã prin tufiº,
ºuºti în iarbã-n aluniº.

(Linia feratã)

(Iepurele)

302. Dupã ploaie, la plim- 309. În aer ramurile-ºi are
Acest trofeu de vânãtoare.
bare,
Cu umbrele mici... de soare!

(Cerbul)

(Ciupercile)

310. Trec grãbite pe cãrare,
Patru sute de picioare.

303. Moºul Neculaie doarme,
Pe acoperiº de paie.

(Furnica)

(Cocostârcul)

311. O fatã tânãrã trece-n zori,
304. Unul arã, doi se miarã, ªi-ºi varsã lacrimile peste
flori.
Patru-mping ºi-un coþofling.
Luna le-a vãzut
ªi nu le-a ridicat,
305. Dulce, dulce
Soarele îndatã le-a uscat.
ªi mai dulce,
Sã-l alungi
312. La cap þap,
ªi nu se duce.
La mijloc viespe,
Iar la coadã secerã.
306. Doamnã nouã, coada-n
douã,
313. Ce-i rotund
La cap ca o domniþã,
ªi fãrã fund?
La coadã ca o furculiþã.
(Porcul)

(Roua)

(Somnul)

(Furnica)
(Cercul)

(Rândunica)
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314. Sunt douã surioare
Una aºteaptã vara
Sã se odihneascã
ªi cealaltã iarna.

321. Dintre vârfuri verzi de
sãbii
Ies liliachii corãbii!
(Stânjeneii)

(Sania ºi carul)

322. Pe-o cãrare pietruitã,
315. Cine îndrãgeºte focul Trece baba ghemuitã.
ªi-ºi spalã mereu cojocul
Toarce-ntruna cu mult spor
Fãrã furcã ºi fuior?
323. Rotunjori ºi bucãlaþi,
Am doi fraþi,
316. Saltã, saltã ºi iar saltã, Mereu legaþi,
Dar nu face-un pas vreodatã. Unul pe-altul cãþãraþi.
Sunt – ia uitã-te la ei –
mititei,doi colãcei,
317. Se tot duc înºirãþele,
numai buni sã-i pui la copt!
ªi se duc cu mare jele.
... Cine sã fie?

(Broasca)

(Pisica)

(Vrabia)

(Cifra opt)

(Cocorii)

318. Titanã, lanã,
Strigã noaptea în poianã.

324. Nãscutã-n apã - peºte
nu e,
Sare pe pãmânt - nici
iepure nu e.

(Cucuveaua)

319. Miticã, mãrunþicã,
De nimenea nu are fricã.

(Broasca)

(Furnica)

325. Care gospodinã
Strânge pentru cinã
Zahãr din grãdinã?

320. Tuº, ghiduº, coadã roºcatã
Peste cetini aruncatã.

(Albina)

(Veveriþa)
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333. Cui i-e fricã de gãini,
Dar nu se teme de câini?

326. Cureluºã unsã,
Pe sub pãmânt ascunsã.

(Râma)

(ªarpele)

334. Care cer n-are stele?

327. Am o domniºoarã
Cu rochiþa roºioarã.
Când începe-a dezbrãca
Toþi apuc-a lãcrima.

(Cerul gurii)

335. Sunt albã ºi-ncãlzitã.
ªi urâtã, ºi iubitã;
Vara nu vor sã mã vadã,
Iarna toþi mã-mbrãþiºeazã.

(Ceapa)

328. Pâlnii roºii ºi albastre
Stau pe gardurile noastre!

(Soba)

(Zorelele)

336. Vine neica pe cãrare,
Cu cãsuþa în spinare.

(ªarpele)

337. E negru cât trãieºte,
Dupã moarte se roºeºte.

329. Resteu rece,
Marea trece.

(Melcul)
(Racul)

330. Cimiliturã, laurã,
ºuºti în gaurã.

338. Ochii casei mele,
Oglindã de stele.

(ªopârla)

(Ferestrele)

331. Cine umblã toatã ziua
339. Mic, mititel,
supãrat
ºese pânza sprintenel.
ªi arã pãmântu-n lung ºi-n lat?

(Pãianjenul)

(Porcul)

340. Stã într-un ungher,
tãcut,
Fiindcã pânza ºi-a þesut.

332. Cureluºã verde,
Prin iarbã se pierde.

(Pãianjenul)

(ªopârla)
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341. Primãvara când s-aratã,
Prin grãdini apar deodatã
Ciorchini albi ºi albãstrii
Din steluþe, mii ºi mii!

347. Pusei una, pusei douã,
Gãsii nouãzeci ºi nouã.

(Liliacul)

348. ªese pânze alese,
Din care nimica nu poþi
coase.

(Fasolea)

342. ªade moºul în cãmarã,
Pletele le þine-afarã,
În palat întunecat
ªede moºul cel roºcat.

(Pãianjenul)

349. Rasca-parasca,
Scarã de-ar avea,
În cer s-ar urca.

(Morcovul)

343. Cel ce-o taie plânge,
Ea rabdã ºi tace.

(Fasolea)

350. Ia gândeºte-te ºi spune
Cine-i mai bogat în lume?

(Ceapa)

344. Doamna stã-n cãmarã,
Iar pletele afarã.

(Pãmântul)

(Ridichea)

351. Vâr mâna în frunze,
ªi-l scot pe moºul de buze.
(Castravetele)

345. Peste munþi,
Peste mãri,
Numai ochi licãritori.

352. Gãinuºã albã,
C-un picior de nalbã.

(Stelele)

(Varza)

346. Patru-nfipte,
Opt spetite,
Douã ciulite.

353. Potcoava calului,
În vârful dealului.
(Luna)

(Iepurele)
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361. Am un bou roºcat,
Toatã vara-l þin legat.

354. Cine vine
Sã te-aline,
Sã-þi închidã biniºor
Seara câte-un ochiºor?

(Bostanul)

(Somnul)

355. Ban de aur colorat,
Cu pene înconjurat,
Îl puteþi ghici îndatã,
Cã are nume de fatã!

362. Merge moºul pe cãrare,
Cu mii de ace în spinare.
(Ariciul)

363. Am o ulcea cu miere,
La vecinu-n buruiene.
(Harbuzul)

(Margareta)

364. Ce are fulgi ºi nu zboarã?

356. Am cãmãºi nenumãrate
ªi le port pe toate-n spate.

(Perna)

(Varza)

357. Ciuturuº, buturuº,
ªade într-un picioruº.

365. Pe un deal îndepãrtat,
Pe badea cu funii l-au legat.
(Harbuzul)

366. Mânãstire-ntr-un picior,
Ghici, ciupercã, ce e?

(Varza)

358. Munte greu de minereu
El topeºte tot mereu.

(Ciuperca)

(Luna)
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368. De sub strai tãrcat ori
verde,
Miezu-i roºu nu se vede.
(Harbuzul)

(Bostanul)

360. Luminoasã ºi ochioasã
Straja nopþii ºi crãiasã.

(Degetarul)

(Furnalul)

359. Hurduz, burduz,
Din câmp adus,
Sub laviþã pus.

367. Cuºma asta de argint
Nu mã apãrã de vânt,
Dar pe deget dac-o þin
Niciodatã nu mã-nspin.

369. Ulcioruº verde,
Zeama nu se vede.

376. Din grãdina lui Mihai,
A ieºit un ghem de scai.
(Ariciul)

(Harbuzul)

377. Ce buruianã este
De-o cunoaºte ºi orbul?

(Harbuzul)

371. Într-o râmãturã de oaie
Am gãsit un corn de porc.
Orbul a vãzut,
Ciungul l-a luat;
Cel cu pielea goalã
În râu l-a bãgat.

(Urzica)

370. Am un taur vãrgat,
Îl þin toatã vara legat.

378. Cine arã pãmântul ºi
nu geme?
(Plugul)

379. Bosumflatã ºi uºoarã
Bubuie din cale-afarã!
(Toba)

(Minciuna)

372. De-i rupi haina,
Îþi aratã dinþii.

380. Mamã bunã,
Seara pe toþi ne adunã.
(Casa)

(ªtiuletele)

373. ªade moºul în rogoz,
Cu dinþii afarã scoºi.

381. Cine o hrãneºte,
Pe acela-l rãsplãteºte
ªi îl încãlzeºte.
(Soba)

(Porumbul)

374. ªade lelea cocoþatã,
În cãmara-ntunecatã,
Doar cosiþa îºi aratã.

382. Împletit e din aþã,
N-are dos, n-are nici faþã.
(Plasa)

(Spicul)
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(Uºa)

(Sfecla)

375. Într-un vârf de pai,
ªade oastea unui crai.

383. La orice casã, sunt
slugã aleasã,
Pe oricine îl primesc când
vine,
Când pleacã-afarã - eu îl
petrec iarã.

384. O mie legate,
O mie înnodate;
O mie sã fiþi,
O mie nu ghiciþi!

391. Nici în sus, nici în jos,
Nici în casã, nici afarã.
(Fereastra)

393. Todirel mititel
Face lucru frumuºel.
(Acul)

(Uºa)

386. Am un cãþel de fier,
El casa pãzeºte,
Dar nu hãmãieºte.

(Balonul)

(Nãvodul)

385. Hâþ în sus ºi hâþ în jos,
Fugi cã vine dupã mine.

392. Când e plin zboarã,
Când e gol coboarã!

394. Cinel, cinel,
Am un purcel
387. Am un caier lung, Cu râtu' de fier.
lung, lung
ªi n-am furcã sã-l ajung.
(Lacãtul)

(Plugul)

(Fumul)

395. Cu sprâncene
388. Nu muºcã, nu mârâie, De poiene,
Cu codiþe
dar el, unul,
În casã nu-þi dã drumul.
De mlãdiþe
ªi cu flori la cingãtoare
A sosit în toatã þara.
389. Sunt cercel cu toartã,
Cine oare?
Dar nu femeia mã poartã.
(Lacãtul)

(Primãvara)

(Lacãtul)

390. Orice oaspete când vine,
Trece peste mine.

396. Cu capul stricã,
Cu coada drege.

(Pragul)

(Acul)
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397. Nãtãfleaþã mititel,
Se ia lumea dupã el.

404. Pepenaº de cauciuc
Îl trântesc sau îl arunc,
Oriºiunde dacã picã,
Nu se sparge, nu se stricã!

(Ceasul)

398. Merge, dar nu are
picioare,
Sunã, dar nici surlã n-are. 405. Sfâr în sus ºi sfâr în jos,
Pân' se face burduhos.
(Mingea)

(Ceasul)

(Fusul)

399. Are dinþi mulþi, mititei,
Nu suferã vreodatã de ei.

406. Patru picioare are.
Sã ºi le miºte,
Nu e în stare.

(Ferãstrãul)

400. Toamna când soseºte,
Îi gras de plesneºte.

(Scaunul)

407. Vânã peste vânã,
ªi la mijloc lânã.

(Bostanul)

401. Hur în sus ºi hur în jos,
Vine seara burduhos.

(Ghemul de lânã)

408. A venit baba din munþi,
Peste râuri fãcând punþi,
402. Sunt paznic de credinþã, ªi a prins, spunând poveºti,
Nu-s nici suflet, nici fiinþã. Flori de gheaþã pe fereºti.
(Fusul)

(Lacãtul)

(Iarna)

409. Ziua sunt cucoane,
Noaptea – slugi.
(Pernele)

403. Eu am patru fraþi
Într-un cojoc bãgaþi.
(Nuca)
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410. Mã uit la tine,
ªi mã vãd pe mine.

417. Fiul s-a nãscut, tatãl
încã nu.

(Oglinda)

(Fumul ºi focul)

411. Ce trece peste apã ºi 418. Cimilicã, mititicã,
stã pe loc?
Nici de vodã n-are fricã.
(Podul)

(Scânteia)

412. Chip de om, dar minte
419. Sunt oarbã din nãscare
n-are,
ºi ei
Nici nu cere de mâncare,
E-ndrãgitã de copii,
Cu toþi îmi zic ochii casei.
Cã le face bucurii!
(Fereastra)

(Pãpuºa)

420. Pe bãtrâni îi sprijineºte,
Pe cãlãtori îi însoþeºte,
Pe cei rãi îi pedepseºte.

413. Duce în spinare
O pãdure mare.
(Ariciul)

(Bastonul)

414. Apa mã naºte,
Soarele mã creºte,
Când pe mama o-ntâlnesc,
Îndatã mã topesc.

421. Merge moºul pe cãrare,
Cu doi iepuri în spinare.
(Desagii)

(Sarea)

422. Când merge - grãieºte,
Când stã - te-amãgeºte.
(Ceasul)

415. Pe un deal rotat,
ªade badea supãrat.
(Bostanul)

423. Ne trece peste apã, ºi
astãzi ºi mâine,
Dar el tot pe loc rãmâne.

416. Pe apã pluteºte,
În pãmânt nu putrezeºte,
Iarna te-ncãlzeºte.

(Podul)

(Cãrbunele)
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424. Trece apa cât de mare 431. Gãinuºã ciuºã,
Are în plisc cenuºã.
ªi te poartã în spinare.
(Barca)

432. Pe apã merge,
Nu se stropeºte;
Prin trestie trece,
ªi nu lãrmuieºte.
(Umbra)

(Sita de fãinã)

426. Am o babã burduhoasã,
Face casa luminoasã.

(Luleaua)

425. Între palme scuturatã
Cerne pulbere curatã.

433. Meºter fãrã pereche,
Poartã aþa în ureche.

(Lampa)

(Acul)

427. Când soarele e-n amiazã,
Se scurteazã;
434. Semnul necuratului
Când soarele asfinþeºte,
În gura bãrbatului.
Se lungeºte.

(Luleaua)
(Umbra)

(Umbra)

428. Trece moºul peste gard,
ªi rãmâne spânzurat.

435. Ce ºade în apã
ªi nu se udã?

(Bostanul)

436. Vine-n grabã de la munte,
De sub crestele cãrunte,
Printre pietre strãluceºte,
Mii de cântece doineºte.

(Coºciugul)

437. În pãdure s-a nãscut,
În pãdure a crescut,
Acasã când l-au adus,
Sã cânte l-au pus.

429. Ai vãzut,
N-ai auzit;
O sã ai
ªi n-o sã-l vezi.

(Izvorul)
(Fluierul)

430. Cine trece gârla
ªi nu face valuri?
(Umbra)
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438. Am o mânã fãrã oase, 445. Turtã peste turtã,
Când se rupe, o poþi coase!
Iar la mijloc urdã.
(Mãnuºa)

(Plãcinta)

439. Cine-l face
Nu-i trebuie;
Cine-l cumpãrã,
Nu-l doreºte,
ªi cui îi trebuie,
Nu-l vede.

446. Poþi sã fugi de ea
Prea bine,
Cã tot vine
Dupã tine.
(Umbra)

(Stogul)

444. Dacã iei - creºte,
Dacã pui - scade.

450. Are dinþi, dar n-are gurã,
Taie scânduri pe mãsurã.
(Ferãstrãul)

(Sfredelul)

443. Pe un deal rotat,
Stã moºul îmbufnat.

449. Cu ciocul urzeºte,
Cu coada împleteºte.
(Acul)

(Casa)

442. Am un purcel,
Cu nasul de oþel.

448. Sare ziua toatã,
Rotundã ºi coloratã,
Nu oboseºte niciodatã.
(Mingea)

(Acul)

441. Sub pãdure grãmãditã
ªade lumea învelitã
Ziua de soare fugitã,
Noaptea de lunã pititã.

(Plãcinta)

(Coºciugul)

440. Moºneag mititel,
Îngrãdeºte frumuºel.

447. Foaie peste foaie,
La mijloc brânzã de oaie.

451. Când o batem, nu ofteazã.
Saltã-n sus ºi ne distreazã.
Odihnã nu prea are,
Toatã ziua sare.

(Groapa)

(Mingea)
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459. Pe fereastrã printre flori
ªi-n obraji lasã bujori.

452. De mã umfli – zbor,
Ca un fulg sunt de uºor.
(Balonul)

(Gerul)

453. Cu mâna o þin
ªi-i dau cu piciorul,
Ea muºcã din plin
Cu gura ogorul!

460. Ce e lungã
Cât lumea
ªi latã
Cât pãºeºte gãina?

(Cazmaua)

(Urma roþii de cãruþã)

454. ªarpe lung de cauciuc
Varsã apa unde-l duc!
461. Pe cãmãºi, haine, flanele,
Sunt bãnuþi cu gãurele!
(Furtunul)

(Nasturii)

455. Nu-i gãinã da' are guºã,
ªi în plisc þine cenuºã.

462. Hoþul intrã-n casã
ªi capul afarã îl lasã.

(Luleaua)

456. Cu mâinile o tragi,
Din dinþi strângi,
Din picioare-mpingi.

(Cuiul)

463. Ce arde în gurã
ªi face fum cât o ºurã?

(Cizma)

(Luleaua)

457. Merg eu, merge ºi ea;
Unde stau eu, hodineºte ºi ea.

464. Cine are o ureche
ªi cu ea n-aude?

(Umbra)

458. Vrãbiuþã încãrcatã
Se grãbeºte la poiatã.
În jos coboarã deºartã,
În sus trece încãrcatã.

(Acul)

465. Am o cofã grasã, grasã
Strecoarã apa prin plasã!
(Strecurãtoarea)

(Lingura)
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466. Cine are urechi ºi naude?
(Acul)

467. Ce animal pãcãtuieºte
ca omul sã-l ia în braþe?

472. O mie de frãþiori,
O mie de dinþiºori
Stau înfipþi câte ºi-o mie
Într-un fund de farfurie.
(Floarea soarelui)

473. Am o vacã neagrã
Ce toatã ziua bea la apã
ªi nu se mai saturã.
(Gãleata)

(Ariciul)

468. Putinei rotund,
Bagã pãru-n fund
(Cãciula)

474. Unul spune,
Doi privesc
ªi doi ascultã

469. Din pãmânt mã nasc,
La soare mã usuc,
La foc mã-ntãresc,
La apã mor.

(Gura, ochii, urechile)

(Cãrãmida)

470. panã-npãnatã,
Pe apã lãsatã,
De vânturi mânatã;
Suflet n-are,
Suflet duce,
De pãmânt nu se atinge

475. Ce picã pe piatrã
ªi nu se sparge;
ªi picã în apã
ªi se sparge?
(Hârtia)

(Corabia)

471. Am un cal:
De slab ce e,
Îl duc la coadã la apã.

476. Am un cal
Cât un mal;
Unde sare,
Urmã n-are
Unde paºte,
Se cunoaºte

(Doniþa)

(Puricele)
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PROVERBE

A
A admira un om mare e cel mai puternic îndemn de a-l
imita.
A aduce apã dupã ce s-a stins focul.
A ajunge bãrbatul sluga muierii.
A ajunge din cal mãgar ºi catâr din armãsar.
A ajunge din vlãdicã popã.
A ajunge la admiraþia oamenilor e foarte mult, dar mai
mult încã este a ajunge la iubirea tuturor.
A ajuns de râsul curcilor.
A ajuns oul mai deºtept ca gãina.
A amesteca Bagdadul cu Þarigradul.
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A astupa soarele cu degetul.
A auzit clopotul dar nu ºtie la care bisericã.
A auzit-o cât un bold ºi-a fãcut-o de-un cot.
A avea puterea þânþarului.
A avea un os de ros.
A avea zile câte buruieni.
A avea zile cu carul
A cãra apã cu ciurul.
A cãuta nod în papurã ºi pete-n soare.
A cãuta pãr în palmã.
A cãuta ziua de ieri.
A cãutat cât a cãutat ºi soacrã bunã ºi-a cãpãtat.
A cãzut ca iarna grea.
A cãzut cu nasu-n terci.
A cãzut din lac în puþ.
A cere lânã de la broascã.
A cere lapte de la vaca stearpã.
A cere luna de pe cer.
A cere pe un lucru cât dracul pe tatã-sãu.
A coase petic la petic.
A construi castele de nisip în Spania.
A creºte pui de nãpârcã.
A croi piele de curcã.
A cui e iapa e ºi mânzul.
A cui e vaca sã-ºi þie viþelul.
A cui se vede e mai mare.
A cunoaºte la cai morþi.
A da arme ca sã le întrebuinþeze împotriva sa.
A da azi un ou sã cearã el mâine un bou.
A da burduful de brânzã în sama câinelui.
A da cinstea pe ruºine ºi pacea pe gâlceavã.
A da cu barda-n lunã.
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A da cu cãciula-n câini.
A face gura cât ºura.
A face urechea toacã.
A faptelor rele începãturã spre rãu sfârºit pleacã.
A fãcut un mânz mort.
A fãgãdui marea cu sarea.
A fãgãduit marea cu sarea ºi Oltul cu totul.
A fi (iute) ca ardeiul când îl plouã.
A fi (lemn) Tãnase.
A fi a cincia roatã la car (cãruþã).
A fi alfa ºi omega.
A fi aproape ca turcul de împãrtãºanie.
A fi bãtut de brumã.
A fi bolnav de oalã.
A fi botezat cu zeamã de varzã.
A fi botezat de un popã beat.
A fi braþul drept.
A fi bun ca pietroiul pe varzã.
A fi bun de paie.
A fi bun de pus cu perje.
A fi bun de pus în cânepã.
A fi bun numai de râs.
A fi burduf (tobã) de carte.
A fi busuioc de pus la icoane.
A fi ca ariciul de când a fãcut Dumnezeu pãmântul.
A fi ca bãtut în piua.
A fi ca lutul în mâna olarului.
A fi ca Neaga-Rea când s-a înecat pe apã în sus.
A fi ca nepotul mitropolitului între oi.
A fi ca pe vremea lui Ciubãr-Vodã.
A fi iute ca argintul viu.
A greºi este în firea omului.
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A greºi este omenesc, a ierta este dumnezeiesc.
A ierta e uºor, a uita e greu.
A ierta este cea mai frumoasã rãzbunare.
A ieºi (scoate) limba de-un cot.
A ieºi cu tãlpile înainte.
A ieºi din gãoace.
A intra în vorbã ca câinele la nuntã.
A intrat în borta ºarpelui.
A intrat lupul în coºar.
A intrat raþa în traistã.
A intrat vulpea în sac.
A îmbrãcat pe dânsa cu haine noi ºi-au þinut de joi pânã
mai apoi.
A împãca ºi capra ºi varza.
A încãleca pe breazu ca un Mihai Viteazu.
A încãleca pe la coada calului.
A încãleca pe nevoie.
A închide lupul în staulul oilor.
A îngheþa cenuºa sub foc.
A îngheþa mãduva în ciolane.
A înghiþit un ac ºi a scos un fier de plug.
A înnoda coada la câini.
A întinerit ca vulturul.
A întoarce roata norocului.
A învãþa nicicând e târziu.
A învãþa pãsãreºte.
A învãþa pe altul cum se plâng morþii.
A paºte vântul.
A pãrea nebun este secretul înþelepciunii.
A pãþit cinstea mâþei la oala cu smântânã.
A pierdut cãrarea ºi s-a întâlnit cu destrãbãlarea.
A pierdut ºi drumul ºi cãrarea.
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A pierit pãstorul s-au risipit oile.
A pleca dupã icre verzi.
A pleca urechea la vocea târgului.
A plecat cãlare ºi se întoarce cu ºaua în spinare.
A plecat cu coasã sã taie vântoasa.
A plecat cu graba ºi s-a întâlnit cu zãbava.
A plecat dupã stãpân, cu un gând sã gãseascã ºi cu zece nu.
A plecat la bisericã ºi a ajuns la cârciumã.
A poftit la mere acre.
A poftit ºi el la lapte de bou.
A poftit urdã de curcã.
A pornit în cale lungã ºi vrea iute sã ajungã.
A prãji urzici cu zeama de la mãmãligã.
A prinde ºarpele cu mâna altuia.
A pune ban pe ban.
A pune beþe-n roate.
A pus orbul sã descâlceascã ghemul.
A rãbdat pânã s-a sãturat.
A rãmâne cu aþa mãmãligii.
A rãmâne la mâna altuia.
A rãmas ca boul (viþelul) la poarta nouã.
A sãrit din apã în ciubãr.
A scãpat cãciula în apã, dar pagubã nu-i, cã ºi-aºa nu se
omora cu pomenile.
A scoate apã (bani, lapte) din piatrã seacã.
A scoate castanele din foc cu mâna altuia.
A scoate oaia (mielul) din gura lupului.
A scurta de-un cap pe cineva.
A se agãþa ca boala de omul sãnãtos.
A se bate ca apa de maluri.
A se bucura ca de-o casã aprinsã.
A se duce pe apa sâmbetei.
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A se face luntre ºi punte.
A se juca cu focul.
A umbla dupã ouã de drac.
A umblat dupã ciuperci ºi-a dat peste pufuleþi.
A vãzut-o prima oarã ºi-a dat în sãptãmâna chioarã.
A vândut pe dracul ºi a cumpãrat pe mumã-sa.
A vedea paiul din ochiul altuia ºi nu bârna din ochiul tãu.
A veni la spartul târgului.
A venit sã împrumute covata ºi pupã cumnata.
A venit sulemenitã ºi se-ntoarce terfelitã.
A venit vremea sã nu se mai încreadã omul nici în cãmaºa lui.
A vinde peºtele în baltã.
A vorbi cu douã guri.
A vorbi de un lucru ca orbul de luminã.
A vorbit adevãrat ºi-a venit cu capul spart.
A vorbit ca nea Ion, cã ºi el e om.
A vrut sã fugã de Stana ºi a dat peste Satana.
A vrut sã-ºi facã sprâncenele ºi ºi-a scos ochii.
A zis Dracul ºi s-a fãcut.
Aceeaºi Mãrie, altã pãlãrie.
Acul e mic, dar scumpe haine coase.
Adesea ai nevoie de unul mai mic ca tine.
Adeseori te înºeli dacã te iei dupã coaja copacului.
Adevãrul de-l arãþi, curat sã-l arãþi, ca oricine sã-l înþeleagã.
Adevãrul e ca uleiul, iese totdeauna la suprafaþã.
Adevãrul într-un cuvânt, iar minciuna în mii ºi sute.
Adevãrul la mulþi le place, dar numai drepþilor bine le face.
Adevãrul la toþi le place, dar puþini îl primesc în case.
Adevãrul nu trebuie arãtat gol, ci în cãmaºã.
Adevãrul supãrã.
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Adevãrul trece ºi prin apã ºi nu-i e teamã cã se-neacã.
Adu-þi aminte cã eºti om.
Afecþiunea ºi imitaþia nu se împacã împreunã.
A-i aºterne un pod de argint.
A-i atârna lingura de gât.
A-i atinge coarda subþire.
Ai bani ai prieteni, n-ai bani n-ai prieteni.
A-i cânta (a-i bate) în strunã.
A-i cânta aleluia (la cobzã).
A-i cânta Isaia dãnþuieºte.
Ai carte ai parte, n-ai carte n-ai parte.
A-i cãdea pãsat în guºã.
A-i cãdea pe inimã o piatrã de moarã.
A-i cere sã atingã Iadul (Raiul) cu degetul.
A-i crãpa (plesni) obrazul de ruºine.
A-i curge Oltul în gurã.
A-i da colac ºi lumânare.
A-i da de grijã sã nu-i moarã mulþi înainte.
Ai dat un cazan mare ºi ai luat o cãldare.
A-i dormi norocul.
A-i face de petrecanie.
A-i face de petrecanie.
Ai fete, strângi gunoaie.
A-i fi drag ca sarea-n ochi.
A-i fi inima legatã cu curele.
A-i fi milã ca þiganul de pilã.
Ai dreptate, dar n-ai s-o iei.
Ai dreptate, numai nu þi-o cauþi.
Ai intrat în horã trebuie sã joci.
Ai început sã te uiþi numai la Dumnezeu, ca gãina când
bea apã.
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Albina în gurã þine mierea cea mai dulce ºi în coadã acul
cel mai otrãvitor.
Alergi mult, mãnânci unt.
Altora le dã povaþã, dar pe sine nu se-nvaþã.
Aparþine viitorului ºi nu trecutului.
Are fitilul mai lung decât ceara.
Are o minte de bãrbat ºi o inimã de bãiat.
Argintu’ ºade-n ladã ºi urâtul jos pe vatrã.
Arãtura bunã, pururea îþi dã în gurã.
Aruncã binele tãu în dreapta ºi în stânga ºi la nevoie ai
sã-l gãseºti.
Aruncã binele tãu la stânga ºi la dreapta ºi la nevoie ai sã-l
gãseºti.
Ascultã cu urechile, vezi cu ochii, dar taci cu gura.
Ascultã învãþãtura tatãlui tãu ºi nu uita poveþele maicei
tale.
Ascultã tot, dar nu crede tot.
Ascultã tot, dar nu crede tot.
Asearã mã culcai bolocan ºi azi iatã-mã mare ban.
Atunci vei ºti adevãrul mai bine, când vei îndepãrta orice
patimã de la tine.
Aurul ºi-n glod strãluceºte.
Aºchia nu sare departe de trunchi.
Averea e ca balta, cum îi faci un ºãnþuleþ toatã se scurge.
Averea nu e scrisã nimãnui în frunte.
Averea strângãtorului trece în mâna cheltuitorului.
Averea-i gard de nuiele, sãrãcia-i zid de piatrã.
Azi ai mânca un cal, mâine doi.
Azi aici, mâine-n Focºani, poimâine în Drãgãºani.
Azi are, saturã zece ºi mâine flãmând petrece.
Azi cu bani, mâine fãrã de ei.
Azi întinde pân-o rupe, mâine n-are cu s-o astupe.
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Azi joacã ursul la voi, mâine o juca la noi.
Azi mã duc, mâine mã-ntorc, mâine searã sunt la loc.
Azi mie, mâine þie.
Azi mlãdiþã de tufan, mâine coadã de ciocan.
Azi o ceapã, mâine o iapã, poimâine herghelia toatã.
Azi Stan, mâine cãpitan.
Azi un ou ºi mâine-un bou.

B

Ba cã-i rasã, ba cã-i tunsã.
Ba e albã, ba e neagrã.
Ba e raþã, ba-i rãþoi.
Baba bãtrânã cu dinþii de lânã.
Baba bãtrânã nu se sperie de furcã.
Baba bãtrânã nu se teme de pâinea moale.
Baba cât îi ea de babã, doar de om frumos se leagã.
Baba cãlãtoare, n-are sãrbãtoare.
Baba cere împlinite toate ºi moºul face cât poate.
Baba e surdã cã a mâncat urdã.
Baba e talpa iadului.
Baba se gãteºte pentru cine se nimereºte.
Bachus a înecat mai mulþi oameni decât Neptun.
Bagã în casã un mãrãcine, decât pe oricine.
Bagã mâþa în sac, dar ghearele i se vãd.
Bagã-l în casã te furã, dã-l afarã te înjurã.
Baltã sã fie, cã peºte se gãseºte.
Ban gãsit, ban vrãjit.
Ban la ban trage ºi pãduche la pãduche.
Ban la ban trage ºi pãduchele la pãduche.
Bani au toþi, omenie doar unii.
Bani buni (albi) pentru zile negre.
Bani de-aº avea m-aº însura.
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Banii nu aduc învãþãturã, dar învãþãtura aduce bani.
Banii strângãtorului pe mâna risipitorului.
Banii sunt toporul care separã prietenii nedespãrþiþi.
Banul e o micã roatã ce-nvârteºte lumea toatã.
Banul este ochiul dracului.
Banul face bani ºi pãduchele pãduchi.
Banul muncit nu se prãpãdeºte.
Bate apa-n piuã sã aleagã untul.
Bate crângu’ sã sarã iepurii.
Bate fierul cât e cald; de se va rãci, degeaba vei munci.
Bate samarul sã priceapã mãgarul.
Bate ºaua sã priceapã iapa.
Bate ºi þi se va deschide, cere ºi þi se va da.
Bate toba la Craiova de se-aude în Moldova.
Bate toba la urechea surdului.
Bate toba surdului, dã oglinda orbului ºi ascultã vorba
mutului.
Bate vântul în balcani de un car de ani.
Bãrbatul cere puºcã ºi femeia cere furcã.
Bãrbatul duce greul, dar femeia e temeiul.
Bãrbatul dupã muiere ºi copilul dupã mamã se cunoaºte.
Bãrbatul e cheia (stâlpul, temelia) casei
Bãrbatul mânã boii ºi arã, nevasta doarme-n cãmarã.
Bãrbatul poartã pãlãria ºi nevasta gospodãria.
Bãrbatul sã fie ca dracul, numai bãrbat sã fie.
Bãrbatul se întoarce dupã cuvântul muierii, ca moriºca
dupã vânt.
Bãrbatul temãtor (gelos) îºi învaþã femeia curvã.
Bãrbatul zice din fluier, femeia moare de foame.
Bãrbatu-mi zace mort în casã ºi mã fãcuºi de râsei.
Bãrbaþii numai atunci sunt domni când nu sunt muierile
acasã.
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Bãtrâneþele nu vin singure, ci cu multe nevoi.
Beþia e nebunie voluntarã.
Bine de una ºi rãu de zece.
Bine e sã asculþi ºi sfatul unei neveste.
Bine faci, bine gãseºti.
Bine peste bine nu stricã.
Bine zici, dar n-are cine juca.
Binecuvântarea pãrinþilor întãreºte casa copiilor.
Binele aºteaptã ºi rãu.
Binele ce-l faci la oarecine, þi-l întoarce vremea ce vine.
Binele de rãu te scapã sã-l arunci chiar ºi în apã.
Binele dupã el vine, ca muºtele dupã câine.
Binele l-a luat cine a apucat, tu rãmâi cu ce nimeni n-a
luat.
Binele nu se face numai cui îþi place - binele se face la
oriºicine.
Binele pe om îl scapã de foc ºi de apã.
Binele vine la bine, ca la stup albine.
Bivolul nu se teme de purice.
Boala intrã cu carul ºi iese pe urechea acului.
Boala, pat moale unde gãseºte, acolo se odihneºte.
Boalele fãr’ de durere sunt numai belele.
Bogat e acela care nu-i dator.
Bogatul avere face ºi când zace.
Bogatul greºeºte ºi sãracul cere iertare.
Bogatul mãnâncã când voieºte ºi sãracul când gãseºte.
Bogatul nu crede sãracului ºi nici sãtulul flãmândului.
Bogatul se plânge mai rãu decât sãracul.
Bogatul se scarpinã ºi sãracul crede cã se cautã sã-i dea.
Bogatului i se aratã multe rude.
Bogãþia nu vine la nimeni pe apã.
Bogãþia stã în ladã ºi toanta s-a pus pe vatrã.
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Bogãþia stricã pe omul slab.
Bogãþia trece dealul ºi eu rãmân cu amarul.
Bogãþiile trec, faptele bune rãmân.
Bogãþia-i gard de nuiele, sãrãcia e gard nestricat.
Bolnavul zice multe, doctorul face ce ºtie.
Bostanul nu stã în cui ºi nici mãmãliga unde-o pui.
Bou l-am dus, bou l-am adus.
Boul gras nu cade pe brazdã.
Boul se leagã de coarne ºi omul de cuvânt.
Bucate noi în gurã veche.
Bucatele saturã pântecele, iar cartea mintea.
Bucãtãreasa sãracului e nevasta.
Bucãtãrie grasã, moºtenire slabã.
Bucãþica mare trece cu-necare.
Bucuraþi-vã cu cei care se bucurã ºi plângeþi cu cei ce plâng.
Bucurie goalã, traistã uºoarã.
Bucurie mare în mâini strãine.
Bucurie-nºelãtoare, ca roua de trecãtoare.
Bufniþa nu cloceºte privighetori.
Buna primire e cea mai bunã mâncare.
Bunã dimineaþa i-am dat, belea mi-am cãpãtat.
Buturuga micã rãstoarnã carul mare.

C

Ca acasã la tine nu-i nicãieri bine.
Ca paraua-n punga popii.
Ca pildã, nici un dascãl mai bun!
Ca pumnii în ochi, aºa stã de bine.
Ca sã ajungi la miez, trebuie sã spargi coaja.
Cadã parã mãlãiaþã în gura lui Nãtãfleaþã.
Cal bãtrân cu chingã roºie.
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Calul bãtrân cu greu se învaþã la ham.
Calul bun din grajd se vinde.
Calul de dar nu se cautã la dinþi.
Calul se cautã la dinþi ºi omul se cautã de pãrinþi.
Cap ai, minte la ce-þi mai trebuie.
Capul cel tâmpit odorogeºte ca un butoi dogit.
Capul de mãgar nu albeºte niciodatã.
Capul face, capul trage.
Capul iscusit la vreme de nevoie se cunoaºte.
Capul plecat sabia nu-l taie.Capul face, fundul trage.
Capra care zbiarã o mãnâncã lupul.
Capra e vaca sãracului.
Capra nu se face vacã, nici nãtãrãul om de treabã.
Capra roade oriunde o legi.
Capra sare masa, iada sare casa.
Carul care scârþâie, acela þine mai mult.
Cale bunã ca bumbacul, unde-i ajunge sã-þi spargi capul.
Calea bãtutã este cea mai scurtã.
Calicului sã-i dai toatã sãptãmâna, dacã nu-i dai sâmbãta
zice cã nu i-ai dat.
Câinele când are sã turbeze începe sã urle cu o sãptãmânã înainte.
Câinele când flãmânzeºte, tot la oase-n vis gândeºte.
Câinele când l-ai opãrit fuge ºi de apã rece.
Câinele care latrã nu muºcã.
Câinele care stã în bucãtãrie nu-i pentru vânãtorie.
Câinele care þine la stãpân latrã mai mult la oameni.
Câinele cât de blând, în casa lui este leu.
Câinele cã-i câine ºi el îºi ia lumea în cap câteodatã.
Câinele intrã uneori în bisericã, dar nici biserica nu se
spurcã, nici câinele nu se sfinþeºte.
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Câinele îmbãtrâneºte de drum ºi nebunul de grija altora.
Câinele latrã la lunã toatã noaptea ºi luna nu-l ascultã
niciodatã.
Câinele latrã, iar lupul tace ºi face.
Câinele latrã, vântul bate.
Câinele leºinat se teme de apã caldã.
Câinele moare de drum lung ºi prostul de grija altuia.
Câinele mort nu mai muºcã.
Câinele neamþului mãnâncã ºi mere pãdureþe.
Câinele nici osul pe care nu-l roade nu-l lasã altuia.
Câmpu-i cu ochi, pãdurea cu urechi.
Când ai vreo judecatã, pregãteºte-te de platã.
Când ajunge prostul la mãrire, înþeleptu-i la pieire.
Când apa nu mai face zgomot, ori a secat râul, ori a dat
peste matcã.
Când ar fi dupã corbi toþi caii ar fi morþi.
Când aveam în ce, n-aveam cu ce; acum am cu ce, n-am
în ce.
Când ceri n-are, când dai n-are.
Când chelul e aici nu vorbi de tigvã.
Când clopotul cel mare se trage celelalte nu se mai aud.
Când corabia se scufundãºobolanii fug.
Când dai, când nu iei.
Când dã Dumnezeu dã, iar când ia, îþi ia ºi cenuºa din
vatrã.
Când de multe te apuci, mai pe toate le încurci.
Când dintr-un rãu vrei sã treci în altul rãmâi la cel dintâi,
cu care te-ai deprins.
Când Dumnezeu nu-i acasã, sfinþii îºi fac de cap.
Când e bãtãlia mai mare îºi ia picioarele la spinare.
Când e blidul gol se bate cu lingura-n el.
Când e bolnav leul iepurii îi sar în spinare.
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Când e sã te ia dracul te ia ºi din bisericã.
Când eram la mama ºi eu ºtiam sã cos, cã mama împungea ºi eu trãgeam cu acul.
Când eºti poftit la o masã pleacã sãtul de acasã.
Când eu cumpãr nimeni nu vinde, când eu vând nimeni
nu cumpãrã.
Când eu dedesubt, când el deasupra.
Când geme mortul ºi dracul moare de necaz.
Când îi dai îi fatã vaca, când îi ceri îi moare viþelul.
Când ai pisicã bãtrânã, ºoarecii-n casã fac stânã.
Când casa ta are sete, nu vãrsa apã pe drumuri!
Când doi se ceartã, al treilea câºtigã.
Când dormi, sã dormi iepureºte ºi toatã avuþia sporeºte.
Când existã loc în inimã, existã ºi în casã.
Când fraþii lucreazã împreunã, munþii se schimbã în aur.
Când norocu-ºi schimbã pasul, nu aduce anul ce aduce
ceasul!
Când nu poþi sã caracterizezi un om priveºte-i prietenii.
Când primeºte parcã-i fatã vaca; dacã dã parcã-i moare
viþelul.
Când spui minciuna, sã o crezi pe jumãtate.
Când te-a înºelat cineva o datã e de vinã el; când te-a
înºelat a doua oarã, eºti de vinã singur.
Când uiþi de propriile tale defecte ajungi mândru.
Cât ai aprinde un chibrit.
Cât ai îmbuca o datã.
Cât ai zice peºte.
Cât apucã piciorul.
Cât dai atâta iei.
Cât de blând e motanul tot te zgârie când se mânie.
Cât de rãu sã trãiascã omul tot nu se îndurã sã moarã.
Cât de strâmb stai vorba dreaptã sã ai.
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Cât e lumea ºi pãmântul pe cuptor nu bate vântul.
Cât pãr pe broascã.
Cât sunt de necãjit sã dau cu cuþitul în mine nu curge
sânge.
Cât þine nunta slugile sunt scãpate de bãtaie.
Cât umbra acului pe croitor.Cât e bine, mulþi cu tine; la
nevoi, mai apoi.
Câte capete, atâtea pãreri.
Câte sate ºi bordeie, tot atâtea obiceie.
Cautã cu lumânarea ziua în amiaza mare.
Ce e curat n-are nevoie de spãlat.
Ce folos cã eºti frumos, dacã eºti cãpãþânos?
Ce înveþi la tinereþe, aceea ºtii la bãtrâneþe.
Ce nu vrei sã ºtie duºmanul nu spune prietenului.
Ce-a fost verde s-a uscat, ce-a fost dulce s-a mâncat.
Ceea ce toatã lumea spune trebuie sã fie adevãrat.
Cei ce lipsesc nu capãtã dreptate.
Ce-i frumos ºi lui Dumnezeu îi place.
Cel ce pierde drumul e bucuros ºi de cãrare.
Cel ce vrea sã spunã adevãrul gãseºte porþile închise.
Cel cu paguba e ºi cu pãcatul.
Cele rele sã le scrii pe apa ce curge, cele bune în piatrã.
Celor ce duc mai mult dorul le pare mai dulce odorul.
Celui ce suflã în foc îi sar scântei în ochi.
Celui cu economie, suta îi este mie.
Ce-ºi face omul cu mâna lui, e lucrul dracului.
Chelului tichie de mãrgãritar îi lipseºte.
Cine ajunge mare nu te-ntreabã ce te doare.
Cine aleargã dupã pomeni nu o sã fie (se vede) sãtul
niciodatã.
Cine aleargã mult mãnâncã unt.
Cine alege prea mult, ia ce e mai rãu.
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Cine are barbã are (sã îºi cumpere) ºi pieptene.
Cine are bãtrân sã-l vândã, cine n-are sã-ºi cumpere.
Cine are bea ºi mãnâncã, cine nu stã ºi se uitã.
Cine are cap de sticlã sã nu arunce cu pietre în nimeni.
Cine are carte are parte.
Cine are carte are patru ochi.
Cine are copii sã-i trãiascã, cine nu sã nu-ºi doreascã.
Cine are de toate la toþi le e frate.
Cine are o meserie, are o moºie.
Cine are minte multã, tace ºi ascultã.
Cine are minte nu se amestecã în gâlceava altuia.
Cine are mult o sã aibã ºi vremuri în care n-are de nici
unele.
Cine are multe fete adunã nebunii dupã drumuri.
Cine are multe fete se închinã la oricine.
Cine are pe buze miere, poate sã aibã în suflet fiere.
Cine are piper mult bagã ºi în terci.
Cine are tovarãº nerod ajunge din pod în glod.
Cine are trebuinþã de foc, îl gãseºte în cenuºã.
Cine are-un meºteºug nu trage ca vita-n jug.
Cine astãzi râde, mâine plânge, cã vremea-i nestatornicã.
Cine bate fierul rece, nimic nu foloseºte.
Cine bate la poarta altuia, o sã batã ºi altul la poarta lui.
Cine bãutura iubeºte de sãrãcie se pregãteºte.
Cine bea apã din pumni strãini nu se saturã niciodatã.
Cine bea în datorii plãteºte de douã ori.
Cine blestemã pe alþii, urgii asupra lui cheamã.
Cine boteazã cuteazã.
Cine cal strãin încalecã, curând îl descalecã.
Cine cautã cal fãrã cusur merge pe jos.
Cine cautã ceartã gãseºte bãtaie.
Cine cautã gãseºte.
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Cine cautã iepuri în bisericã se întoarce acasã fãrã vânat.
Cine dã nu uitã; uitã cel care ia!
Cine dã repede dã de douã ori.
Cine doarme cu câinii se scoalã plin de purici.
Cine furã azi un ou, mâine o sã fure un bou.
Cine iubeºte iartã.
Cine încalecã mãgarul sã-i sufere ºi nãravul.
Cine la multe gândeºte, nici una nu isprãveºte.
Cine lucreazã ºi tace, mai multã treabã face.
Cine mult vorbeºte, mult greºeºte.
Cine nu deschide ochii deschide punga.
Cine nu primeºte sfat nu e nici de ajutat.
Cine pe altul omeneºte, pe sine se cinsteºte.
Cine se scoalã dimineaþa, departe-ajunge.
Cine seamãnã vânt culege furtunã.
Cine spune multe spune mai puþin decât cel ce tace.
Cine umblã (fuge) dupã doi iepuri nu prinde nici unul.
Cine umblã cârpindu-se mai rãu se rupe.
Cine umblã cu fier se umple de ruginã.
Cine umblã cu gura cãscatã îi intrã muºtele.
Cine umblã dupã plãcere sã se aºtepte ºi la durere.
Cine umblã pe drum cu gândul acasã îºi pierde cãciula în târg.
Cine unge bine merge bine.
Cine va umbla cu pizma îºi va sparge singur cizma.
Cine vede naºterea vede ºi moartea.
Cine vine nu-i de mine; cine-mi place bai nu-mi face.
Cine vine prea târziu la masã, acela roade oasele.
Cine vorbeºte multe ori ºtie multe, ori minte mult.
Cine vorbeºte seamãnã, cine ascultã culege.
Cine vrea mâncare s-o capete dupã lucrare.
Cine vrea sã mãnânce miezul trebuie mai întâi sã spargã
coaja.
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Cine vrea sã mãnânce sã aibã lingurã.
Cine vrea sã omoare ºarpele sã-i taie capul.
Cine vrea sã se facã oaie se gãseºte cine sã-l despoaie.
Cine vrea sã-ºi omoare câinele sãu spune mai întâi cã-i
turbat.
Cine vrea sã-ºi sarã umbra îºi rupe capul.
Cine vrea trandafiri, catã sã vrea ºi spini.
Cinstea nici nu se cumpãrã nici nu se vinde.
Cioara e tot cioarã, ia pruna ºi zboarã.
Cioara în loc de privighetoare nu se poate vinde.
Cioara lângã cioarã trage, alte pãsãri nu-i sunt drage.
Ciomagul are douã capete.
Cãsãtoria este ca o cetate asediatã; cei din afarã vor sã
intre, iar cei dinãuntru vor sã iasã.
Cocoºul care cântã toatã noaptea, îl mãnâncã vulpea.
Copacul când cade se aude de departe.
Copacul cu rãdãcini adânci nu se teme de furtunã.
Copilul alintat e om stricat.
Copilul care nu plânge moare de foame.
Copilul care nu plânge nu capãtã þâþã.
Copilul cu multe moaºe rãmâne cu buricul netãiat.
Copilul nepedepsit ajunge nepricopsit.
Copilul sãrman unde gãseºte acolo mãnâncã.
Corb la corb nu scoate ochii.
Cu puþinã rãbdare orice necaz trece.
Cu ºchiopii în loc de ºezi, te înveþi sã ºchiopãtezi.
Cugetul bun e cea mai moale pernã.
Cugetul senin face somnul lin.
Cum þi-e partea ºi norocul, aºa þi-e pe lume locul.
Cum e sacul, ºi peticul.
Cum e turcul ºi pistolul, cum e neamþul ºi motorul.
Cum îþi aºterni, aºa vei dormi.
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Cum nu cautã aplauze, niciodatã nu se ofenseazã.
Cuvântul cel dulce e arma înþeleptului ºi vorba deºteptului.
Cuvântul întâi sã-l ciopleºti, apoi sã-l arãþi.
Cuvintele tatãlui au mai mult efect decât palmele mamei.
Cuvintele trebuie mestecate mai mult decât o bucatã de
pâine.

D

Dacã dai, dreptate ai.
Dacã dai, n-ai; ia nu da, sã vezi cum ai.
Dacã el ºade degeaba, gândeºte cã toþi n-au treabã.
Dacã fata nu ºtie juca, zice cã lãutarii nu ºtiu cânta.
Dacã invidia ar fi boalã, omenirea întreagã ar fi bolnavã.
Dacã în horã ai intrat, joacã ºi tu necurmat.
Dacã nu plouã în mai, nu mâncãm mãlai.
Dacã nu vine muntele la Mahomed, vine Mahomed la
munte.
Dacã nu-i, nu-i, nu mai spune nimãnui.
Dacã nu-l ajuþi pe om la nevoie, mai încolo degeaba.
Dacã prietenul tãu este miere, nu umbla sã-l mãnânci tot.
Dacã scoþi plãcinta din câte pãturi e, n-o mai mãnânci.
Dacã spui prostului adevãrul, te toacã la cap.
Dacã tac ºi le dau pace, ºapte sate n-au ce-mi face.
Dacã te laºi moale, te bagã-n foale.
Dacã te ºtii vrednic, nu sta cu un nemernic.
Dacã þi-i bãrbatul moale, du-l la târg ºi dã-l pe oale.
Dacã-mi ascund secretul îl þin eu pe el; dacã-l spun, mã
þine el pe mine.
Dai (ºi) cu ciocanul ca sã iasã banul.
Dai cu baniþa ºi scoþi cu lingura.
Dai cu gura sã iasã banul.
Dai cu mâna ºi alergi cu picioarele.
64

Dai cu puºca în ciuperci ºi nimereºti castraveþi.
Dai ºi nu ºti unde crapã.
D-aia n-are ursul coadã ºi para cocean.
D-aia n-are ursul coadã ºi vulpea abia ºi-o duce.
D-alde terchea-berchea, trei lei perechea.
Dâmboviþã apã dulce, cin te bea nu se mai duce.
Dâmboviþã apã rece, cin te bea de dor îi trece.
Dar din dar se face rai.
Dar din dar se face rar.
Dar mic, bucurie mare.
Darul cel târziu nu are putere de dar.
Darul dat la vremea lui e darul Domnului.
Datoria veche nu putrezeºte.
De ai venituri mititele, mai opreºte din mãsele.
De apa micã sã-þi fie fricã.
De azi pânã mâine, numai pentru-o pâine.
De ce þi-e fricã nu scapi ºi cel ce se fereºte pânã la urmã
tot se loveºte.
De ce þi-e fricã nu scapi.
De ce te bucuri, de-aia te scuturi.
De dragostea rãilor ºi de ura oamenilor buni sã fugi.
De fãgãduieli, am o ladã îndesatã cu genunchele.
De frate, frate sã-mi fii, dar la noi mai rar sã vii.
De la mânã pân’ la gurã, pierde îmbucãturã.
De la zisã pân’ la faptã, tot mai este o bucatã.
De lucru e lenoasã, la joc nu are soaþã.
De mult Doamne-miluieºte ºi lui Dumnezeu i se urãºte.
De multe ori, ºi dintr-o iapã bunã iese un mãgar ºi din
mãrãcine trandafir.
De obicei nu lãudãm din toatã inima pe cei care ne admirã.
De om roº ºi de cal bãlan, sã te fereºti ca de satan.
De securea fãrã coadã, n-are fricã pãdurea.
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De unde arã boii, caii mãnâncã.
De-aia nu-mi fierbe mie oala pe vatrã.
Deal cu deal se întâlesc, darmite om cu om.
De-ar fi dupã gura ciobanului, toate oile le-ar mânca
lupul.
De-ar fi lumea din hârtie, i-aº da foc dintr-o mânie.
De-ar muri socru’, sã-i apuc locu’.
Decât cãtanã-n ºirag, mai bine-n codru pribeag.
Decât codaº în oraº, mai bine în satul tãu fruntaº.
Decât cu argintul în ladã ºi cu nevasta neroadã, mai bine
cu lada goalã ºi nevasta marghioalã.
Decât cu muierea rea, mai bine fãrã ea.
Decât cu prostul la câºtig, mai bine cu deºteptul la pagubã.
Decât în þarã strãinã cu pitã ºi slãninã, mai bine-n satul
tãu, fie mãlaiul cât de rãu.
Decât înghesuit la pomanã, mai bine în pat la vãdanã.
Decât la anul un bou, mai bine astãzi un ou.
Decât la moarã, mai bine-n cãmarã.
Decât mare slugã, mai bine stãpân mic.
Decât mãrgelatã ºi flãmândã, mai bine slutã ºi sãtulã.
Decât muiere rea, mai bine fãrã de ea.
Decât multe ºi tot rele, mai bine una ºi bunã.
Decât niciodatã, mai bine mai târziu.
Decât nimic, mai bine un pic.
Decât o judecatã dreaptã, mai bine o învoialã strâmbã.
Decât o mie de ani cioarã, mai bine o zi ºoim.
Decât o mie de ani rãi, mai bine unul bun.
Decât o mie de vrãbii pe streaºinã, mai bine una în mânã.
Decât orb ºi cãlare, mai bine ºchiop ºi pe jos.
Decât popa-n casã, mai bine jandarmul.
Decât sã dai la calici, mai bine sã-i pui pe foc.
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Decât sã fi vorbit, mai bine te-ai fi gândit.
Decât sã fii bogat ºi sã n-ai ce mânca, mai bine sãrac ºi
sã ai bani mulþi.
Decât sã mai trãieºti, mai bine sã nu mori niciodatã.
Decât sã mãnânci cu urâta unt, mai bine sã lingi sare cu
ochii la soare.
Decât sã munceºti degeaba, mai bine sã stai degeaba.
Decât sã plãteºti pagube, mai bine sã nu le faci.
Decât sã plâng eu, mai bine sã plângã el.
Decât sã plângã mama, mai bine maicã-sa.
Degrabã sã asculþi, târziu sã grãieºti ºi la mânie cu totul
sã zãboveºti.
Deºteptul face ºi tace.
Dã-mi, Doamne, puterea tânãrului ºi mintea bãtrânului.
Dã-te bine cu nãrodul, pânã treci podul.
Din lipsa unei caiele rãmâne calul beteag.
Din lipsa unui cui se pierde calul.
Din nebunia strãinã sã te înveþi minte.
Din ochi miere, din gurã fiere.
Din pagubã nu mai poþi face dobândã.
Din pãrinþi se trag ºi copii rãi ºi copii cuminþi.
Din pielea altuia se fac curele lungi.
Din pumni strãini nu te saturi când bei apã.
Din purcel se face porcul.
Din stejar, stejar rãsare.
Din vorbã în vorbã ajungi la ceartã (afli adevãrul).
Din vorbã se face fapta ºi din faptã vorba.
Dintele când te doare, cu cleºtele se domoale.
Dintele de minte la muiere iese numai dupã moarte.
Dintele gol doare mai rãu decât capul gol.
Dintr-un lemn nu se face bucium.
Dinþii i-au ieºit, mai sunt ochii.
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Doar n-o sã-mi iei boii de la plug.
Doar nu m-a îmbãtrânit calea bisericii.
Doar nu-s tuns nici ras pe cap.
Dobitocul nu ºtie ce-i norocul.
Doctorul cel mai bun este cumpãtul.
Doi bani în trei pungi.
Doi ochi vãd mai bine decât unul singur.
Douã cuþite (sãbii) nu pot sta într-o teacã.
Douã femei rele nu fac una bunã.
Douã lucruri nu poate fixa omul: soarele ºi moartea.
Douã mâþe într-un sac, nu încap.
Douã mese nu stricã, ci nici una.
Dracul nu e aºa de negru cum îl vopsesc oamenii.
Dragoste cu sila nu se face.
Dragoste seacã, cui dracului sã-i placã ?
Dragostea acoperã mulþime de pãcate.
Dragostea cea veche îþi ºopteºte la ureche.
Dragostea de apoi e mai dulce decât cea dintâi.
Dragostea e oarbã, dar cãsãtoria îi gãseºte leacul.
Dragostea nu are ochi.
Dragostea nu e o moºie ca sã o iei cu chirie.
Dragostea nu se face cu sila.
Dragostea scurtã e un suspin lung.
Dreptatea este adevãrul în faptã.
Dumnezeu a umplut lumea cu ce a putut.
Dumnezeu are scãri ºi de suit ºi de coborât.
Dumnezeu când îþi ajutã, ºi fierul se face plutã.
Dumnezeu cã e Dumnezeu ºi nu poate mulþumi toatã
lumea.
Dumnezeu celor mândri se pune împotrivã.
Dumnezeu cu mila ºi dracul cu pielea.
Dumnezeu dã tot la cel care are mai mult.
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Dumnezeu dã, dar nu aduce acasã.
Dumnezeu dã, dar nu îþi bagã în traistã.
Dumnezeu dã, Dumnezeu ia.
Dumnezeu face casa, dracul aduce musafirii.
Dumnezeu glumeºte ºi nebunul trage nãdejde.
Dumnezeu te fereºte, pânã te nimereºte.
Dupã ce cã n-are de cercei în ucechi, umblã sã-ºi ia douã
perechi.
Dupã ce frângi carul, mulþi se gãsesc sã-þi arate drumul.
Dupã ce te arzi cu ciorba, sufli ºi-n iaurt.
Dupã nori e ºi senin, dupã dragoste – suspin.
Dupã ploaie vine vreme bunã.
Dupã rãzboi, mulþi viteji se-aratã.
Dupã rãzbunare ura trece la celãlalt.
Dupã rod se cunoaºte pomul ºi dupã faptã omul.
Dupã unelte se cunoaºte meºterul.
Duºmanului sã-i dai pâine ºi sare.
Duºmãnia stricã omenia.

E

E anevoie a nimeri vremea la vremea ei.
E anevoie sã tai pom ºi sã ciopleºti un om.
E bãtut în cap, tocmai ca un þap.
E bun de spânzurat de o cracã uscatã, cã-i pãcat sã strici
una verde cu el.
E bun de tãiat mãmãliga.
E bun numai când doarme.
E bun pe varzã, în loc de pietroi.
E bun sã-l trimiþi dupã moarte.
E bunã pânza lungã, dar nada lungã nu.
E ca cimbrul în toate.
E ca mãgarul îmbrãcat în blanã (piele) de leu.
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E ca talgerul (talerul) cu douã feþe.
E cât un munte ºi nu plãteºte un pãduche.
E cât un þânþar ºi se crede armãsar.
E crescut la coada vacii.
E croit rãu ºi cusut bine.
E cu casa în spinare ca melcul.
E de neam mare, dar crescut în sãrãcie.
E destul de rãu, de n-ai lucrul tãu.
E destul o mâþã la doi ºoareci.
E deºtept ca oaia la jug.
E fitilul mai lung decât ceara.
E foarte cinstit când doarme.
E lesne a povãþui ºi anevoie a se povãþui.
E mai bine a suferi nedreptate ca a face strâmbãtate.
E mai bine a ºti puþine ºi bine.
E mai bine cu binele decât cu rãul.
E mai bine în coliba ta decât în palatul altuia.
E mai bine la colþ de þarã ºi la mijloc de masã.
E mai bine sã întrebi de douã ori decât sã greºeºti o datã.
E mai bine sã taci decât sã vorbeºti rãu.
E mai greu a pãstra decât a câºtiga.
E mai mare porcul decât coteþul.
E mai rea gazda lotrilor decât lotrul.
E mai uºor a face rãu ca bine; a strica decât a drege.
E mai uºor a zice ba, decât toatã ziua na.
E mare necaz când foamea nu-þi dã rãgaz.
E mila de la strãini ca gardul de mãrãcini.
E mult de la mânã pânã la gurã, dar de azi pânã mâine.
Ea þese ºi sub pat, de-are milã de bãrbat.
Ea îºi cântã, ea-ºi descântã.
El de boalã pãtimeºte ºi pe alþii sfãtuieºte.
El îi da cãlcâie sã stea, iapa mai rãu fugea.
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El mãnâncã un purcel ºi-altuia îi dã un puricel.
El respectã numai adevãrul.
Este întotdeauna disponibil sã înveþe, chiar de la copii.
Eu am ajuns de râs ºi tu de ocarã.
Eu am bãut ºi tu te-ai îmbãtat.
Eu am fost ca tine, tu nu ai ajuns ca mine.
Eu aº vinde ºi n-am ce, tu ai lua ºi n-ai cu ce.
Eu chiteam cã-i boierie ºi e numai sãrãcie.
Eu cu mintea mea, dãdu-i de belea.
Eu de fãgãduieli am o ladã plinã.
Eu domn, tu domn, cine sã ne ducã sacul?
Eu fac, eu trag, pe-altul în belea nu bag.
Eu gol, el zdrenþãros, nu þi-om fi de vreun folos.
Eu îi cer ca sã-mi dea mie ºi el îþi întinde þie.
Eu îi dau ºi ea paºte.
Eu îl trimit la foc, el mi-aduce busuioc.
Eu întreb de sãnãtate, el îmi dã cu ghioaga-n spate.
Eu mã strãdui sã fac bine ºi urâtul calea-mi þine.
Eu nu-s coada lemnelor, ci fruntea surcelelor.
Eu spun, eu aud.
Eu te iubesc ºi tu nici nu visezi.
Eu þi-am dat voie în pat ºi tu m-ai bãgat sub pat.
Eu umblu cu pâinea dupã el ºi el cu ciomagul dupã mine.
Experienþa þine o ºcoalã unde lecþiile costã mult.
Experienþa este cel mai bun meºter.
Experienþa nenorocirii mã învaþã sã ajut pe cei nenorociþi.
Eºti stãpân pe capul tãu, ori la bine, ori la rãu.

F

Face albul negru ºi negrul alb.
Face din iarnã varã.
Face din lânã laie lânã albã.
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Face groapã sub el.
Face hatârul bogatului ºi mãnâncã pâinea sãracului.
Face haz de necaz.
Fala mare traistã n-are.
Fântâna adevãratã nu-ngheaþã niciodatã.
Fapta bunã ca femeia frumoasã.
Fapta bunã laudã pe om.
Fapta bunã nu are laudã.
Fapta bunã nu moare niciodatã.
Fapta cea rea, cândva, se pedepseºte.
Fapta face ruºine, nu pedeapsa.
Faptele grãiesc mai apãsat decât vorbele.
Faptele sunt fructe, cuvintele sunt frunze.
Faptele, faptele, nu oala cu laptele.
Fata bãtrânã e bunã cãþea la stânã.
Fata dacã-mbãtrâneºte, pune paie ºi-o pârleºte.
Fata la vremea ei, ca mierea în fagurul ei.
Fatã mare, minte n-are.
Fã bine ca sã-þi auzi rãu.
Fã bine rãului.
Fã bine ºi aruncã în baltã, cã nici nu ºti cum iese la ivealã.
Fã bine ºi aºteaptã rãu.
Fã bine, nu te teme de nimeni.
Fã bucãtura cât þi-e gura.
Fã ce poþi când n-ai alta de fãcut.
Fã cum faci, cã bine faci.
Fã hatâr calicului cã-i duci traista.
Fã împrumuturi ºi pregãteºte-te de supãrãri.
Fã parte celor ºapte ca ºi celor opt.
Fã ºagã cu cel nebun cã el sare cu toporul pe tine.
Fãcut de nouã taþi ºi isprãvit de-un popã beat.
Fãgãduiala datã e datorie curatã.
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Fãgãduie ºi minþeºte, toatã lumea îl urãºte.
Fãgãduie ºi zi cã-i da, pân-la varã de-o aºtepta.
Fãgãduieºte numai ce poþi da.
Fãgãduieºte ºi nu da ºi nicicum nu vei scãpa.
Fãgãduinþa domnilor, nãdejdea nebunilor.
Fãina dracului se preface toatã în tãrâþe.
Fã-mã mamã cu noroc ºi m-azvârle apoi ºi-n foc.
Fã-mã mamã împãrat sã mã mir ce m-a aflat.
Fã-mã mamã ºi pe mine sã mã fac frumos ca tine.
Fã-mã mamã vrãjitor, sã mã fac neguþãtor.
Fãrã câine-n bãtãturã eºti ca fãrã dinþi în gurã.
Fãrã dor, lacrimi nu ies.
Fã-te frate cu dracul pânã treci puntea.
Fã-te om de lumea nouã, sã furi cloºca de pe ouã.
Fãþarnicul este ca tãciunele acoperit de cenuºã, te arde
fãrã s-o ºtii.
Fãþarnicul lãudându-te te stricã.
Fã-þi cruce mare, cã e dracul bãtrân.
Fecior de popã ºi om de treabã nu s-a pomenit.
Femeia bunã e plug de aur în casa omului.
Femeia care nu vrea sã frãmânte, toatã ziua cerne.
Femeia care-i cu minte e mai mare decât bãrbatul.
Femeia cea nebunã, casa îºi dãrâmã.
Femeia înþeleaptã îºi zideºte casã.
Femeia o cunoºti dupã rochi ºi hoþul dupã ochi.
Fereºte-mã Doamne de hoþii din casã, cã de cei de-afarã
mã feresc singur.
Fereºte-mã, Doamne, de prieteni, cã de duºmani mã feresc singur.
Fereºte-te de câinele mut ºi de omul tãcut.
Fereºte-te de linguºitori, cã altfel mori.
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Ferice acela cãruia îi spui o vorbã ºi pricepe zece ºi vai
de acela cãruia îi spui zece ºi nu pricepe nici una.
Ferice de cel ce rabdã.
Fie iarna cât de rece, numai mãrþiºor de-ar trece.
Fie omul cât de bun, vinul îl face nebun.
Fiecare gãseºte frumos ceea ce ºtie.
Fiecare îºi are necazurile sale.
Fiecare mãgar cu povara lui.
Fiecare mãturã întâi înaintea porþii lui.
Fiecare nebun poate câºtiga bani, dar nu-i poate pãstra.
Fiecare nãzuieºte dupã câºtig, dar puþini îl dobândesc.
Fiecare pune ºaua bucuros pe iapa vecinului.
Fierul rãu oricât l-ai bate, e degeaba.
Fii înþelept ca ºarpele, muncitor ca albina ºi doritor ca
turturica.
Fii tãcut, dacã vrei sã trãieºti mult.
Fire amestecate, pânzã þesutã rãu.
Firul rupt nu se mai toarce.
Flacãra care vâlvoieºte, din foc mare izvorãºte.
Floarea ºi-o pãzeºte ºi rod bun dobândeºte.
Foamea-i cel mai bun bucãtar.
Focul ce-l socoteºti stins, de multe ori sub cenuºã stã aprins.
Fraþii sunt fraþi dar buzunarele nu.
Frate frate, la necaz sã se arate.
Frate, frate, dar numai pânã unde se poate.
Fratele îþi scoate ochii.
Fricosul se sperie ºi de umbra lui.
Frumoasã norã dobândiºi, dar se uitã cam pieziº.
Frumoasã poveste, dar mare minciunã.
Frumuseþea fãrã înþelepciune este ca floarea aruncatã-n
tinã.
Frumuseþea veºtejeºte, dar înþelepciunea sporeºte.
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Fuga-i ruºinoasã, dar e sãnãtoasã.
Fuge ziua de bivoli, dar noaptea îi trece Dunãrea.
Fugi de cel ce pupã bot, cã-þi ia din pungã tot.
Fugi de-aicea, vino-ncoace, ºezi biniºor ºi nu-mi da pace.
Furnica cât de micã, dac-o calci pe picior, tot se-ntoarce
sã te muºte.
Furnicã cu furnicã, fie cât de micã, face mare muºuroi.

G

Galben de gras cu ceafa roºie de pumni.
Galben de gras, îi curge untura pe nas.
Gaia lesne se iartã, iar porumbiþa se ceartã.
Gâlceava fãrã-ncãierare e ca pâinea fãrã sare.
Gândeºte cã numai el mãnâncã pâine ºi alþii paie.
Gândeºte de azi ce vei mânca mâine.
Gândeºte încet ºi lucreazã iute.
Gândeºte întâi, apoi vorbeºte.
Gândul meu pe unde-aleargã, nu-i voinic ca sã-l petreacã
ºi pasãre sã-l întreacã.
Gândeºte clar, vorbeºte inteligent, trãieºte cu simplitate.
Gândul nebunului, la marginea pãmântului.
Gândurile multe fãrã treabã dovedesc o minte slabã.
Gardul are ochi ºi zidul urechi.
Gardul cu proptele nu cade-n vremuri grele.
Ghinionul nu vine niciodatã singur.
Gãina bãtrânã face zeama bunã.
Gãina când se vede în tãrâþe dã cu picioarele.
Gãina când va oua, aude o mahala.
Gãina care cântã nu ouã.
Gãina care cârcâreºte, tot la oul ei gândeºte.
Gãina care cloceºte niciodatã nu e grasã.
Gãina care râcâie mult îºi scoate ochii.
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Gãina cum naºte oul la clocit se gândeºte.
Gãina nu cântã în faþa cocoºului.
Gãina nu se poate cu douã, ºi cu pui, ºi cu ouã.
Gãina oarbã sã fie ºi tot mai gãseºte câte-un grãunte.
Gãina pânã nu scurmã nu se ºtie sãtulã.
Gãina pe-un ou face atâta zgomot de-o aude ºi vulpea.
Gãina scurmã ca sã se hrãneascã.
Gãina se hrãneºte de acolo de unde scurmã.
Gãina vecinului totdeauna-i curcã.
Gãina, când îi vine, atuncea ouã.
Gãseºti parale pe drum ºi tot trebuie sã le numeri.
Gluma-glumã, treaba-treabã.
Glumele nevinovate sunt ca sarea-n bucate.
Gol chilug ºi gras butuc.
Graba stricã treaba.
Greierele la vremea agoniselii cântã ºi iarna se-mprumutã.
Greºeala iertatã nu se mai aminteºte.
Greºeala îndreptare aºteaptã.
Greºelile tinereþii se iartã.
Grãbeºte-te sã faci bine cât poþi, cãci nu ai putinþa sã-l
faci oricând.
Gura aduce ura.
Gura nu cere chirie, poate vorbi orice fie.
Gura tãcutã nu umblã bãtutã.
Gurã rea, inimã rea.

H
Hai bea, cã turcul plãteºte.
Hai cumãtrã, cum o fi, cã cumãtrul n-a mai ºti.
Hai la deal ca la vale, cã-þi ajut eu pe spinare.
Hai la noi sã mâncãm nimica.
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Hai mamã în târg sã te vând; cã voi cere eu cât nici dracul nu va da.
Hai nevastã la prãºit,/ Bãrbate m-am bolnãvit/ Hai nevastã la bãut,/ Bogdaproste, mi-a trecut.
Hai sã vorbim degeaba, cã tot nu ne place treaba.
Hai tatã sã-þi arãt moºiile.
Hai tatã sã-þi arãt þâþa mamei.
Haideþi sã vorbim degeaba, cã tot n-avem nici o treabã.
Haina nu face pe om.
Haina nu face pe om mai de treabã.
Haina sã-þi fie cum e ºi peticul.
Haina scumpã pe spinare, bagã omu-n lipsã mare.
Haina-i bunã, dar omul nu-i.
Haine noi cu bumbi vechi.
Haine noi, de joi pânã apoi.
Hainele de-mprumut multã cãldurã nu-þi aduc.
Hainele nu te scot în lume ºi banul nu te-nvaþã sã vorbeºti.
Hainele nu-l fac pe om, dar omul le face pe haine.
Hambarul gol nu are ºoareci.
Hãrnicia alungã sãrãcia.
Hoþ pe hoþ cunoaºte.
Hoþul nedovedit e negustor cinstit.
Hoþul zice c-a glumit când vede cã a fost zãrit.
Hoþu-nvaþã la hoþie ºi beþivul la beþie.

I

I s-a întors punga pe dos.
I s-a umplut paharul.
I s-au încãlzit urechile.
I se bate limba-n gurã ca la pomanã calicii.
I se face gaurã în pungã.
77

I se prinde vorba ca nuca-n perete.
I se usucã limba-n gurã.
I se vede pãrul prin cãciulã.
I-a ajuns apa la gât.
I-a ajuns focul la degete.
I-a bãtut ceasul norocului.
I-a cântat cucul în straiþã.
I-a cântat veºnica pomenire.
I-a cãzut brânza în barbã.
I-a cãzut inima în cãlcâi.
I-a cãzut la inimã cu tronc, ca cloºca pe ouã clonc.
I-a cãzut miere în pãsat.
I-a crãpat obrazul de ruºine.
I-a crãpat obrazul, dar ruºinea tot nu i-a pierit.
I-a dat pân’ s-a sãturat ºi-atunci l-a fãcut scãpat.
Ia-l de pe mine, cã-l omor.
Ia ascultã la boieru’, cum îi zdrãngãne ciurelu’.
Ia câte douã ºi dã câte nouã.
Ia ce-þi place, dar nu alege.
Iapã albã-mi trebuia, cã cea neagrã nu trãgea.
Iarba rea creºte repede ºi cea bunã încetul cu încetul.
Iarna-i grea, omãtul mare, vai de omul care n-are.
Iartã pe toþi, numai pe tine nu!
I-e milã ca þiganului de pilã.
Ieftin iei, ieftin porþi.
Iei câte unul ºi dai cu pumnul.
Iepurii se prind cu ogarii ºi proºtii cu proslãviri.
Iepuroaica fatã ºi iepurele de inimã se vaitã.
Ierþi atât cât iubeºti.
Ieslea nu merge la bou, ci boul la iesle.
Invidia este ca focul.
Ion cel prost tot de necaz a fost.
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Iuþeala la mânie cade-n nebunie.
Iubeºte adevãrul, dar iartã greºeala.
Iubeºte-þi prietenul cu toate defectele sale.
Iubirea peste mãsurã aduce dupã dânsa urã.
Iubirea trece prin apã, nu se teme cã se-neacã; urâtul
trece pe sec ºi tot þipã: mã-nec!
Iute la minte, rãu la fire.
Iuþeala la mânie dã în nebunie.
Izbeºte cu cãlcâiele-n pinteni.

Î

Îi ard tãlpile.
Îi bate vântul în straiþã.
Îi cântã cucu-n cap.
Îi dai degetul, el îþi apucã mâna.
Îi e lene ºi sã vorbeascã, darmite sã mai ºi munceascã.
Îi merge gura ca pupãza.
Îi trage cu oala ca sã-i treacã boala.
În casa leneºului totdeauna-i sãrbãtoare.
În þara orbilor, chiorul este împãrat.
În zadar baþi ºaua, c-o fãtat iapa.
În zadar te munceºti noaptea ziuã sã o faci.
Înalt ca bradul, prost ca gardul.
Începutu-i anevoie, urma vine de la sine.
Începutul fie cum o fi, sfârºitul sã fie bun.
Încetul cu încetul, departe ajungi.
Înnegrind pe altul, nu te albeºti pe tine!
Întâi capul sã gândeascã ºi-apoi gura sã vorbeascã.
Întinde-te cât þi-e plapuma.
Între doi munþi e ºi-o vale.
Între douã nu te plouã, lângã una totdeauna.
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Între nebuni trebuie sã aiurezi ca ei.
Înþeleptul are douã limbi: una pentru a spune adevãrul,
alta spre a spune ce este potrivit.
Înþepãtura unui cuvânt e mai rea decât o loviturã de
lance.
Învaþã la tinereþe ca sã ºtii la bãtrâneþe.
Învãþãm cât trãim ºi tot neînvãþaþi murim.
Învãþãtura datã rãu se sparge în capul tãu.
Înveþi cãþeii ºi pe urmã te latrã.
Îºi aprinde lumânãri la amândouã capetele.
Îºi cunoaºte moºul nepoþii.
Îºi ia inima în dinþi ºi funia în traistã.

J
Jalba fetei hatâr n-are.
Jarul din spuzã rãu te arde.
Javra întâi te muºcã ºi apoi te spurcã.
Jãratecul femeii tinere îºi face ºi pulpe roºii.
Jãratecul stã sub cenuºã.
Jigania mare nu-ºi pune mintea cu jigania cea micã.
Jigania, cât de mare, îºi are stãpânul ei.
Joaca aduce tãrbaca.
Joacã ca doniþa la cãruþã.
Joacã ca la nunta lui tatã-sãu.
Joacã danþ pe mãmãligã ºi-i ajunge cât câºtigã.
Joacã dupã cum fluierã (cântã) alþii.
Joacã ursul dupã cum îl frige jãratecul.
Joc fãrã de cântec ºi vãduvã fãrã plâns nu este.
Joci cu tichia chelului ajungi ºi tu în felul lui.
Jocul îi e plãcut, dar de lucru cam uituc.
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Jocul nu face cojocul.
Jocul rupe cojocul.
Judecata e în capul omului.
Judecata e oloagã când la cap lipseºte-o doagã.
Judecata-i cu nasul de cearã.
Judecãtorul e ca ºarpele, niciodatã nu umblã drept.
Jugul când þi l-ai pus de gât, musai sã suferi.
Jupâneasa þine casa, dar jupânul þine drumul.

L

La altu-n casã, nu te-nghesui la masã.
La anul n-o cuprinde sumanul.
La apã cu mãsurã ºi la vin fãrã.
La aºa cap, aºa cãciulã.
La baie ºi bun, ºi rãu se spalã.
L-a bãgat mumã-sa în ladã ºi l-au mâncat moliile.
La bãtrâneþe mã tem de poale creþe.
La bãtrâneþe nu se mai prinde minte.
La bãtrâneþe place vinul vechi ºi nevasta tânãrã.
La bãtrâneþe s-a cãlugãrit motanul.
La bãtrâneþe se simte cine nu s-a cruþat la tinereþe.
La beþie omul este mai întâi pisicã, maimuþã apoi ºi pe
urmã porc.
La Bucureºti ºi câinii umblã cu covrigi în coadã.
La calic slujeºti, calic rãmâi.
La calul cel bun o loviturã îi este de-ajuns.
La calul nãrãvit, pinten ascuþit.
La cântare e vestitã, dar nu ºtie face pitã.
La casa cu noroc, fierbe oala fãrã foc.
La cel nevoiaº stã bruma pân’ la Ispas.
La Crãciun se vede dacã-i bunã nuca.
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La joc e ca focu’; la lucru ca butucu’.
La omul harnic se uitã sãrãcia pe fereastrã, dar nu îndrãzneºte sã intre.
La paºtele cailor.
La plãcinte înainte, la rãzboi înapoi.
La pãmântul ud nu-i trebuie multã apã.
La pomul lãudat nu te duce cu traista goalã.
La Roma trebuie sã trãieºti ca la Roma.
La sfântul aºteaptã.
La un sac de învãþãturã trebuie un car de minte.
Lacomii sunt de unde n-are mãrul coajã ºi cireaºa sâmbure.
Lacomul, ºi sãtul tot flãmând este.
Lasã boul în voia lui dacã vrei sã mergi departe.
Lasã câinii sã te latre, numai bine sã ºti face.
Lasã cã-i bine, cu toate cã-i rãu.
Lasã lumea sã cam treacã sã vedem ce-o sã se-aleagã.
Lasã lumea sã vorbeascã numai puica sã-mi trãiascã.
Lasã sã fie, bine cã nu-i.
Lasã sã ningã, lasã sã plouã, numai vreme bunã sã fie.
Lasã sã se coacã pietroiul.
Lasã sã te vorbeascã de rãu; pe lunã n-o latrã câinii?
Lasã sã zicã cumãtra, bine cã nu-i adevãrat.
Lasã sã-i rupã coada a cui îi vaca
Lasã-i apei drumul ei!
Lauda de sine nu miroase-a bine.
Laudã-mã gurã cã de-aia îþi dau îmbucãturã.
Laudã-mã gurã, cã alþii nu se-ndurã.
Leacul babii, limba de clopot.
Leacul cel mai bun împotriva sãrãciei este munca.
Leacul fie ori nu fie, colacul babii se ºtie.
Leagã calul unde zice stãpânul, mãcar de-l mãnâncã lupul.
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Leagã sacul cât e rotund, nu când îi dai de fund.
Leapãdã opinca ruptã ºi-apoi o cautã de nouã.
Legea înainte, ºireþii dupã ea.
Lemnul se usucã, piatra crapã, însã omul rabdã.
Lenea e cucoanã mare, care n-are de mâncare.
Lenea e la om ca rugina la fier.
Lenea rugineºte mintea.
Lesne e a fãgãdui, dar greu e a împlini.
Lesne e a ierta, anevoie este a uita.
Lesne este a uita, dar mai greu este-a ierta.
Leului nu i-e ciudã cã-l nimereºte vânãtorul, ci cã-l loveºte mãgarul.
Limba boului e mare, dar nu poate grãi.
Limba când greºeºte, adevãrul glãsuieºte.
Limba dulce mult aduce.
Limba e dulce ca mierea ºi amarã ca fierea.
Limba îndulceºte, limba amãrãºte.
Limba lungã uºor se scurtã.
Limba nebunului este o moarã fãrã grãunþe.
Limba nu are oase, se îndoaie dupã gând.
Limba taie mai rãu ca sabia.
Limba tocmeºte, limba stricã.
Limbuþia e mai rea decât beþia.
Linguºirea face prieteni, adevãrul stârneºte urã.
Lãcomia stricã omenia.
Lãcusta trãieºte puþin, dar face pagubã multã.
Lãutarul cântã mai bine când îºi cântã lui.
Locuinþa mincinosului a ars, dar nimeni nu l-a crezut.
Lovitura biciului face vânãtai, iar lovitura limbii frige
oasele.
Lucrul are rãdãcini amare, dar fructe dulci.
Lucrul bine început e pe jumãtate fãcut.
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Lucrul bun nu se face iute.
Lucrul cel mai bun e cinstea, dar unii o vând prea ieftin.
Lucrul cunoscut de trei nu rãmâne între ei.
Lucrul dãruit preþuieºte îndoit.
Lucrul de azi nu-l lãsa pe mâine.
Lucrul dracului în casa popii.
Lucrul face sãnãtate, trândãvia doar pãcate.
Lucrul fãcut nu se mai poate desface.
Lucrul judecat e socotit adevãrat.
Lucrul la timp dãruit preþuieºte îndoit.
Lucrul rãu nu piere cu una cu douã.
Lumânarea se aprinde pentru cei ce vãd nu pentru cei orbi.
Lumea asta e pe dos, toate merg cu capu-n jos.
Lumea cu lumea ºi noi cu noi.
Lumea e amãgitoare ca o apã curgãtoare, ca o floare
trecãtoare.
Lumea este din bucãþi, cere unul, dai la toþi.
Lumea nu s-a fãcut într-o zi.
Lumea o vede cât oul ºi o face cât boul.
Lumea piere ºi baba se piaptãnã.
Lumea piere ºi vecina se dã în leagãn.
Lumea sã te laude, câinii sã te latre.
Lumina e luminã, numai cel fãrã ochi nu o vede.
Lumina nu numãrã pe câþi lumineazã.
Luna mi s-a mâniat, soarele sã-mi trãiascã.
Lungeºte-i Doamne boala pânã s-o coace poama.
Lup îmbrãcat în blanã de oaie.
Lupii nu se mãnâncã între ei.
Lupii se þin dupã oi ºi corbii dupã hoit.
Lupul când îmbãtrâneºte ºi ºoarecii încalecã pe el.
Lupul cioban ºi capra grãdinar.
Lupul cu slugi rãmâne flãmând.
84

Lupul d-aia are ceafa groasã, cã singur îºi gãteºte.
Lupul îºi schimbã pãrul, dar nãravul ba.
Lupul moare de bãtrân, dar de rele tot e bun.
Lupul nu cautã cã oile sunt numãrate.
Lupul nu se sperie de blana oii.
Lupul s-a tocmit cioban la oi ºi sã cânte din cimpoi.
Lupul se îmbracã adesea în blanã de oaie.
Lupul te pârãºte, lupul te judecã.
Lupul tot lup rãmâne.
Lupul unde a mâncat mielul, nouã ani cearcã a-ºi gãsi
hranã.

M
Mai aibi ºi coaste, nu doar pântece.
Mai aproape pielea decât cãmaºa.
Mai bine cap de pisicã decât coadã de leu.
Mai bine douã mâncãri decât o bãtaie.
Mai bine dragoste mai puþinã ºi ajutor mai mult.
Mai bine fãrã prieteni decât cu prieteni rãi.
Mai bine în coliba ta decât în palatul altuia.
Mai bine întreabã de douã ori decât sã greºeºti o datã.
Mai bine mai târziu decât niciodatã.
Mai bine o zi cocoº, decât o varã gãinã.
Mai bine puþin ºi bun, decât mult ºi rãu.
Mai bine sã dai decât sã capeþi.
Mai bine sã petreci noaptea în supãrarea insultei decât în
cãinþa rãzbunãrii.
Mai bine sã-þi alunece piciorul decât limba.
Mai bine un mãgar care te poartã, decât un cal care te
trânteºte.
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Mai fie ºi un lup mâncat de oi, nu toate oile mâncate de
un singur lup.
Mai întâi gândeºte ºi apoi vorbeºte.
Mai lesne sã ciopleºti pomul decât sã faci omul.
Mai mare ocaua decât daraua.
Mai mare peste cei mici ºi staroste la calici.
Mai mulþi se îneacã în bãuturã decât în apã.
Mai stai, plecare-ai, c-acuºi veniºi, duce-te-ai.
Mai uºor a zice ba, decât toatã ziua na.
Maimuþa în aur ºi purpurã, tot maimuþã rãmâne.
Mama îºi bate copilul, dar puþin dupã aceea îl sãrutã.
Mama-mpunge ºi eu trag, ce mai iiºoarã-mi fac.
Marfa sã fie bunã, cã muºteriii nu lipsesc.
Mâna altuia nu te scarpinã cum îþi place.
Mâna care dã nu se muºcã.
Mâna care nu ºtie sã scrie dã vina pe condei.
Mâna omului tot cãtre el trage.
Mâna risipitorului ca un ciur plin de gãuri.
Mândrã ca o pãuniþã, grasã ca o prepeliþã.
Mândria vine înaintea cãderii.
Mândrului îi stã ºi Dumnezeu împotrivã.
Mângâie copilul numai când doarme.
Mângâierea sãracului e moartea.
Mânia e bine sã apunã odatã cu soarele.
Mâþa blândã zgârie rãu.
Mâþa, dacã nu ajunge la slãninã, zice cã e stricatã.
Merele putrede le stricã pe cele bune, ºi nici unul bun nu
poate sã-l dreagã pe unul stricat.
Mergi pe cãrare linã ºi dai drept în tinã.
Milã de silã ºi dor de nevoi.
Milã mi-e de tine, dar de mine mi se rupe inima.
Mincinosul cu de-a sila face musca cât cãmila.
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Mincinosul este hoþ.
Minciuna are picioarele scurte.
Minciuna care face bine e mai bunã decât adevãrul care
face rãu.
Minciuna e ca uleiul: pluteºte pe suprafaþa adevãrului.
Minciuna înfloratã e mai bunã decât adevãrul rãu spus.
Minte la nebun câtã vorbã la un peºte.
Mirele nu se plânge când mireasa e prea frumoasã.
Mãgarul moare de drum lung ºi prostul de grija altuia.
Muiere tãcutã anevoie gãseºti.
Muierea bunã e argint ºi aur, iar cea rea s-o dai dracului.
Muierea când are pat la nimic altceva nu gândeºte.
Muierea când lipseºte, casa se risipeºte.
Muierea cu cât îmbãtrâneºte, cu atât mai mult pe tinere le
pizmuieºte.
Muierea cu ochi frumoºi pe toþi îi face voioºi.
Muierea curatã de miros te-mbatã.
Muierea e dracul, numai coarnele îi lipsesc.
Muierea e precum coasa, dacã n-o baþi nu te-ascultã.
Muierea fãrã bãrbat, precum carul fãrã proþap.
Muierea fãrã bãrbat, rãu se tãvãleºte-n pat.
Muierea îmbãtrâneºte, dar pofta nu-i conteneºte.
Muierea în pat sã nu se suie fãrã bãrbat.
Muierea mi-e urâtã, dar zestrea ei mi-i dragã.
Muierea pofteºte ºi la urdã de curcã ºi la lapte de cuc.
Muierea rea, apa ºi focul pururea rãzbat.
Muierea tânãrã ca vinul nou fierbe.
Muierea, cât de bunã, sã n-o slãbeºti din frâu.
Muierea-n pat ºi bãrbatul sub pat.
Mult e pânã în Rai, dar pânã la Iad, doar un gard ºi ãla-i
spart.
Mult nu înseamnã ºi multe.
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Mult o clociºi, dar o nimeriºi.
Mult pe mult nu stricã.
Multã lume-i necãjitã, dar mai multã prãpãditã.
Multe flori sunt pe pãmânt, dar nu toate miros.
Multe gâºte înving porcul.
Multe greºeºti, multe înveþi.
Multe trãieºti, multe pãtimeºti.
Multe-am tras ºi nu m-am ras, nici de asta nu m-oi tunde.
Mulþi aleargã la nuntã, dar numai ginerele are folos.
Mulþi câini, moartea iepurilor.
Mulþi chemaþi, puþini aleºi.
Mulþi nerozi pasc vântul.
Mulþi vãd, puþini pricep.
Munca ne scapã de sãrãcie.
Muntele nu are nevoie de munte, dar omul are nevoie de
om.
Musca dacã îºi vârã tot capul în miere, acolo ºi-l lasã.

N

N-a fost glorie fãrã invidie.
N-a lucrat nimic ºi mai stã un pic.
N-a pierdut nimenea norocul sã-l gãsesc eu.
N-a rupt dracul degeaba opincile pânã i-a adunat.
N-a vãzut nimenea gunoi de pâine.
N-aduce anul ce aduce ceasul, când norocul îºi schimbã
pasul.
N-ai ajuns la gârlã ºi þi-ai ridicat poalele-n cap.
N-are dupã ce bea apã ºi el se scobeºte în mãsele.
Na-þi-o frântã cã þi-am dres-o.
Ne ducem la casa cui ne are, cã mai bine-i pare.
Neam cu neam trage la ham.
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Neam de a noua spiþã.
Nebuna de la rãstoacã, tot ea cântã, tot ea joacã.
Nebunia din nãscare niciodatã leac nu are.
Nebunii dau mese ºi înþelepþii mãnâncã.
Nebunii tulburã apa ºi înþelepþii pescuiesc.
Nebunul bate balta ºi tot pe el se stropeºte.
Nebunul n-asudã nici la deal ºi nici la vale.
Nebunul nu râde de ce vede, ci de ce îºi aduce aminte.
Nebunul se cunoaºte dupã bâtã, prostul dupã floare.
Nebunul þine lingura ºi înþeleptul mãnâncã.
Nebunului poþi sã-i îndrugi orice, cã el tot ce ºtie face.
Nedreptatea supãrã pe omul cinstit.
Negraba ºi chiverniseala cea bunã trec primejdia rea.
Nerãspunsul încã e un rãspuns.
Nevoia e mama nãscocirilor.
Nici cârciumã în pungã, nici parale în drum.
Nici cât ai chiorî un purece.
Nici cât negru sub unghie.
Nici cât sã orbeascã un ºoarece.
Nici cãlare, nici pe jos.
Nici cu vii, nici cu morþii.
Nici din câine slãninã, nici din cãþea smântânã.
Nici din câine slãninã, nici din tine poamã bunã.
Nici el ca dracul, dar nici dracul ca el.
Nici în car, nici în cãruþã, nici în teleguþã.
Nici în Dunãre nu gãseºte apã.
Nici lapte de la vaca stearpã, nici ajutor de la trândav.
Nici lup între oi, nici oaie între lupi sã nu fii.
Nici mãrãcinele struguri scoate, nici scaietele smochine.
Nici mãrgea neînºiratã, nici fatã nemãritatã.
Nici n-ai cu cine trãi, nici cu cine muri.
Nici nu-i ninge, nici nu-i plouã.
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Nici nu-l scoalã dupã boalã, nici nu îl lasã sã moarã.
Nici o apã mai rea decât cea care doarme.
Nici o boalã nu-i mai grea ca dorul ºi dragostea.
Nici o nuntã fãrã vorbã, nici o moarte fãrã bãnuialã.
Nici pãdure fãrã vreascuri, nici om fãrã cusur.
Nici pe dracul nu-l huli, cã nu ºti al cui vei fi.
Nici pe sine nu se procopseºte, nici pe altul nu foloseºte.
Nici ploaia îl udã, nici soarele îl arde.
Nici salcia pom de bute, nici nãrodul om de frunte.
Nici soarele nu încãlzeºte pe toatã lumea.
Nici somn lung fãrã vise, nici vorbã lungã fãrã minciuni.
Nici ºoarecii nu mãnâncã din mâna ta.
Nici toporul fãrã coadã, nici muierea fãrã bãrbat este
bunã la vreo treabã.
Nici tu caprã flãmândã, nici tu varzã cu multe foi.
Nici tu-n beci, nici eu pe casã.
Nici un lucru nu rãmâne nerãsplãtit(ã).
Nici un lucru sã nu crezi, pânã cu ochii nu vezi.
Nici un meºteºug nu e rãu, doar oamenii sunt rãi.
Nici un om fãrã supãrãri.
Nici un pãrinte nu îºi îneacã copii.
Nici un proroc nu se cinsteºte în þara sa.
Nici un rãu fãrã bine.
Nici usturoi n-a mâncat, nici gura nu-i miroase.
Nicicând nu-i târziu sã înveþi.
Nimenea n-o sã trãiascã lumea sã o moºteneascã.
Nimeni nu este fãrã greºealã.
Nimereºte din lac în puþ ºi calcã în strãchini.
Nimic nu apasã mai greu ca un secret.
Nimic nu îmbãtrâneºte mai repede ca o binefacere.
Nãravul din fire n-are lecuire.
Norocu-i dupã cum ºi-l face omul.
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Norocul din muncã se iveºte.
Norocul se-nvârte ca roata.
Nu alerga cu sacul la perele lãudate.
Nu cheltui tot ce ai, cã nu ºtii mâine peste ce dai.
Nu cãra apã la fântânã.
Nu da binelui cu piciorul, cã pe urmã îi duci dorul.
Nu da oaia în paza lupului.
Nu da povaþã celui care nu þi-o cere, cã nu te ascultã.
Nu da vrabia din palmã pe cioara de pe gard.
Nu e beþiv cine bea, ci cel ce se îmbatã.
Nu e frumos ceea ce e frumos, ci ceea ce-mi place.
Nu existã gãinã mai scumpã decât aceea pe care o primeºti în dar.
Nu face porþile mai mari decât casa.
Nu lãsa pe mâine ce poþi face astãzi.
Nu mãsura pe alþii cu palma ta.
Nu poþi îndrepta lumea cu umãrul.
Nu poþi pãzi caii dupã ce þi-i furã hoþii.
Nu se arã cu un singur bou.
Nu se aruncã cu pietre decât în pomul cu fructe.
Nu se urãºte omul, ci viciul.
Nu te face popã în bisericã strãinã.
Nu te lãsa în puþ pe funia altuia.
Nu toate adevãrurile se pot spune.
Nu toate femeile cu cheile la brâu sunt gospodine.
Nu trezi câinele care doarme.
Nu umbla cu capu-n traistã.
Nu ºtiu, n-am vãzut, nici pe-acolo n-am trecut.
Nu-þi pune mintea cu nebunul.
Nu-i albina ca viespea, cum nu-i cerul ca pãmântul.
Nu-i face altuia ce nu-þi place sã þi se facã þie.
Nu-i frumos cine se þine, ci-i frumos cui îi stã bine.
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Nu-i gard fãrã pârleaz ºi om fãrã necaz.
Nu-i pentru cine se pregãteºte, ci pentru cine se nimereºte.
Nu-i pãdure fãrã uscãturi.
Nu-i toatã ziua duminicã.
Numai câinii ºi împãraþii nu închid uºile.
Numai când moare omul se cunoaºte ce-a fost.
Numai cine se fereºte de trudã nu asudã.
Numai ciuperci în cap nu mi-au crescut.
Numai c-o loviturã nu cade copacul.
Numai cu cercãtura vezi de-i dulce gura.
Numai cu o floare nu se face primãvarã.
Numai cu vorba nu se face ciorba.
Numai de nu i-ar muri mulþi înainte.
Numai gâsca altuia sã o fierbi în varza ta.
Numai gãinarii stau la puºcãrie.
Numai jumãtate de picior are minciuna.
Numai la Dumnezeu e dreptate.
Numai la rãzboi se cunosc vitejii.
Numai mamã ºi tatã nu poþi cumpãra cu bani.
Numai miere zicând, gura nu se îndulceºte.
Numai moartea-i fãrã leac.
Numai mortul nu-ºi mai schimbã portul.
Numai odatã vede naºa cea a finului.
Numai pãmântul astupã gura flecarului.
Numai popã n-am fost.
Numai proºtii se tem de moarte.
Numai un pic nu-i bine.
Numele bun e mai scump ca aurul.
Nu-mi da Doamne cât pot duce.
Nu-mi place pentru cã e frumos, ci-i frumos pentru cã-mi
place.
Nu-mi vorbi de moºu-tãu armãsarul, ci de taicã-tãu mãgarul.
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Nu-s toþi sfinþii deopotrivã.
Nu-þi bate cuie în talpã.
Nu-þi bãga ace în cãlcâie.
Nu-þi da cheile pe mâna altuia.
Nu-þi face staul pânã n-ai vite.
Nu-þi lãuda singur faptele, cã îþi pierzi rodul.
Nu-þi vârî capul în roatã.

O

O boalã vindecã pe alta, când vin una dupã alta.
O calfã rea niciodatã nu gãseºte scule bune.
O cãutãturã dulce, la dragoste te duce.
O ceri cu vârf, o dai cu îndesat.
O dã de coadã când þi-e lumea mai dragã.
O fãcut cãmaºa izmene.
O fi, n-o fi, dar s-o nimeri.
O mai fi ºi la altul pomanã, nu numai la mine.
O mânã spalã pe alta ºi amândouã obrazul.
O mie de miei pe lup nu-l pot goni.
O mie de vorbe un ban nu fac.
O mie sã auzi, dar numai una s-o crezi.
O minciunã bine ticluitã plãteºte mai mult decât un adevãr.
O moarte tot omul este dator.
O nimeri ca gãina oarbã boaba.
O nuia în mânã lesne se îndoaie, dar când sunt mai multe
anevoie se rup.
O plãti lupul oaia cu pielea.
O rândunicã nu face primãvara, nici un copac pãdurea.
O sã mã judec pânã în pânzele albe.
O sã termine ºi el odatã ºi-odatã sacul cu minciuni.
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O sã-i car la nuntã apã cu ciurul.
O sã-þi vinã minte, mamã, când mi-o creºte pãr în palmã.
O scânteie e de ajuns sã ardã toatã ºura.
O trag nu vine, o împing nu merge.
O traistã plinã e mai uºor sã porþi decât una goalã.
O turmã ºi un pãstor.
O vacã nu face cireada.
O veni vremea de-apoi, încãrcatã cu nevoi.
O vorbã bunã stinge focul mai curând ca o bute cu apã.
O vorbã i-a scãpat ºi a fost spânzurat.
O vorbã rea rãneºte mai mult ca o sabie ascuþitã.
O vrei ºi lânoasã ºi lãptoasã ºi cu coada groasã, sã vie
devreme-acasã?
Oaia aduce nu duce.
Oaia care nu poate sã-ºi þinã lâna trebuie tãiatã.
Oaia râioasã umple urma toatã.
Oaia retrasã de turmã, lupii o iau dupã urmã.
Oaia sã o tunzi, iar nu sã o razi.
Oaia, cât de hoaþã ar fi, nimeni n-o va bãnui.
Oaia-i bunã ºi vie ºi moartã.
Oaie în piele de lup.
Oaie râioasã cu coada în sus.
Oaspetele nu mãnâncã ce gândeºte, ci mãnâncã ce gãseºte.
Oaspetele ºi ploaia dupã trei zile plictisesc.
Obiceiul uºureazã povara.
Obrazul subþire cu cheltuialã se þine.
Ochi au ºi nu vãd, urechi au ºi nu aud.
Ochi pentru ochi ºi dinte pentru dinte.
Ochii au vãzut, ochii sã sarã.
Ochii care nu se vãd se uitã.
Ochii deschiºi ºi gura închisã duc la fericire.
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Ochii înþeleptului vãd mai departe.
Ochii porcului cautã tot în pãmânt.
Ochii sãracului sunt în mâinile bogatului.
Ochii stãpânului mai mult spor fac decât mâinile.
Ochii sunt oglinda inimii.
Ochii vãd, inima cere, dar e greu când n-ai putere.
Ochiul de cucuvea nu e ca ãl de iepure.
Ochiul stãpânului e struna slugii.
Ochiul stãpânului îngraºã calul, dar de paie nu se-ngraºã
nici o oaie.
Ochiul stãpânului îngraºã vita.
Omenia este inima omului.
Omenia-i mai scumpã ca avuþia.
Omul de viþã ºi de sãmânþã ºtie ce-i câinia, dar ºi omenia.
Omul fãrã duºmani e ca râul fãrã bolovani.
Omul nu se bate cu bãþul, ci cu cuvântul.
Omul poate povãþui pe altul, dar pe sine niciodatã.
Omul prost, dacã nu e ºi fudul, parcã nu e prost destul.
Omul sfinþeºte locul, nu locul pe om.
Omul, ca lumânarea; când lumineazã, atunci se sfârºeºte!
Omului sãrac nici boii nu-i trag, nici lemnele în foc nu-i ard.
Opinca din piele groasã se face.
Opinci (tãlpi) rupte ºi zile pierdute.
Opincile de la botez îs alea cele mai trainice ºi mai bune.
Or mâncat trei dintr-un ou.
Ori te poartã cum þi-e vorba, ori vorbeºte cum þi-e portul!
Orbii ºi ºchiopii împotrivã s-au pus.
Orbul când dã de perete spune cã s-a isprãvit lumea.
Orbul cu ochi nu-i pãcat sã-l înºeli.
Orbul de noapte nu se îngrijoreazã ºi udul nu se teme de
ploaie.
Orbul duce pe orb ºi amândoi cad în pârâu.
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Orbului degeaba îi spui cã s-a fãcut ziuã.
Orele trecute sunt odoare pierdute.
Orfanul, chiar dacã-i bogat, tot orfan îi.
Ori furã, ori þine sacul, e tot hoþ.
Ori la unul, ori la o sutã, tot o lumânare lumineazã.
Ori pãzeºti o turmã, ori o nevastã tânãrã totuna-i.
Ori taci, ori spui ceva mai bun decât tãcerea.
Ori te poartã cum þi-e vorba, ori vorbeºte cum þi-e portul.
Ori zici Rada baba, ori zici baba Rada totuna-i.
Oricând e tot una cu nicicând.
Oricât de înalt ar fi copacul frunzele tot pe pãmânt cad.
Oricâtã apã ar bea un peºte pe toatã o scoate pe urechi.
Oricâte ar pãþi omul nu se aseamãnã una cu alta.
Orice fel de meserie nu e rãu omul sã ºtie.
Orice ham nu încape pe orice cal.
Orice lemn îºi are viermele sãu.
Orice lucru este bun la timpul sãu.
Oricine vede muiere, parcã îl lipeºti cu miere.
Oricum faci aºa þi se face.
Oriºicât ar fi de mic, e mai mult decât nimic.
Orzul când în copt a dat trebuie secerat.
Orzul îl arã boii ºi-l mãnâncã armãsarii.
Osia când se unge carul nu scârþâie.
Oþetul de dar e mai dulce ca mierea cumpãratã.
Oul de azi e mai bun decât gãina de mâine.
Oul din sat e mai bun ca cel de acasã.
Oul învaþã pe gãinã.

P

Paguba câºtig n-o poþi face.
Pahar fãrã fund la masã nu se pune.
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Pâine peste pâine nu stricã.
Pâinea cât de proaspãtã, vinul cât de vechi ºi nevasta cât
de tânãrã.
Pâinea nu vine singurã la tine, trebuie s-o cauþi.
Pâinea tãiatã nu se mai lipeºte.
Pâinea uscatã zgârie la gât.
Palma de la neam te usturã mai tare ca aia de la strãin.
Paltonul unui adevãr are adesea cãptuºealã minciuna.
Pânã a geme boii scârþâie carul.
Pânã a nu intra socoteºte cum ai sã ieºi.
Pânã a se vãita fetele se vaitã nevestele.
Pânã acum n-a lucrat nimic ºi acum stã.
Pânã ce grasul scade, cel slab de tot cade.
Pânã ce-a gãsit gãleata, casa i-a ars ºi gata.
Pânã eºti nicovalã rabdã, iar când eºti ciocan loveºte cât
poþi.
Pânã în pânzele albe.
Pânã la anul multe cãciuli rãmân pustii.
Pânã la anul ori moare mãgarul, ori piere samarul.
Pânã la Dumnezeu te mãnâncã sfinþii.
Pânã la moarte sunt toate.
Pânã la un cap de aþã.
Pânã nu baþi laptele nu iese unt.
Pânã nu dai cu capul de toþi pereþii nu te îndrepþi.
Pânã nu faci altuia bine nu-þi face þie rãu.
Pânã nu faci foc nu iese fum.
Pânã nu încaleci calul nu-i cunoºti nãravul.
Pânã nu mãnânci cu omul un car de sare nu-l poþi cunoaºte.
Pânã nu plouã nu ies ciupercile.
Pânã nu se rãstoarnã carul nu se tocmeºte drumul.
Pânã nu te loveºti cu capul de pragul de sus nu-l vezi pe
ãla de jos.
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Pânã nu-i ºaua calului nu-i vezi rana pe spate.
Pânã nu-l vei vedea pe cel bun nu-l lepãda pe cel prost.
Pânã o da de lup arând.
Pânã o da de piþigoi semãnând.
Pânã o da de vrãbii secerând.
Pe toþi sã-i asculþi, dar din mintea ta sã nu ieºi.
Pe vremea când era bunica fatã mare.
Pentru cei buni, binefacerea este împrumut, pentru cei rãi
este pomanã.
Pentru cel care înþelege, ajung puþine cuvinte.
Pentru unii mumã, pentru alþii ciumã.
Piatra când se rostogoleºte, multe pietre ia dupã ea.
Piatra care nu se miºcã din locul ei prinde muºchi.
Piatra ce o arunci spre capul altuia va cãdea în capul tãu.
Piatra ce se rostogoleºte nimica nu dobândeºte.
Piatra la deal nu merge.
Piatrã moale anevoie gãseºti.
Picã parã mãlãiaþã în gura lui Nãtãfleaþã.
Picãturã cu pic, pic, gârlã-þi face ºi nu micã.
Picãturile îndesate gãuresc ºi piatra.
Picioarele nu-l mai þin ºi tot strigã: adu vin!
Picioarele sã-þi roadã pragul învãþãtorilor.
Pier cu tine, pier fãrã tine.
Pietrei rotunde din vârful dealului puþinã urnire îi trebuie.
Pilda rea stricã obiceiurile bune.
Pirul rãu creºte ºi neînsãmânþat.
Pisica cu clopoþei nu prinde ºoareci.
Pisica se învaþã de micã cum se prind ºoarecii.
Pitulicea la luptã sã nu cheme pe vultur.
Pleacã dupã lemne de foc ºi vine cu busuioc.
Plecai sã tocmesc, dare-ar Dumnezeu sã nu gãsesc.
Plete lungi ºi minte scurtã, judecatã mai mãruntã.
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Plin de bani ca broasca de pene.
Plopul e destul de mare, dar pe dânsul poame n-are.
Pãsãrile se prind de picioare ºi oamenii de vorbe.
Pomul se îndreaptã de mic.
Porþile vechi nu se închid bine.
Precum la haine molia, aºa la bãrbat femeia rea.
Prieten bun, poarta raiului.
Prieteni noi sã-þi faci, dar de cei vechi sã nu te laºi.
Prieteni ºi cãrþi sã ai puþini, dar buni.
Prietenia creºte, vizitând prietenii, dar mai rar.
Prietenii prietenilor noºtri sunt prietenii noºtri.
Primul pas spre bine este acela de a nu face rãu.
Prin muncã ºi stãruinþã, vei ajunge la dorinþã.
Proasta se duce la moarã ºi se-ntoarce cu grãunþele-n poalã.
Prost grãdinar cel ce culege cu rãdãcinã cu tot.
Prost se naºte, prost creºte, prost moare.
Prostia are de mamã fudulia.
Prostia din nãscare, leac n-are.
Prostul când îl bagi în seamã se înalþã-n sus de-o palmã.
Prostul crede pe oricine mai prost decât el.
Prostul cu prost când trãieºte lesne se îngãduieºte.
Prostul dacã nu-i fudul parcã nu e prost destul.
Prostul este ca orbul când dã de perete.
Prostul face ce vede ºi ce aude crede.
Prostul încearcã gârla în glumã ºi se îneacã dinadins.
Prostul întâi vorbeºte ºi pe urmã gândeºte.
Prostul se bagã în frunte, cumintele stã de-o parte.
Prostul se cunoaºte dupã vorbã ºi ºiretul dupã ochi.
Prostul taie copacul ca sã-i mãnânce rodul.
Prostului doar mintea-i lipseºte.
Prostului nici sã-i faci, nici sã-þi facã.
Prostului nu-i stã bine dacã nu e ºi fudul.
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Prostului zi-i cã-i prost, cã se supãrã.
Proverbul l-a nãscut omul priceput.
Pui migdale porcului ºi el spune cã e ghindã.
Puiul, chiar de drac, ºi tot e frumos.
Pune oala la foc, c-am aflat un iepure într-un loc; trage
oala-n sus, cã iepurele s-a dus.
Pune paznic mâþa la lapte.
Pune-þi peticul dupã cum þi-e ºi sacul.
Punga altuia e mai mare.
Punga i-a fãcut pãianjen la gurã.
Punga în care banii nu sunã nici de petice nu-i bunã.
Punga micã tot în cea mare ajunge.
Pune mâna, ºi o sã punã ºi Dumnezeu mila!
Puºca goalã sperie doi urºi.
Puºca, femeia ºi calul nu se împrumutã.
Pute locul pe unde umblã.
Puþin ºi des, mult face.
Puþine cuvinte ºi isprãvi mai bune.
Puþini suie, mulþi coboarã.
Puþini oameni ºtiu sã fie bãtrâni.

R

Rabdã când eºti slab.
Rabdã inimã ºi taci cã tu toate mi le faci.
Rabdã inimã ºi taci ce-ai fãcut sã nu mai faci.
Rabdã parcã e de fier ºi-i crapã ochii de ger.
Rabdã suflete cât poþi nu-þi da taina cãtre toþi.
Rabdã sufleþele ºi la bine ºi la rele.
Rabdã un ceas ºi-oi trãi un an.
Racul nu-ºi schimbã mersul.
Râde ciob de oalã spartã.
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Râde ciocanul de nicovalã.
Râde dracul de porumbel negru ºi pe el nu se vede.
Râde om de om ºi dracul de toþi.
Râde raþa de baltã ºi baba de fatã.
Râde surdul de ºchiop ºi-amândoi nu au noroc.
Râde ºi leagã, plânge ºi dezleagã.
Râde ºi purcica-i moartã în coteþ.
Râde Tanda de Manda.
Râde, dar nu-i râsul lui.
Râioºii nu se scarpinã decât între ei.
Rana ce nu se vede, aceea-i mai grea.
Râzi de mine, dar uitã-te ºi la tine.
Rana dacã se deschide, anevoie se închide.
Rana de cuþit se vindecã repede, dar cea de la inimã niciodatã.
Rana se vindecã, dar semnul rãmâne.
Rana veche uºor sângereazã.
Rar are numai unul dreptate ºi atunci greu ºi-o câºtigã.
Rar se vãd ºi nu se pupã.
Rara întâlnire e mai cu iubire.
Rarul umple carul, desul umple desul.
Rasa nu te face cãlugãr.
Râsul e frate cu plânsul.
Raþa sãlbaticã nu se domesticeºte.
Raþa-n baltã ºi fulgii pe apã.
Râul cel mic când se varsã în cel mare îºi pierde numele.
Râul lin are apa adâncã.
Râul lin te îneacã mai iute.
Rãbdarea are ºi ea marginile ei.
Rãbdarea e bunã la necaz.
Rãbdarea e cea mai bunã doctorie.
Rãbdarea te trece marea.
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Rãbdarea-i din rai.
Rãchita e micã, dar face umbrã deasã..
Rãdãcina e amarã, dar roadele-s dulci.
Rãdãcina þine ramurile, iar nu ramurile rãdãcina.
Rãsare soarele toate zilele, dar nu se vede mereu.
Rãspunsul blând înlãturã mânia.
Rãstoarnã pãmântul cu josul în sus.
Rãu când chiorul pierde un ochi.
Rãu ciocan a fost ãl de te fãcu.
Rãu cu rãu se vindecã.
Rãu cu rãu, dar mai rãu fãrã rãu.
Rãu de vei semãna, mau rãu vei secera.
Rãu e când plâng pãrinþii.
Rãu faci, rãu gãseºti.
Rãu la deal ºi greu la vale.
Rãu la deal, rãu la vale, când greul e pe spatele tale.
Rãu mâncai,/ Bine mã sãturai,/ Nici nu fuse,/ Nici n-ajunse,/ Dacã mai era tot nu strica.
Rãu te foloseºti cu sumanul altuia.
Rãu te hrãneºti cu mâncarea din traista altuia.
Rãul ce ºi-l face omul singur nimeni n-ar putea sã i-l facã.
Rãul nu rãmâne nepedepsit.
Rãul nu trebuie rãsplãtit cu rãu.
Rãul se face mai lesne decât binele.
Rãul vine iute, binele încet.
Ridicã nãmeþii din faþa casei tale ºi nu te griji de bruma
de pe casa vecinului tãu.
Roagã-te lui Dumnezeu ºi munceºte tot mereu.
Roagã-te pentru oricine, ca sã-þi dea ºi þie.
Rodul dupã sãmânþã se cunoaºte ºi pasãrea dupã ou.
Roiul care matca pãrãseºte uºor se prãpãdeºte.
Roþile se aleargã una pe, alta ºi nu se ajung niciodatã.
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Rubedenia la rubedenie trage.
Ruda cea mai bunã e banul ce-l ai în mânã.
Ruda la vreme de nevoie se cunoaºte.
Ruda pãcãtosului n-ajunge la cer.
Rufele murdare se spalã în familie.
Rugãciunea beþivului nu ajunge departe.
Rugina moale roade fierul tare.
Rumegã vorba, ca oaia iarba.
Rupe mâþa-n douã.
Ruºinos, dar sãnãtos.
Ruºinosul roade osul.

S
S-a ales ºi el primar, satul s-a umplut de-amar.
S-a cãlugãrit de mult motanul.
S-a dat jos din pat cu piciorul stâng.
S-a descurcat ca curca-n crengi.
S-a dus baba cu colacii.
S-a dus bou ºi s-a întors vacã.
S-a dus câine surd la vânat.
S-a dus de la moarã la râºniþã.
S-a dus înainte de-ai bate ceasul.
S-a dus la pãscut dupã viþei ºi s-a întors cu bobocei.
S-a dus la vânãtoare cu puºca goalã.
S-a dus oaie ºi s-a întors porc sãlbatic.
S-a dus omul la colac ºi a primit un ciomag.
S-a dus sã-ºi vadã moartea cu ochii.
S-a fãcut agurida miere.
S-a fãcut negustor cu trei cãpãþâni de usturoi.
S-a fãcut oale ºi ulcioare.
S-a gãsit Pãcalã cu Tândalã.
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S-a hrãnit cu capete de raci.
S-a iuþit tãrâþa în borº.
S-a îmbãtat cãciula mea ºi capul de-abia, de-abia.
S-a înãcrit ca borºul.
S-a încurcat ca craca-n lemne.
S-a încurcat pânza.
S-a înfoiat ca varza ºi îngâmfat ca barza.
S-a întâlnit foamea cu setea.
S-a întâlnit Tanda cu Manda.
S-a întâlnit tusea cu junghiul.
S-a întovãrãºit chelul cu râiosul.
S-a învãþat dezbrãcat ºi-i ie ruºine îmbrãcat.
S-a jurat pe vin sã nu mai bea rachiu.
S-a mâniat ca vãcarul pe sat.
S-a mâniat gãina pe tãrâþe.
S-a mâniat Neagu pe sat ºi trei zile n-a mâncat.
S-a mâniat vãcarul pe sat ºi oamenii nu ºtiu nimic.
S-a nãduºit sub limbã.
S-a nãscut în zodia veseliei.
S-a plimbat o sãptãmânã ºi a plâns o sutã de ani.
S-a pornit ca surda la joc.
S-a potrivit ca nuca în perete, ca mireasa la moarã ºi ca
musca-n lapte.
S-a pus ca gãina în mijlocul grãmezii.
S-a rezemat de gardul putred.
S-a sãturat soacra de poame acre.
S-a scremut muntele ºi a nãscut un ºoricel.
S-a sculat cu faþa la cearºaf.
S-a spânzurat ca dracul în cânepã.
S-a spulberat fãina din covatã.
S-a strâns funia de þãruº.
S-a strâns rânced lângã muced.
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S-a suit dracul pe casã.
S-a suit la cuscra-n pat.
S-a suit scroafa-n copac.
S-a trecut iarba de coasã ºi leliþa de frumoasã.
S-a umplut de brânzã ca broasca de pãr.
Sabia are douã tãiºuri.
Sabia de aur taie mai tare decât aia de fier.
Sabia vrãjmaºului e lungã.
Sac fãrã fund e omul de rând.
Sacul cu douã guri nu-l poþi umple.
Sacul din care tot iei ºi nu pui lesne se goleºte.
Sacul gol nu stã în picioare.
Sacul popii e fãrã fund.
Sacul risipitorului n-are fund.
Sacul spart nu se umple nicicând.
Sacul zgârcitului n-are gurã.
Sã ai mândria cuvenitã meritelor.
Sã cumperi ºaua dupã cum e calul.
Sã dai cu baniþa ºi sã scoþi cu lingura.
Sã faci din þânþar armãsar.
Sã i se urascã cu binele.
Sã nu mergi contra curentului.
Sã nu ºtie stânga ce face dreapta.
Sã semeni cu furnica la muncã, cu iepurele la somn ºi cu
câinele la credinþã.
Sã ºtii mult, sã spui puþin.
Sã-þi faci iarna car ºi vara sanie.
Sã-þi parã ziua ceas ºi ceasul, clipã.
Sãgeata aruncatã asupra unui drept se întoarce asupra
aruncãtorului.
Sãrac fãrã rãbdare, candela fãrã untdelemn.
Sãrutã mâna pe care nu poþi s-o muºti.
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Sângele apã nu se face.
Schimbarea stãpânilor, bucuria nebunilor.
Se atrage ura fãcând bine ca ºi rãu.
Se dã de ceasul morþii.
Se dã sfântã ca o cheie de bisericã.
Sfârºitul laudã începutul.
Sfatul dupã faptã e manta dupã ploaie.
S-o procopsi când i-o creºte pãr în palmã ºi-ntre deºte.
Soacrã, soacrã, poamã acrã, de te-ai coace, cât te-ai
coace, dulce tot nu te-ai mai face.
Soarele cã-i soare ºi tot nu poate încãlzi pe toatã lumea
în acelaºi timp.
Socoteala de-acasã nu se potriveºte cu cea din târg.
Spalã-mi cojocul, dar nu-l uda.
Spânul lesne se bãrbiereºte.
Sparge nuca dacã vrei sã-i mãnânci miezul.
Spicul încãrcat e aplecat, ãl gol e ridicat.
Spre bine când apuci aºa trebuie s-o duci.
Spun nucile cã rodul lor sunt migdale.
Spune adevãrul ºi þi se va sparge capul.
Spune cu cine te însoþeºti ºi-þi voi spune cine eºti.
Spune la minciuni de fug prin casã.
Spune-mi cu cine mergi ºi-þi voi spune ce plãteºti.
Steagul zdrenþuit face cinstea oastei.
Stai mãmãligã sã te mãnânc.
Stânã de porci nu se face.
Stã ca troaca peste gard.
Stã mortul la cãpãtâiul bolnavului.
Stã satu-n gura lui.
Stãpân nu poþi ajunge mereu, dar slugã întotdeauna.
Stãpâneºte vorba pânã începi a vorbi.
Steagul cel mai zdrenþuit, cinstea oastei.
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Stinge focul cu paie.
Stomacul ca moara, când n-are ce mãcina atunci se stricã.
Stomacul cel tare ºi pietre mistuieºte.
Straiul nou cu bumbii vechi sunã rãu la urechi.
Strânge bani albi pentru zile negre.
Strãinului ºi sãracului dã-i cât poþi, totdeauna; cãci ºi tu
poþi ajunge la fel.
Sunt greºeli ce pot fi iertate.

ª
ªade ca dracul în cânepã.
ªade într-o sutã de cojoace ºi tot spune cã-i e frig.
ªapte ape-n chisãliþã ºi o mânã de tãrâþã.
ªapte fete, nouã vedre ºi le arde gâtul de sete.
ªapte lei suta de raci ºi pescarii tot sãraci.
ªapte pite ºi-un pitoi ºi-un cãþel de usturoi.
ªapte poºte ºi-un popas.
ªarpe cu cap de muiere.
ªarpele cât de mult îl vei mângâia, tot te va muºca.
ªarpele de casã mult venin lasã.
ªarpele nu-ºi aratã niciodatã coada înainte.
ªarpele se prinde cu mâna nebunului.
ªarpele se sperie ºi de pielea lui, când o vede spânzuratã.
ªarpele, când îl doare capul, iese la drum.
ªchioapa te scuteºte de horã.
ªchiopãtura oilor, bucuria lupilor.
ªchiopul sare plopul.
ªcoala face omul om ºi altoiul pomul pom.
ªede ca un þap logodit.
ªede cu ochii în podele ºi aºteaptã sã-i cadã stele.
ªede cu punga în drum.
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ªede hârbul în drum ºi râde de oala spartã.
ªede pe brânci ca câinele la stânã.
ªede pe mãgar ºi-l cautã.
ªede ºi norocu-i creºte.
ªederea-i neaverea, odihna rugina.
ªezi azi, ºezi mâine, lucrul tot pe loc rãmâne.
ªezi cã þi se rãceºte locul.
ªezi la masã, dacã þi-ai adus de-acasã.
ªi apa se gatã, câteodatã.
ªi azi ºi mâine, în urmã tot nimic nu rãmâne.
ªi broasca e micã, dar face gura mare.
ªi broasca întinde laba sã i-o potcoveascã.
ªi broasca se vaietã când e cald.
ªi câinele iese din iarnã, dar numai pielea lui ºtie cum.
ªi calul fain se-mpiedicã.
ªi capul de împãrat tot cu sabia e tãiat.
ªi cei înþelepþi smintesc.
ªi cel mai tare stejar la topor se pleacã.
ªi coada securii face rãu pãdurii.
ªi cu o floare ºi cu zece primãvara tot se trece.
ªi cu oile toate ºi cu lupul prieten nu se poate.
ªi cu porc gras în bãtãturã ºi cu slãninã în pod nu se
poate.
ªi cu vârf ºi îndesat.
ªi de e glumã nu e bunã.
ªi fãinã ºi aluat, tot împrumutat.
ªi fãrã cap ºi fãrã picioare.
ªi fiara cea mai crudã cinsteºte neamul sãu.
ªi firul de pãr îºi are umbra sa.
ªi furnica are mânie, cât e de micã
ªi iute ºi bine nu se poate.
ªi la cuptorul mic se face foc mare.
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ªi la pene ºi la cuib, ca pupãza.
ªi lupul are o meserie, cã ºade în deal la vie ºi învaþã
croitorie.
ªi lupul iese afarã din pãdure de foame.
ªi lupul oaia cu clopot o prinde întâi.
ªi marea are fund.
ªi mãgarul are patru picioare, dar nu e cal.
ªi mãgarul câteodatã biniºor se poartã.
ªi merele frumoase pot fi viermãnoase.
ªi minciuna e vorbã, dar vremea descoperã adevãrul.
ªi minciuna prinde loc.
ªi moºului îi plac toate, dar sã le roadã nu poate.
ªi nespãlaþii se încãlzesc la soba altã.
ªi omãtul e bun la vremea lui.
ªi para cea mai frumoasã poate sã fie viermãnoasã.
ªi pãianjenul þese pânzã, dar nu se fac haine din pânza lui.
ªi pentru calul ºchiop se gãseºte surugiu.
ªi pisicii îi place peºtele, dar când trece puntea închide
ochii.
ªi pitulicea e micã, dar printre pãsãri e voinicã.
ªi porcul mãnâncã jirul, dar nu se poate urca în fag dupã el.
ªi râma, când o calci, ridicã capul sã te muºte.
ªi rãul câteodatã prinde bine la ceva.
ªi sãrac ºi nesupus, umblã cu nasul pe sus.
ªi sfântul ca sã-þi ajute îþi cere sã-i aprinzi candelã.
ªi stafida e uscatã, dar dulceaþa ei nu ºi-o pierde.
ªi stejarul e mare, dar poamele lui nu-i plac decât porcului.
ªi urâtul pare frumos unora.
ªi vânturile, la vremea lor, sunt trebuincioase.
ªi-a bãtut un cui în talpã.
ªi-a dat lelea peste bãrbat.
ªi-a dat mult de pomanã.
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ªi-a dezlegat sacul minciunilor.
ªi-a fãcut cuib în cuibul altuia.
ªi-a fãcut nasul mãturã.
ªi-a gãsit dracul capacul.
ªi-a gãsit hârbul capacul, tigva dopul ºi lelea bãrbatul.
ªi-a gãsit icoanã sã se închine.
ªi-a gãsit mireasã ca preoteasa glasul al ºaptelea.
ªi-a gãsit vremea a þese pânza.
ªi-a ieºit din brazdã.
ªi-a întors chepengul pe dos.
ªi-a luat hamul ºi praºtia.
ªi-a mâncat credinþa ca þiganul biserica.
ªi-a mâncat lumânarea cu feºtilã cu tot.
ªi-a mâncat norocul fript.
ªi-a mâncat omenia cu lingura.
ªi-a mâncat ruºinea cu mãmãligã.
ªi-a nimerit coasa gresia.
ªi-a pierdut calendarul.
ªi-a pierdut cinstea ca mâþa la oala cu smântânã.
ªi-a pierdut cumpãtul ca gãina cumpãtul.
ªi-a pierdut cumpãtul precum calul umbletul.
ªi-a pus dracul coada pe el.
ªi-a pus fân în ciubote.
ªi-a rupt dracul opincile.
ªi-a trãit traiul, ºi-a mâncat mãlaiul.
ªi-a uitat anii.
ªi-a uitat Dumnezeu de el, numai Dracul îl þine în slavã.
ªi-a uitat ºi zilele.
ªi-a vãrsat mãlaiul.
ªi-n mãmãligã cautã spini.
ªiretul pe ºiret cunoaºte.
ªoapta cât ciubota, de aude cumãtra.
110

ªoarecele a mâncat anafurã ºi s-a fãcut liliac.
ªoarecele cu o singurã gaurã, lesne cadã pradã pisicii.
ªoarecii când au pace cu pisica se primejduiesc bucatele.
ªofran nu poþi gãsi în orice bãcãnie.
ªofranul nu-i pãsulã.
ªopteºte-i surdului dacã vrei sã nu te audã nimeni.
ªtie carte ca un cal de poºtã.
ªtie carte pânã la genunchi.
ªtie carte pânã la genunchiul broaºtei.
ªtie Dumnezeu al cui e sacul cu fãinã ºi podul cu slãninã.
ªtie el unde doarme peºtele.
ªtie mocanul ce e ºofranul?...
ªtie moºul ce are în traistã.
ªtie numai Dumnezeu ºi vaca.
ªtie ºi la deal ºi la vale.
ªtie vlãdica pe cine popeºte.
ªtie vorbe sã îndruge, parcã tot la þâþã suge.
ªtii când pleci, dar nu ºtii când te întorci.
ªtiinþa e putere.
ªtiu cã mã mãrit la varã, dar mie îmi trebui desearã.

T
Tace ca porcu-n pãpuºoi.
Tânãr lângã tânãrã, ca paiele lângã foc.
Timpul care a trecut nu se mai întoarce.
Timpul e dascãlul cel bun, fiindcã el ne-nvaþã de toate.
Timpul pierdut nu se mai întoarce.
Tãcerea e ca mierea ºi vorba dulce mult aduce.
Toþi se plâng de lipsã de bani, dar de lipsã de minte, nimeni.
Tot bogatul e om de treabã ºi grasul om frumos.
Tot începutul are ºi sfârºit.
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Tot începutul e greu.
Tot pãþitu-i priceput.
Trei fraþi, trei fortãreþe.
Trãieºte în propria sa singurãtate spiritualã, unde nu
existã nici laudã, nici reproº.
Trãind, omul, când ºi când, aflã ce nu-i dã prin gând.
Trãsnetul te sperie, dar ploaia te pune pe fugã.
Tu aduci prietenul în casã, el se suie pe masã.
Tu cânþi ca cucu, eu urlu ca lupul.
Tu ce-i cânþi, el ce-þi descântã.
Tu îl tragi la masã ºi el se vârã sub masã.
Tu mori dupã mine ºi eu n-am habar de tine.
Tu mori ºi mireasa-ºi pune flori.
Tu spui cã-mi vrei binele ºi mã înþepi ca albinele.
Tu stai sã-l înveþi de bine ºi el te învaþã pe tine.
Tu ºtii una, douã, eu ºtiu pânã la nouã.
Tu umbli sã-l îmblânzeºti ºi mai rãu îl îndrãceºti.
Tu-i ceri sã-þi numere toate ºi el dator te mai scoate.
Tu-i doreºti de bine ºi el dã în tine.
Tulburã apa ca sã pescuiascã.
Tunde oaia dar nu-i lua ºi pielea.
Tunsul lesne se piaptãnã.
Turma fãrã câine o mãnâncã lupul.
Turma merge dupã berbec.
Turma nu stã într-o oaie.
Turuie ca moara fãrã apã.

Þ

Þandãra nu sare departe de trunchi.
Þânþarul crede cã el duce carul.
Þânþarul cu cântãri te sãrutã.
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Þânþarul piºcã armãsarul.
Þânþarul, cât de mic, c-o muºcãturã ºi pe leu îl doboarã.
Þãran de la þarã cu limba amarã.
Þãrânã eºti ºi în þãrânã te vei întoarce.
Þãranu-i ca rãchita, unde-l pui acolo se prinde.
Þãranul munceºte tot anul ca sã capete banul.
Þãranul muncitor e vestit ca domnitor.
Þãranul nu ºtie ce-i ºofranul, dar nici târgoveþul ce-i pãdureþul.
Þãrãnimea e talpa casei.
Þi s-a încãrcat carul, s-a umplut paharul.
Þi-a împuiat vulpea în grãdinã, sã nu mai tragi nãdejde la
pui de gãinã.
Þi-ai gãsit floarea sã-i iei mirosul.
Þi-e drag cu doi peºti în oalã ºi cu coadele afarã.
Þi-e milã de dracul ºi el scoate coarnele la tine.
Þiganul când a ajuns la mal atunci s-a înecat.
Þiganul mãnâncã când are, românul când îi e foame ºi
boierul când vrea bucãtarul.
Þi-i ruºine vai de tine, te-ai fãcut toatã ca o curcã plouatã.
Þine capra de coarne ºi jurã cã-i ºutã.
Þine capra ºi-l împunge, iar altul stã ºi o mulge.
Þine ce ai mânã ºi n-alerga dupã minciunã.
Þine cea ºi trage hãis.
Þine de urât ºi de sete.
Þine leul de urechi.
Þine sacul pânã capeþi purcelul.
Þine-te mare cât ai mãlai în cãldare.
Þine-te numai de una nu sãri din una-ntr-alta.
Þine-te sã nu te spargi.
Þine-te Stane, cã-i noaptea mare.
113

U
Udã întâi grãdina ta ºi de-þi mai rãmâne, udã-i-o ºi vecinului.
Ulciorul nu merge de multe ori la apã.
Uliþa lungã te face fãrã pungã.
Un cuvânt binevoitor este ca o zi de primãvarã.
Un nebun aruncã o piatrã-n baltã ºi zece înþelepþi n-ajung
s-o scoatã.
Un nebun întreabã ºi zece înþelepþi nu-i pot rãspunde.
Un necaz abia îl trece ºi vin în locul lui zece.
Un nume cinstit e o comoarã nepreþuitã.
Un singur duºman e destul sã dãrâme casa la care au
lucrat o mie de prieteni.
Un tatã poate sã hrãneascã zece fii, dar zece fii nu pot sã
hrãneascã un tatã.
Una vorbim, baºca ne-nþelegem.
Unde þi-e gândul, acolo þi-e ºi capul.
Unde dai ºi unde crapã.
Unde dã mama, carnea creºte
Unde e mult câºtig, e ºi pagubã multã.
Unde nu e pisicã, ºoarecii steag ridicã.
Unde nu-i cap, vai de picioare.
Unde omul se mulþumeºte, acolo raiul se gãseºte.
Unde sunt broaºte, trebuie sã fie ºi lac.
Unde sunt douã cumnate, rãmân vase nespãlate.
Unde vede muiere, parcã îl lipeºti cu miere.
Unde vulpea nu ajunge, zice cã-i ajunge.
Unde-a dus mutu’ iapa, cãlugãru’ baba ºi surdu’ roata.
Unde-i miere, acolo-s ºi muºte.
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Unde-s doi, puterea creºte ºi nevoia nu sporeºte.
Unge osia sã nu scârþâie carul.
Unii muºcã din lãmâie ºi altora li se strepezesc dinþii.
Unii numai te întreabã ºi alþii cascã guri degeabã.
Unii sapã ºi muncesc ºi-alþii beau ºi chefuiesc.
Unii se aleg cu folosul ºi alþii doar cu ponosul.
Unii vorbesc ce ºtiu ºi alþii ºtiu ei ce vorbesc.
Unul face ºi-altul trage.
Unul gol, altul zdrenþãros, nu-þi sunt de nici un folos.
Unul trece, altul vine, ce folos cã n-ai cu cine?
Ura este o mânie înrãitã.
Ura este oarbã.
Usucã-te rufã în cui, cã altã nãdejde nu-i.
Uºa deschisã pe oricine primeºte.
Uºor e de câºtigat, greu e de pãstrat.

V
Vaca bunã se vinde din staul.
Vacã pe vacã se linge ºi porc pe porc se scarpinã.
Vai de casa cu mulþi stãpâni!
Vai de moarte fãrã râs ºi de nuntã fãrã plâns.
Vai de târla fãrã câini ºi de casa fãrã stãpâni.
Vai de târla fãrã câini ºi de casa fãrã stãpâni.
Vânt seamãnã ºi negurã secerã.
Vântul aþâþã focul ºi vorba vrajba.
Vântul adunã norii ºi tot el îi risipeºte.
Vara-ntins la umbrã doarme ºi iarna moare de foame.
Vechiul când îl tot cârpeºti, mai mult aþa prãpãdeºti.
Vezi bârna din ochiul tãu ºi apoi paiul din ochiul altuia.
Vezi mama, apoi ia fata.
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Viaþa tihnitã ca o fatã-mpodobitã.
Vicleanul fãgãduieºte, nebunul trage nãdejde.
Vin’ la mama sã te vazã, sã-þi dea un cocean de varzã.
Vinde cu toptanu’ ºi ia banii la anu’.
Vino necazule, dar vino singur!
Vinul e dat sã-l bea voinicii ºi nu toþi zãbãucii.
Vinul fãrã lãutã, ca o gurã mutã.
Vinul, þuica, cui îi place, n-are cu ce sã se-mbrace.
Vãd binele, îl aprob, dar urmez ce-i rãu.
Vãd eu pe ce scândurã calcã.
Vãzut-ai mâþã legatã la cap ºi om cuminte când e beat?
Voi dansa dupã muzica ta.
Voinic la danþ ºi la rãzboi în ºanþ.
Voinic tânãr, cal bãtrân, greu se-ngãduie la drum.
Vorba bunã mult adunã.
Vorba bunã puþin rãsunã; vorbea rea, o duce vestea.
Vorba de om sãrac nimeni n-o ascultã, fie cât de scumpã.
Vorba din gurã þi-a ieºit, mai bine-ai fi tuºit.
Vorba dulce mult aduce.
Vorba dulce oase frânge.
Vorba multã, sãrãcia omului.
Vorba-ºi are vremea ei, dar nu sã o trânteºti când vrei.
Vorbe puþine, iatã podoaba unei femei.
Vorbele cele ferite, în piaþã auzite.
Vorbele sunt femei, faptele sunt bãrbaþi.
Vorbeºte ca surda-n clacã.
Vorbeºte puþin, ascultã mult.
Vorbeºte vorba îngânatã, parcã i-e gura încleiatã.
Vorbi ºi nea Ion, cã e ºi el om.
Vrabia cu mei se prinde ºi tot de pui se vinde.
Vream sã cad, bine cã mi-ai fãcut vânt.
Vrednicia fãrã înþelepciune e ca frumuseþea fãrã ochi.
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Vrednicia omului se cunoaºte dupã port.
Vremea vinde, nevoia cumpãrã.
Vremea vremuieºte, floarea se pãleºte.
Vulpea când n-ajunge la struguri zice cã sunt acri.
Vulpea moartã-n drum de-o vezi, tot nu-þi vine sã o crezi.
Vulpea nu se teme de vânãtorul care se laudã seara.
Vulturul nu vâneazã muºte.

Z
Zace de lingoare ºi nimica nu-l doare.
Zestrea ºade în ladã ºi el cu sluta pe vatrã.
Zgârcitul are douã mâini: una cu care ia ºi alta cu care nu
vrea a da.
Zgârcitul mai rãu pãgubeºte ºi leneºul mai rãu oboseºte.
Zgârcitul numai stângã are, dreapta îi e uscatã.
Zgura din fier bun se face ºi se-aruncã sã se calce.
Ziceþi multe ºi mãrunte, ca ºi babele cãrunte.
Zidul are urechi ºi gardul proptele.
Zilele omului sunt ca florile câmpului.
Ziua bunã multã vreme nu þine.
Ziua bunã se cunoaºte de dimineaþa.
Ziua mãnâncã colaci ºi noaptea umblã dupã draci.
Zvârli cu bãþul dupã câine ºi nimereºti un popã.
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A alerga ca un cal de poºtã.
A bate câmpii.
A bate toba-n târg
A cãdea din lac în puþ.
A cãra apã cu ciurul.
A creºte ca din apã.
A da cãrþile pe faþã.
A da cu cãciula-n câini
A da din colþ în colþ.
A da ortul popii
A da cinstea pe ruºine.
A descoase pe om.
Adio ºi-un praz verde!
A face capul calendar.
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A face pe cineva cu ou ºi cu oþet.
A face zâmbre.
A fi mânã spartã.
A-i arde cãlcâiele.
A-i crãpa obrazul de ruºine.
A umbla dupã potcoave de cai morþi.
Ba e albã, ba e neagrã.
Ban la ban trage.
Barbã lungã, minte scurtã.
Boalã lungã, moarte sigurã.
Boieru-i tot boier.
Brânzã bunã în burduf de câine.
Ca la noi la nimeni.
Calcã de douã ori într-un loc.
Cãlãtorulu-i ºade bine cu drumul.
Când m-i vedea ceafa.
Cât ai îmbuca o datã.
Cât ai arunca securea.
Ce-am avut ºi ce-am pierdut.
Ce-i în mânã nu-i minciunã.
Crescut la þãruº.
Dacã n-ai azi, ai mâine.
Dacã nu curge, picã.
D-aia n-are ursul coadã.
Darul nu-i cu carul.
Dã nas lui Ivan, cã se suie pe divan.
De la mânã pânã la gurã.
Din stejar, stejar rãsare.
E bãtut în cap.
E ca vita, doar cã nu paºte.
E scump la tãrâþe ºi ieftin la mãlai.
Face haz de necaz.
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Fãrã dor, lacrimi nu ies.
Femeia a îmbãtrânit pe dracu.
Fiecare-i dator cu-o moarte.
Fiecare le ºtie pe-ale lor.
Fiecare trage spuza pe turta lui.
Frica pãzeºte via.
Gând la gând cu bucurie.
Gol puºcã.
Gros la obraz.
Hârtia multe rabdã.
Hoþ de hoþ se teme.
Hoþul cu-un pãcat, pãgubaºul cu-o mie.
Hoþul neprins, negustor cinstit.
I-a apus steaua.
I-a trecut fãina prin traistã.
I-a venit apa la moarã.
Îi bate vântul prin traistã.
Îi bei apã din gurã.
Îi lipseºte o doagã.
Încearcã marea cu degetul.
Întrebarea moarte n-are.
Între ciocan ºi nicovalã.
Jarul din cenuºã te arde rãu.
Joacã dupã cum îi spun alþii.
Jupâneasa þine casa.
La aºa cap, aºa cãciulã.
La el se aflã pâinea ºi cuþitul.
L-a îmbrobodit.
L-a luat gura pe dinainte.
L-a pus cu botul pe labe.
Lasã-mã sã te las.
La Sfântul Aºteaptã.
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La tot rãul, un bine.
Lup îmbrãcat în blanã de oaie.
Mai aproape pielea decât cãmaºa.
Mai bine cu vorba decât cu parul.
Mai bine cere decât sã furi.
Mai mare daraua decât ocaua.
Mai ºtii de unde sare iepurele!
Mãnânci rãbdãri prãjite.
Minciuna are picioarele scurte.
Minte de îngheaþã apele.
Mortul de la groapã nu se mai întoarce.
N-ar fi lup de n-ar fi oi.
N-are uºã la bordei.
Na-þi-o bunã cã þi-am frânt-o!
Nepoftitul nu are scaun.
Nici cãlare, nici pe jos.
Nimeni nu e uºã de bisericã.
Norocul e spart în fund.
Norocul nu stã în drum.
Nu încerca marea cu degetul!
Nu e pomanã în fiecare sâmbãtã.
Nu linge unde-ai scuipat!
Nu sta, cã-þi stã norocul!
Nu strica orzul pe gâºte.
Nu-ºi ºtie lungul nasului.
Nu te-ntinde cã te rupi!
Nu-þi bãga în cârd cu dracul!
Nui zice hop pânã n-ai sãrit!
Obraznicul mãnâncã praznicul.
Ochii care nu se vãd se uitã.
Ochiul stãpânului îngraºã vaca.
O datã moare omul.
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Om cu dare de mânã.
Omul când n-are de lucru, îºi face.
Omul inimos, ca un soare luminos.
Omului sãrac, nici boii nu-i trag.
Parcã þi-a ieºit un sfânt din gurã.
Parcã þi s-au înecat corãbiile.
Paºte iarba pe care o ºtii.
Pãcatul recunoscut e iertat pe jumãtate.
Pânã nu baþi laptele, nu se face unt.
Picã parã mãlãiaþã în gura lui Nãtãfleaþã.
Porcul nu se îngraºã în ajun.
Prinde orbul, scoate-i ochii.
Pute locul sub el.
Râde ciob de oalã spartã.
Românul nu piere.
S-a fãcut oale ºi ulcele.
Satul arde ºi baba se piaptãnã.
Sã se aleagã grâul de neghinã.
Scumpul mai mult pãgubeºte.
Soare cu dinþi.
Surdul nu aude, dar le potriveºte.
ªi-a trãit traiul, ºi-a mâncat mãlaiul.
ªi-a tãiat craca de sub picioare.
ªi sãtul, ºi cu bani nu se poate.
ªtii când pleci, dar nu ºtii când te întorci.
Taci tu, sã zic eu!
Tãcerea e dulce ca mierea.
Teme-te de apa limpede nu de apa tulbure!
Timpul înseamnã bani.
Toamna se numãrã bobocii.
Tot pãþitu-i priceput.
Tot rãul spre bine.
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Trage targa pe uscat.
Trai pe vãtrai.
Þara e plinã de nevoi ºi vulturii furã miei.
Þiganul când s-a vãzut împãrat, pe tatã-sãu l-a spânzurat.
Þãranul paºte vaca ºi arendaºul o mulge.
Þin-te, pânzã, nu te rupe!
Uitã de la mânã pân’ la gurã.
Umblã ca în târgul lui Cremene.
Umblã ca o oaie capie.
Umblã noaptea ca liliecii.
Umblã sã se cârpeascã ºi mai rãu se rupe.
Una bunã, ºapte rele.
Unde dã mama creºte.
Unde dai ºi unde crapã...
Unde-i minte multã-i ºi prostie.
Unde nu-i cap, vai de picioare.
Unde nu intrã soarele intrã boala.
Unu’ te trimite de la Ana la Caiafa.
Vaca bunã se vinde din grajd.
Vaca rea dã cu piciorul când umpli gãleata.
Vai de satul fãrã câini!
Vai de oaia care nu ºtie sã-ºi poarte lâna!
Va veni apa ºi la moara noastrã.
Vinovatul mai mare gurã face.
Vinul nu se face apã.
Vorba fãrã glume, ca mâncarea fãrã sare.
Vorbã sã fie!
Vrei nu vrei, bea Grigore agheazmã.
Vulpea numai gãini viseazã.
Zeamã lungã, sã se-ajungã.
Zece deºtepþi nu pot dezlega ce înnoadã un prost.
Zgârcitul e mereu sãrac.
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Zic eu una ºi tu zece!
Zi-i tu numele ºi eu þi-l spun!
Zilele nu intrã în sac.
Zilele omului sunt numãrate.
Ziua lucreazã, ºi noaptea dormi!
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