


Stephen Arnott este un cunoscut scenarist britanic de sitcomuri
radiofonice ºi de televiziune, autor a numeroase articole în publi-
caþii precum The Sunday Times, France Magazine, The Lady ºi
Popular Crafts. A mai publicat Now Wash Your Hands!, o istorie
culturalã a toaletei, Eating Your Auntie Is Wrong, o culegere a celor
mai bizare obiceiuri de prin toatã lumea, precum ºi Sex: A User’s

Guide ºi (în calitate de coautor) Man Walks Into A Bar, care au
ajuns rapid în topurile de vânzãri.
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Nota traducătorului

O antologie de proverbe, fie ele ºi ciudate, scoate
la ivealã elemente la care nu ne-am gândit destul. Aºa
stau lucrurile ºi cu volumul lui Stephen Arnott, care
dezvãluie legãturi – sau poate coincidenþe –  surprin-
zãtoare. Arnott nu-ºi explicã demersul ºi nu precizeazã
cum a ajuns sã descopere în Serbia sau în Bulgaria
proverbe pe care noi, românii, le credeam ale noastre.
Iar dacã în aceste cazuri putem invoca apropierea
geograficã, eventual culturalã, când dãm peste omo-
logi din înþelepciunea jamaicanã, irakianã sau portu-
ghezã, e nevoie sã cãutãm alte argumente.

Rostul rândurilor de faþã e sã-i previnã pe cititorii
români cã vor întâlni proverbe cãrora antologatorul
le-a atribuit alt copyright naþional decât cel pe care
îl ºtiau. Mai mult, existã proverbe a cãror formã din
cartea de faþã diferã de forma acceptatã în România
(de exemplu, Arnott consemneazã „Nu vinde pielea
vulpii din pãdure“ în loc de „Nu vinde blana ursului
din pãdure“). E de menþionat ºi strângerea unor pro-
verbe româneºti rar sau deloc cunoscute cititorului
mediu („Limba noastrã-i o salatã“ se apropie doar
prozodic de versul „Limba noastrã-i o comoarã“ al lui
Mateevici, fãrã alte corespondenþe). E adevãrat, nu



suntem singurii care trãiesc experienþe inedite. Ger-
mania ºi Egiptul livreazã proverbe care par sã-ºi asi-
gure unul altuia efectul de ecou, deºi tâlcurile lor nu
coincid. De pildã, dacã neamþul spune „În mlaºtinã
musca-i amiral“, egipteanul constatã cã „Gândacul e
sultan în ascunziºul lui“.

Pentru preîntâmpinarea eventualelor iritãri sau
stupori, transcriu mai jos câteva perechi de proverbe
localizate de Stephen Arnott în diverse þãri ºi pe a
cãror identitate carpatinã am fi putut paria fãrã
ezitare. Aºadar:

„Vaca de dar nu se cautã la dinþi“ (Birmania) versus
„Calul de dar nu se cautã la dinþi“ (România).

„Mai bine un cârnat în mânã decât un jambon la
mãcelar“ (Polonia) versus „Nu da vrabia din mânã pe
cioara de pe gard“ (România).

„Când intri în casa mãgarului, nu vorbi despre
urechi“ (Jamaica) versus „Nu vorbi de funie în casa
spânzuratului“ (România).

„Deºteptul îºi cumpãrã sanie vara ºi cãruþã iarna“
(Portugalia) versus „Omul gospodar îºi face iarna car
ºi vara sanie“ (România).

„Cine s-a fript cu lapte suflã-n îngheþatã“ (Turcia) ver-
sus „Cin’ s-a fript cu ciorbã suflã ºi-n iaurt“ (România).

„La doi soldaþi, nouã cãpitani“ (Serbia) versus „Unul
cu sapa, doi cu mapa“ (România).

„Aºteaptã sã-i cadã ciocârlii fripte din cer în far-
furie“ (Albania) versus „Picã parã mãlãiaþã în gura lui
nãtãfleaþã“ (România).
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„Cu timpul, hoþul de ouã ajunge hoþ de cãmile“
(Irak) versus „Cine furã azi un ou mâine va fura un
bou“ (România).

„Cui nu mãnâncã usturoi nu-i miroase gura“
(Israel) versus „Nici usturoi n-a mâncat, nici gura 
nu-i miroase“ (România).

„N-are decât sã-þi fie frate, tot trebuie sã-ºi plãteascã
brânza“ (Serbia) versus „Frate-frate, dar brânza-i pe
bani“ (România).

„Dumnezeu ne dã nuci, dar nu ni le sparge“ (Ger-
mania) versus „Dumnezeu îþi dã, dar nu-þi bagã-n
traistã“ (România).

„Când pisica pleacã, ºobolanul e stãpânul casei“
(Jamaica) versus „Când pisica nu-i acasã, joacã ºoa-
recii pe masã“ (România).

R. P.



Introducere

Toate proverbele din aceastã carte sunt autentice
ºi aparþin numeroaselor culturi ale lumii. Ele au fost
preluate dintr-o serie de culegeri de proverbe (multe
dintre ele datând din secolul al XIX-lea) întocmite
de diverºi etnografi, lingviºti, antropologi ºi cãlãtori.

Deºi cu tâlc, multe proverbe obiºnuite pot pãrea
relativ plicticoase („Minþile mari gândesc la fel“,
„Cinstea e cea mai bunã politicã“, „Uitã-te înainte sã
sari“ etc.). Culegerea de faþã însã nu se ocupã de
zicerile comune, cu care suntem familiarizaþi, ci se
concentreazã asupra proverbelor colorate, neobiº-
nuite ºi – în unele cazuri – incomprehensibile care
au fost consemnate de-a lungul anilor.

Multe dintre aceste ziceri se încadreazã firesc în
categorii de genul „Dragoste ºi cãsnicie“ sau „Sexul
frumos“, pe când altele nu sunt atât de uºor de cla-
sificat ºi au fost ordonate mai puþin convenþional. O
bunã parte din zicerile mele preferate se aflã în primul
capitol, „Aduse bine din condei“ („Cu rãbdare ºi sali-
vã, furnica îl înghite pe elefant.“); unele proverbe 
sunt de-a dreptul nedumeritoare – pentru mine, cel
puþin („Soacra lângã uºã e ca mantaua lângã gardul 
viu.“) – , iar multe dintre ele sunt incluse în capitolul
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„Poftiiiiim???“ Altele par evident ciudate la prima ve-
dere, dar, dacã te gândeºti mai bine, descoperi câte-o
pepitã de înþelepciune („Ce plãcere e sã stai în foc
cu pantalonii altuia!“), motiv pentru care au fost pla-
sate în capitolul „Profunzimi ascunse?“. Fireºte, ceea
ce mã perplexeazã pe mine poate fi de o evidentã lim-
pezime pentru voi ºi invers, aºa cã vã rog sã mã iertaþi
pentru eventuala inconsecvenþã.

Sper sã vã placã Antologia proverbelor ciudate – ºi nu
uitaþi: Cine se gâdilã singur poate sã râdã când are chef.

Stephen Arnott

s t ephen  ar not t



Aduse bine din condei
Un amestec de vorbe isteþe, colorate ºi sugestive

despre o mulþime de subiecte.



Nu-þi zãvorî uºa cu un morcov fiert. 
IRLANDA
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Raþa tãcutã îºi pune laba 
pe viermele neatent.

CHINA

Doar dovleacul e un cap fãrã griji.
ITALIA

E mai bine sã fii ciocul unui pui 
decât fundul unui bou.

CHINA

Poeþii ºi porcii sunt apreciaþi 
doar dupã moarte.

ITALIA

anto log ia  proverbe lor  c iudate
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Cuvintele sunt doar bulbuci de apã, 
pe când faptele sunt stropi de aur.

TIBET

E mai bine sã-l laºi sã rãmânã pe þânþarul sãtul 
decât sã-i dai voie celui flãmând.

SERBIA

Presari zahãr mai mult unde s-a ars tartina.
OLANDA

Nu poþi opri pãsãrile tristeþii sã-þi zboare 
pe deasupra capului, dar le poþi opri

sã-þi rãmânã în pãr.
CHINA

s t ephen  ar not t
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Cine nu se miºcã are pantaloni scorþoºi.
SCOÞIA

Capra celuilalt are întotdeauna ugerul mai mare.
LATINESC

E greu sã sileºti o maimuþã bãtrânã 
sã facã o strâmbãturã nouã.

FLANDRA

Speranþa e visul trezirii.
DANEMARCA

anto log ia  proverbe lor  c iudate
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