
5

DOINE ÍI BALADE

Doina

Doinà, doinà, cîntec dulce!
Cînd te-aud, nu m-a¤ mai duce.
Doinà, doinà, viers cu foc!
Cînd ràsuni eu stau în loc.
Bate vînt de primàvarà,
Eu cînt doina pe afarà,
De mà-ngîn cu florile
Íi privighitorile.
Vine iarna viscoloasà,
Eu cînt doina-nchis în casà,
De-mi mai mîngîi zilele,
Zilele ¤i nop¡ile.
Frunza-n codru cît învie,
Doina cînt de voinicie.
Cade frunza gios, în vale,
Eu cînt doina cea de jale.
Doina zic, doina suspin,
Tot cu doina mà mai ¡in.
Doina cînt, doina ¤optesc,
Tot cu doina vie¡uiesc.

Mult mi-e dor ¤i mult mi-e sete

Mult mi-e dor ¤i mult mi-e sete
sà vàd frunza-n codru verde,
Sà mai strîng vreo ¤apte cete!
Primàvara, muma noastrà,
Suflà bruma din fereastrà
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Íi zàpada de pe coastà,
Sà vàd iar verzind în cale
Sà mà las iar în cea vale
Cu-o pereche de pistoale.
Frunza-n codru cît se ¡ine
To¡i voinicii tràiesc bine,
Iarà frunza dacà-l lasà
To¡i voinicii merg pe-acasà
Íi la para focului
Zac de dorul codrului!
Frunzà verde de susai,
De-ar veni luna lui mai
Sà-mi aud ceriul tunînd,
Sà vàd norii fulgerînd,
Ierbuli¡a-n ¤esuri dînd.
Sà mai vàd focuri pe-afarà,
Copila¤i cu pielea goalà,
Cai în cîmpuri nechezînd
Íi voinici pe plai suind.

Miori¡a

Pe-un picior de plai
Pe-o gurà de rai,
Iatà vin în cale,
Se cobor la vale
Trei turme de miei
Cu trei ciobànei.
Unu-i moldovan,
Unu-i ungurean
Íi unu-i vrîncean.

Iar cel ungurean
Íi cu cel vrîncean,
Màri, se vorbirà,
Ei sà sfàtuirà,
Pe l-apus de soare
Ca sà mi-l omoare
Pe cel moldovan
Cà-i mai ortoman1,
Í-are oi mai multe

1 ortoman, adj. = (despre ciobani) bogat în turme de oi
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Mîndre ¤i cornute,
Íi cai învàta¡i,
Íi cîni mai bàrba¡i!
Dar cea miori¡à1

Cu lîna plàvi¡à2

De trei zile-ncoace
Gura nu-i mai tace!
iarba nu-i mai place.
– Miori¡à laie3,
Laie, bucàlaie4,
De trei zile-ncoace
Gura nu-¡i mai tace,
Ori iarba nu-¡i place,
Ori e¤ti bolnàvioarà
Dràgu¡à mioarà?
– Dràgu¡ule bace!
Dà-¡i oile-ncoace
La negru zàvoi5,
Cà-i iarbà de noi
Íi umbrà de voi!
Stàpîne, stàpîne,
Î¡i cheamà ¤i-un cîne,
Cel mai bàrbàtesc
Íi cel mai frà¡esc,
Cà l-apus de soare
Vreau sà mi te-omoare
Baciul ungurean
Íi cu cel vrîncean!
– Oi¡à, bîrsanà6,

De e¤ti nàzdràvanà
Íi de-o fi sà mor
În cîmp de mohor,
Sà spui lui vrîncean
Íi lui ungurean
Ca sà mà îngroape
Aice pe-aproape,
În strunga de oi,
Sà fiu tot cu voi,
În dosul stînii
Sà-mi aud cînii;
Asta sà le spui,
Iar la cap sà-mi pui
Fluiera¤ de fag,
Mult zice cu drag!
Fluiera¤ de os,
Mult zice duios!
Fluiera¤ de soc,
Mult zice cu foc!
Vîntul cînd a bate
Prin ele-a ràzbate
Í-oile s-or strînge,
Pe mine m-or plînge
Cu lacrimi de sînge!
Iar tu, de omor
Sà nu le spui lor!
Sà le spui curat
Cà m-am însurat
C-o mîndrà cràiasà;

1 miori¡à, s. f. = oaie tînàrà de un an
2 plàvi¡à, adj. = oaie cu lîna de culoare albà-argintie
3 laie, adj. = negru, sau negru amestecat cu alb
4 bucàlaie, adj. = oaie cu lînà albà, cu botul ¤i cu membrele negre
5 zàvoi, s. n. = pàdure micà pe malul unei ape
6 bîrsanà, adj. = oaie cu lîna lungà ¤i asprà
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A lumii mireasà;
Cà la nunta mea
A càzut o stea;
Soarele ¤i luna
Mi-au ¡inut cununa,
Brazi ¤i pàltina¤i
I-am avut nunta¤i,
Preo¡i, mun¡ii mari,
Pàsàri, làutari,
Pàsàrele mii
Íi stele fàclii!
Iar dacà-i zàri,
Dacà-i întîlni
Màicu¡à bàtrînà
Cu brîul de lînà
Din ochi làcrimînd,
Pe cîmp alergînd,
De to¡i întrebînd
Íi la to¡i zicînd:
„Cine-au cunoscut,
Cine mi-au vàzut
Mîndru ciobànel,
Tras printr-un inel?
Fe¡i¤oara lui

Spuma laptelui;
Mustecioara lui
Spicul grîului;
Peri¤orul lui
Pana corbului;
Ochi¤orii lui
Mura cîmpului!”
Tu, mioara mea,
Sà te-nduri de ea
Íi-i spune curat
Cà m-am însurat
Cu-o fatà de crai,
Pe-o gurà de rai,
Iar la cea màicu¡à
Sà nu spui, dràgu¡à,
Cà la nunta mea
A càzut o stea,
C-am avut nunta¤i
Brazi ¤i pàltina¤i,
Preo¡i, mun¡ii mari,
Pàsàri, làutari,
Pàsàrele mii
Íi stele fàclii!…

Monastirea Arge¤ului

I
Pe Arge¤ în jos,
Pe un mal frumos,
Negru Vodà trece
Cu tovarà¤i zece:

1 calfà, s. f. = lucràtor dupà perioada de ucenicie

Nouà me¤teri mari,
Calfe1 ¤i zidari,
Íi Manole zece
Care-i ¤i întrece;
Merg cu to¡i pe cale
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Sà aleagà-n vale
Loc de mànàstire
Íi de pomenire.
Iatà cum mergea,
Cà-n drum ajungea
Pe-un biet ciobàna¤,
Din fluier doina¤.
Íi cum îl vedea
Domnul îi zicea:
„Mîndru ciobàna¤,
Din fluier doina¤!
Pe Arge¤ în sus
Cu turma te-ai dus,
Pe Arge¤ în jos
Cu turma ai fost.
Nu cumv-ai vàzut
Pe unde-ai trecut,
Un zid pàràsit
Íi neispràvit,
La loc de grindi¤1

La verde-aluni¤?”
– Ba, Doamne-am vàzut
Pe unde-am trecut
Un zid pàràsit
Íi neispràvit.
Cînii cum îl vàd
La el se reped
Íi latrà-a pustiu!
Íi urlà-a mor¡iu.
Cît îl auzea
Domnu-nveselea
Íi curînd pleca,
Spre zid apuca
Cu nouà zidari,

Nouà me¤teri mari
Íi Manole zece
Care-i ¤i întrece.
„Iatà zidul meu!
Aci aleg eu
Loc de mànàstire
Íi de pomenire
Deci voi me¤teri mari,
Calfe ¤i zidari
Curînd và sili¡i
Lucru ce-l porni¡i,
Ca sà-mi ridica¡i,
Aici sà-mi dura¡i,
Mànàstire naltà
Cum n-a mai fost altà,
Cà v-oi da averi,
V-oi face boieri;
Iar de nu, apoi,
V-oi zidi pe voi,
V-oi zidi de vii
Chiar în temelii!”

II
Me¤terii gràbea,
Sforile-ntindea,
Locu-l màsura,
Ían¡uri mari sàpa
Íi mereu lucra
Zidul ridica
Dar orice lucra,
Noaptea se surpa!
A doua zi iar,
A treia zi iar,
A patra zi iar

1 grindi¤, s. n. = totalitatea grinzilor de lemn ale unui acoperi¤
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Lucra în zadar!
Domnul se mira
Í-apoi îi mustra1,
Í-apoi se-ncrunta
Íi-i amenin¡a
Sà-i pue de vii
Chiar în temelii!
Me¤terii cei mari,
Calfe ¤i zidari,
Tremurau lucrînd,
Lucrau tremurînd,
Zi lungà de varà,
Ziua pînà-n searà,
Dar Manole sta,
Nici cà mai lucra
Ci mi se culca
Íi un vis visa,
Apoi se scula
Í-astfel cuvînta:
„Nouà me¤teri mari,
Calfe ¤i zidari!
Íti¡i ce am visat
De cînd m-am culcat?
O ¤oaptà de sus
Aevea mi-a spus
Cà orice-am lucra
Noaptea s-a surpa,
Pîn’vom hotàrî
În zid de-a zidi,
Cea-ntîiu so¡ioarà,
Cea-ntîiu sorioarà,
Care s-a ivi
Mîni în zori de zi,
Aducînd bucate

La so¡ ori la frate.
Deci dacà vroi¡i,
Ca sà ispràvi¡i
Sfînta Mànàstire
Pentru pomenire,
Noi sà ne-apucàm
Cu to¡i sà juràm
Íi sà ne legàm
Taina s-o pàstràm.
Í-orice so¡ioarà,
Orice sorioarà,
Mîni în zori de zi
Întîi s-a ivi,
Pe ea s-o jertfim
În zid s-o zidim!”

III
Iatà-n zori de zi
Manea se trezi,
Í-apoi se sui
Pe gard de nuiele
Íi mai sus, pe schele,
Íi-n cîmp se uita,
Drumul cerceta.
Cînd, vai, ce zàrea?
Cine cà venea?
So¡ioara lui,
Floarea cîmpului.
Ea s-apropia
Íi îi aducea
Prînz de mîncàturà,
Vin de bàuturà.
Cît el o zàrea
Inima-i sàrea,

1 mustra – a mustra, vb. = a dojeni, a repro¤a
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În genunchi càdea
Íi plîngînd zicea:
„Dà Doamne, pe lume
O ploaie cu spume,
Sà facà pîraie,
Sà curgà ¤iroaie,
Apele sà creascà,
Mîndra sà-mi opreascà.
S-o opreascà-n vale,
S-o-ntoarcà din cale!”
Domnul se-ndura,
Ruga-i asculta,
Norii aduna
Ceru-ntuneca.
Íi curgea deodatà
Ploaie spumegatà
Ce face pîraie
Íi umflà ¤iroaie.
Dar oricît càdea,
Mîndra n-o oprea,
Ci ea tot venea
Íi s-apropia.
Manea mi-o vedea,
Inima-i plîngea
Íi iar se-nchina
Íi iar se ruga:
„Suflà, Doamne-un vînt,
Suflà-l pe pàmînt,
Brazii sà-i despoaie,
Paltini sà îndoaie,
Mun¡ii sà ràstoarne,
Mîndra sà-mi întoarne,
Sà mi-o întoarne-n cale
S-o ducà la vale!”
Domnul se-ndura,
Ruga-i asculta

Íi sufla un vînt,
Un vînt pe pàmînt,
Paltini cà-ndoia
Brazi cà despoia,
Mun¡ii ràsturna,
Însà pe Ana
Nici c-o înturna!
Ea mereu venea,
Pe drum ¤ovàia
Íi s-apropia
Íi amar de ea,
Iatà c-ajungea!

IV
Me¤terii cei mari,
Calfe ¤i zidari,
Mult înveselea
Dacà o vedea.
Iar Manea turba,
Mîndra-¤i sàruta,
În bra¡e-o lua,
Pe schele-o urca,
Pe zid o punea
Íi, glumind, zicea:
Stài, mîndru¡a mea,
Nu te speria
Cà vrem sà glumim
Íi sàte zidim!”
Ana se-ncredea
Íi vesel rîdea.
Iar Manea ofta
Íi se apuca
Zidul de zidit,
Visul de-mplinit.
…………………….
Zidul se suia
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Íi o cuprindea
Pîn’la costi¤oare,
Pîn’la buzi¤oare,
Pîn’la ochi¤ori
Încît, vai de ea!
Nu se mai vedea
Ci se auzea
Din zid cà zicea:
„Manoli, Manoli!
Me¤tere Manoli!
Zidul ràu mà strînge!
Via¡a mi se stinge!”

V
Pe Arge¤ în jos,
Pe un mal frumos
Negru Vodà vine
Ca sà se închine
La cea Mànàstire,
Falnicà zidire,
Mànàstire-naltà
Cum n-a mai fost altà.
Domnul o privea
Íi se-nveselea
Íi astfel gràia:
„Voi me¤teri zidari,
Zece me¤teri mari!
Spune¡i-mi cu drept,
Cu mîna la piept,
De-ave¡i me¤terie
Ca sà-mi face¡i mie
Altà monastire
Pentru pomenire
Mult mai luminoasà
Íi mult mai frumoasà?”
Iar cei me¤teri mari,

Calfe ¤i zidari,
Cum stau pe grindi¤,
Sus pe-acoperi¤
Veseli se mîndrea
Í-apoi ràspundea
„Ca noi me¤teri mari,
Calfe ¤i Zidari,
Al¡ii nici cà sînt
Pe acest pàmînt!
Aflà cà noi ¤tim
Oricînd sà zidim,
Altà monastire
Pentru pomenire
Mult mai luminoasà
Íi mult mai frumoasà!”
Domnu-i asculta
Íi pe gînduri sta.
Apoi poruncea
Schelele sà strice,
Scàri sà le ridice,
Dar pe cei zidari
Zece me¤teri mari
Sà mi-i pàràseascà
Ca sà putrezeascà
Colo pe grindi¤,
Sus pe-acoperi¤.
Me¤terii gîndea
Íi ei î¤i fàcea
Aripi zburàtoare
De ¤indrile-u¤oare.
Apoi le-ntindea
Íi-n vàzduh sàrea,
Dar pe loc càdea
Íi unde pica
Trupu-¤i despica.
Iar bietul Manoli,
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Me¤terul Manoli,
Cînd se încerca
De-a se arunca,
Iatà c-auzea
Din zid cà ie¤ea
Un glas nàdu¤it,
Un glas mult iubit,
Care greu gemea
Íi mereu zicea:
„Manoli, Manoli,
Me¤tere Manoli!
Zidul ràu mà strînge
Copila¤u-mi frînge
Via¡a mi se stinge!”

Cum o auzea,
Manea se perdea.
Ochi-i se-nvelea,
Lumea se-ntorcea,
Norii se-nvîrtea,
Íi de pe grindi¤,
De pe-acoperi¤,
Mort bietul càdea!
Iar unde càdea,
Ce se mai fàcea?
O fîntînà linà
Cu apà pu¡inà
Cu apà sàratà
Cu lacrimi udatà!

Novac ¤i corbul

Fost-au cicà un Novac,
Un Novac, Baba-Novac,
Un viteaz de-ai lui Mihai
Ce sàrea pe ¤apte cai
De striga Craiova vai!
El un feciora¤ avea
Íi tot astfel îi zicea:
– Feciora¤ Gruiu¡ul meu,
Ascultà de ce-¡i zic eu,
Sà nu cazi la vreun loc ràu,
La loc ràu ¤i mult departe,
În neagra stràinàtate.
Dacà sor¡ii te-or purta
ıàrile de-a vîntura
Íi-n Stambul de a intra,
Tu de asta nu uita:

Vamà dreaptà sà plàte¤ti,
Armele sà-¡i o¡ele¤ti,
Hainele sà-¡i primine¤ti
Ca sà pari un biet sàrac,
Sà nu semeni a Novac
Cà nu-i turcilor pe plac.
Grue-n ıarigrad intra,
Vamà dreaptà el nu da,
De haine nu se schimba,
Ci pe uli¡i se plimba
Tot în haine novàce¤ti
Cum e drag ca sà-l prive¤ti.
Turcii to¡i cît îl zàrea,
Între dîn¤ii se gràia:
– Ista-i Gruia lui Novac,
Lui Novac Cara-iflac!
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Íi pe loc ei s-aduna
Íi de Grue s-anina,
Íi cu Grue se lupta
Íi pe Grue mi-l lega
Cu trei funii de màtasà,
Din ele sà nu mai iasà.
Dar cînd Grue se-ntindea,
Douà funii se rupea,
Numai una ràmînea,
Una lungà noduroasà,
Cît un bra¡ voinic de groasà.
Turcii iute-l cuprindea
Íi-ntr-un beci îl închidea,
Lumea sà n-o mai priveascà,
Soare sà nu mai zàreascà!

Grue zace la-nchisoare
De trei ani lipsi¡i de soare
Íi prin gratii lung prive¤te
Cerul care stràluce¤te
Íi de dînsul nu-ngrije¤te.
Dor cumplit inima-i seacà,
Plîns de jale mi-l îneacà,
Cînd zàre¤te despre soare
Cîrduri, cîrduri de cucoare,
Càlàtoare zburàtoare,
Íi de el nepàsàtoare.
Iatà, màri, cum plîngea,
Cà-n departe, sus zàrea
Un corb negru, corbi¤or
Ce zbura înceti¤or
Íi din aripi tot bàtea
Íi cu jale croncànea.

Iar Gruia se amàrea
Íi din gurà-amar zicea:
– Càci n-am durdà1, pui de corb,
Zilele sà ¡i le sorb!
Ce tot ¡ipi ¤i croncàne¤ti
Ori de mine te gàte¤ti?
Corbul se apropia,
Pe fereastrà se punea
Íi din pliscu-i ràspundea:
– Grui¤or, dràgu¡ul meu,
Ce mà blàstemi a¤a ràu
Cînd îmblu de rîndul tàu?
– Alei! corbi, corbi¤or,
De vrei tu sà-mi faci de dor,
ıine inelu¤ul meu
Íi du-l unde voiesc eu:
În mun¡ii Catrinului,
În pàdurea Pinului
La condacul lui Novac,
Lui Novac, Baba-Novac.
Íi mà jur cà de-oi scàpa,
Pe tine te-oi adàpa
Nu cu sînge pàsàresc,
Dar cu sînge pàgînesc!
Corbul vesel croncànea,
Inelu-n plisc îl punea,
Aripele-¤i întindea,
Íi pe cer el se zàrea,
Întîi ca un porumba¤,
Apoi ca un làstuna¤,
Apoi ca un bondàra¤.
Íi-n zare dacà-ajungea
El din zare se ¤tergea.

1 durdà, s. f. = pu¤cà
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În mun¡ii Catrinului
În pàdurea Pinului,
Odihnea Baba-Novac
La umbra unui copac,
Íi prin vis el tot videa
Pe ficiorul sàu Gruia.
Iatà-un corb cà se ivea
Íi pe-o creangà se punea
Chiar deasupra capului,
Capului Novacului;
Corbule¡ul u¤urel
Avea-n pliscu-i un inel
Care jos càdea din el
Chiar în barba lui Novac,
Lui Novac, Baba-Novac.
Adormitul se trezea,
Íi inelul cînd videa,
Scotea haine novàce¤ti
De punea càlugàre¤ti,
Scotea cuca1 de Novac
Íi punea un comànac2,
Íi-ncàleca voinice¤te
Íi purcedea vulture¤te,
Cu desagi, cu buzdugele
Pline de mahmudele3.
El mergea ¤i iar mergea,
În ıarigrad ajungea,

La divan cà se ducea
Íi din gurà-a¤a zicea:
–  Auzit-am auzit
De-un voinic ce mi-a¡i robit
Iatà-mà-s cà am sosit
Sà vi-l plàtesc îndoit.
El desagii de¤erta,
Turcii to¡i nàvalà da,
Íi pe jos se tàvàlea,
Unul pe-altul se-mpingea.
Iar Novac cà alerga
Pe Grue mi-l deslega,
Un palo¤ în mînà-i da
Íi din gurà cuvînta:
– Bate tu marginile
Eu sà bat mijloacele,
Cà le ¤tiu soroacele.
Ei tàia la turci, tàia
Pîn’ce bine ostenea,
Apoi iute purcedea,
Amîndoi de se ducea
În codrii Catrinului,
În pàdurea Pinului,
Unde corbii locuiesc
Íi ca frunza se-nmul¡esc
Íi bine hàlàduiesc!

1 cucà, s. f. = càciulà înaltà, uneori împodobità care se poartà la ceremonii
2 comànac, s. n. = acoperàmînt de cap, de formà cilindricà, fàrà boruri, purtat de

càlugàri ¤i càlugàri¡e
3 mahmudele, s. f. = monedà turceascà de aur, care a circulat în trecut în ıàrile

Române
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PROVERBE ÍI ZICÆTORI

Sànàtatea e cea mai bunà avu¡ie.
*

Boala cunoscutà e pe jumàtate vindecatà.
*

Fiecàruia i se pare cà copilul sàu e mai frumos.
*

Copilul trebuie sà fie copil.
*

Ascultà învà¡àtura tatàlui tàu, ¤i nu uita pove¡ele maicii tale.
*

Cel fàrà minte batjocore¤te învà¡àtura tatàlui sàu.
*

Un prieten face mai mult decît o pungà cu galbeni.
*

Prietenul numai la nevoie se cunoa¤te.
*

Prieten bun e acela ce dà sfaturi bune, iar nu acela care (î¡i)
laudà nebuniile.

*
Din vorbà se face fapta, ¤i din faptà vorba.

*
Vorba bàtrîneascà mul¡i bani pre¡uie¤te.

*
Întîi ascultà ¤i pe urmà vorbe¤te.

*
Cuvîntul e de argint, tàcerea e de aur.

*
Vorba dulce
Mult aduce.

*
Vorbele plàcute înmul¡esc învà¡àtura.

*
La lauda mare sà nu te duci cu carul ¤i nici cu sacul gol.
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Nu rîde de al¡ii, uità-te la tine.
*

Fere¤te-te de fapte de ru¤ine.
*

Cinstea este o floare rarà.
*

Mai bine sàrac ¤i curat,
Decît avut ¤i ru¤inat.

*
Lucrul cel mai scump e cinstea: dar ce folos,

unii o vînd prea ieftin.
*

Fàgàduiala datà
E datorie curatà.

*
Pomul se cunoa¤te dupà roade, ¤i omul dupà fapte.

*
Ce ¡ie nu-¡i place,

Altuia nu face.
*

Bine faci, bine gàse¤ti.
*

Fapta bunà
Este pentru om cununà.

*
Ceea ce omul singur î¤i face, nimeni nu-i poate desface.

*
Omul cinste¤te haina, nu haina pe om.

*
Un màr putred stricà o gràmadà de mere frumoase.

*
Fudulia e sorà bunà cu prostia.

*
Lauda de sine

Nu miroase bine.
*

Nu umbla cu mî¡a în sac cà i se vàd unghiile.
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Cine are mîna lungà
Pierde ¤i ce are-n pungà.

*
Întîi te gînde¤te,
Íi apoi vorbe¤te.

*
Decît sà te càie¤ti pe urmà, mai bine sà-¡i parà ràu la început.

*
Mergi încet c-ajungi departe.

*
Cu ràbdare ¤i cu tàcere
Se face agurida1 miere.

*
Celui cu economie
Suta îi este o mie.

*
Lucrul bine început
E pe jumàtate fàcut.

*
Tot începutul e greu.

*
Cel ce are rînduialà

Cru¡à multà ostenealà.
*

Scumpul mai mult pàgube¤te, (¤i) lene¤ul mai mult aleargà.
*

Cînd îl cuprinde pe om lenea, sàràcia i se suie în spate.
*

Omul harnic, muncitor,
De pîine nu duce dor.

*
Cine se scoalà de diminea¡à departe ajunge.

1 aguridà, s. f. = strugure necopt, foarte acru
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Lucrul de astàzi nu-l làsa pe mîine.
*

Mai încet cu gura ¤i mai iute din mîini.
*

Munca sfin¡e¤te locul.
*

Pàmîntul, cît de bun a fi, farà lucràtor ràmîne sàlbatic.
*

Lenea e la om ca ¤i rugina la fier.
*

Omul cu me¤te¤ug
Tràie¤te din bel¤ug.

*
Me¤te¤ugul e brà¡arà de aur.

*
Nu tot ce zboarà se mànîncà.

*
Omului cu învà¡àturà

Îi curge miere din gurà.
*

Cine nu înva¡à la tinere¡e va plînge la bàtrîne¡e.
*

Ràdàcina învà¡àturii e amarà, dar rodul ei îi dulce.
*

Învà¡àtura e cea mai bunà avu¡ie.
*

Ai carte,
Ai parte.

*
Învà¡àtura nu o po¡i cumpàra pe bani.

*
Decît un car de frumuse¡e, mai bine un dram de minte.

*
Cu o rîndunicà nu se face primàvarà.

*
Mai bine mai tîrziu decît niciodatà.
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GHICITORI

1. În pàdurea verde
flacàra se pierde.

2. Ce tiptil se lasà
peste lume – plasà!

3. Nu-i dau pîine,
nu-i dau os;
dar ce cîine credincios!

4. N-are mîini ¤i totu¤i bate,
Bate-ntr-una zi ¤i noapte.
Íade oriunde l-ai pune,
De-l prive¤ti, timpul ¡i-l spune!

5. Surioare gemene,
La fire asemene.
Totdeauna le vezi pline
Cînd le iei la drum cu tine.

6. Are floare,
Íi ghimpi are,
Íi parfumul cel mai tare.

7. Cupe albe, ca o stea,
Se vàd ¤i-n gràdina mea!

8. Cine îndràge¤te focul
Íi-¤i spalà mereu cojocul,
Toarce-ntr-una cu mult spor
Fàrà furcà ¤i fuior?

9. E o clo¤cà mare, mare,
Aripi n-are, pene n-are,
Íi nici nu stà pe cuibare
La ora¤ ca ¤i la ¡arà
Scoate pui iarnà ¤i varà!

10. Pàhàrel
Din o¡el
Nu mà-mpac cu el de fel:
Mult la joacà nu mà lasà
Íi mà cheamà iute-n clasà.

11. Nu e ¤oarec, nici orbete,
Roade pete din caiete.
Ar fi bine ¤i frumos
Sà nu-i dàm nimic de ros!

12. Cînd nu e zàpadà,
Doarme în ogradà,
Dar cînd ninge-afarà,
Cu copiii zboarà!

13. Stà în apà pîn-la brîu
Íi te trece peste rîu.

14. Nu-i pasàre ¤i totu¤i zboarà,
Dacà-l ¡ii bine de sfoarà!

15. Am douà lumini de ajung
pînà la cer.
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