Tezaur
Adesea dreptatea umblă cu capul spart
Azi (furi) un ou, mâine un bou
Bate fierul cât e cald
Câinele care lătră nu muşcă
Când doi se ceartă al treilea câştigă
Când eu dedesubt, când el deasupra
Când norocu-şi schimbă pasul, n-aduce anul ce aduce ceasul
Când pisica nu-i acasă soarecii joacă pe masă
Capra sare masa, iada sare casa
Câştigul şi paguba sunt fraţi de cruce
Câte bordeie, atâtea obiceie
Ce poţi face azi nu lăsa pe mâine
Cine de glumă nu ştie nu e om de omenie
Cine minte şi fură
Cine sapă groapa altuia cade singur în ea
Cine se scoală de dimineaţă departe ajunge
Cine se teme de lup nu se face păcurar
Cine seamănă vânt culege furtună
Cine-i sănătos e destul de bogat
Cu ce măsură măsori, cu aceea ţi se va măsura
Cu o floare nu se face primăvară
Cu ochii vezi aproape cu mintea departe
Cu răbdarea treci marea, cu răul nici părăul
Cum îţi aşterni aşa dormi
Dacă cade o verigă cade tot lanţul
Dacă intri în tărâţe te mănâncă porcii
Darul nu-i cu carul
De iertat da, de uitat niciodată
Nu iese fum fără foc
Doctorul cel mai bun e cumpătarea
Făgăduiala dată e datorie curată
Fie pâinea cât rea tot mai bine în ţara mea
Frâiele de aur nu fac calul mai bun
Gând la gând cu bucurie
La omul sărac nici boii nu trag
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La pomul lăudat să nu mergi cu satul
La umbra copacului mare nu rodeşte nimic
Laudă ziua după apusul soarelui
Lăcomia strică omenia
Leneşul mai mult aleargă, scumpul mai mult păgubeşte
Darul la timp dăruit preţuieşte îndoit
Lupu îşi schimbă părul, năravul ba
Mai bine mai târziu decât niciodată
Mai bine plugar în picioare decât boier în genunchi
Mai bine sărac şi curat decât bogat şi ruşinat
Mai mulţi se îneacă în băutură decât în râu
Mângâie copilul numai când doarme
Mâţa blândă zgârie rău
Meseria e brăţară de aur
Mielul blând suge la două oi
Mila străinului ca umbra spinului
Minte de stă soarele în loc
Năravul din fire n-are lecuire
Nemulţumitului i se ia darul
Nevoia e mama născocirilor (Nevoia învaţă pe om)
Nici în rai nu-i bine singur
Nici o boală nu-i mai grea ca dorul şi dragostea
Nici pădure fără uscături nici om fără cusur
Nu e pentru cine se găteşte ci pentru cine se nimerşte
Nu poţi opri vântul nici gura lumii
Nu sta că îţi stă norocul
Nu vorbi de funie în casa spânzuratului
Nu-i frumos cine se ţine ci cui îi stă bine
Nu-i lucra, nu-i mânca
O mie să auzi şi una să zici
Oaia ce nu-şi poate duce lâna să o mănânce lupul
Obrazul subţire cu cheltuială se ţine
Ochii ce nu se văd se uită
Omul fără duşmani nu plăteşte doi bani
Omul la mânie cade în nebunie
Omului cu stăruinţă toate îi sunt cu putinţă
Ori fură ori ţine sacul tot lotru e
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Până la Dumnezeu te mămâncă sfinţii
Pârâul când se varsă în râu îşi pierde numele
Paza bună trece primejdia rea
Pe cărarea bătută nu mai creşte iarba
Pentru un cui pierzi o potcoavă, pentru o potcoavă un cal
Pentru unii mumă pentru alţii ciumă
Pisica cu clopoţei nu prinde şoareci
Pomul se preţuieşte după roade omul după fapte
Porcul scărpinat şi prostul lăudat
Prietenul la nevoie se cunoaşte
Prostia din născare leac nu are
Prostul nu-i prost destul dacă nu e şi fudul
Râde hârb de oală spartă
Rău faci rău primeşti
Schimbarea domniilor, bucuria nebunilor
Soarele încălzeşte şi pe bun şi pe nărod
Socoteala de acasă nu se potriveşte cu cea din târg
Tâlharul mic în streang tâlharul mare liber
Toamna se numără bobocii
Tot în calul care trage dai cu biciul
Tot învăţul are şi un dezvăţ
Turma merge după berbece
Ţiganul când se ajunge uită de unde a plecat
Un nebun aruncă o piatră şi zece învăţaţi o caută
Unde nu-i cap e vai de picioare
Unde-i minte mai e şi noroc
Unde-s doi puterea creşte
Unde-s multe legii acolo-i şi multă nedreptate
Unge osia ca să nu scârţâie tot carul
Unii vorbesc ce nu ştiu, alţii ştiu ce vorbesc
Unul cu ponoasele, altul cu foloasele
Urma lupului şi a câinelui nu se deosebesc
Vai de turma fără câini şi de casa fără stăpâni
Vorba dulce mult aduce
Vorbă multă sărăcia omului
Vulturul nu prinde muşte
Ziua bună de dimineaţă se cunoaşte
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