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Am un pom frumos
Cu ramurile-n jos,
Iar rădăcina o ține
Drept în sus, ca mine.

(Omul)

Ce e mic la vedere,
Dar mare la încăpere?

(Capul)

Ce pădure e fără uscătură?

(Părul)

Sub muchie de deal –
Două cozi de cal.

(Mustața)
CORPUL UMAN
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Am o viețuitoare:
Dimineața umblă
În patru picioare,
La prânz în două
Și seara în trei.

(Omul)

Ce pierzi câteodată
Și totuși e cu tine?

(Capul)
Un dovleac
Cu șapte găurele.

(Capul)

Cuibul berzei
În mijlocul bălții.
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Doi luceferei,
Privesc lumea prin ei.

(Ochii)

Ce îngheață iarna
Și se dezgheață vara?

(Nasul)

Am două ferestre:
Dimineața se deschid
Și noaptea se închid.

(Ochii)

Am doi bulgărași de aur:
Încotro îi arunc, acolo se duc.

(Ochii, vederea)EDITURA P
ARALE

LA
 45



Cinel-cinel3:
De ce-o lungești,
De ce mai scurtă o faci.

(Viața)

Douăzeci de frumoși,
Patruzeci de voinici,
Șaizeci de înțelepți,
Optzeci de nebuni.

(Anii vieții)

Am o cloșcă. Ziua își risipește puii,
Iar seara îi adună.

(Familia)

VIAȚĂ ȘI FAMILIE

3 Cinel-cinel = formulă populară cu care încep unele ghicitori. 
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Cărăruie-ruie,
Peste umeri suie,
Peste umeri pleacă,
Umeri se-apleacă...

(Bătrânețea)

Ce trece pe dinaintea ochilor
Și nu-l poți vedea?

(Timpul)
Ce fuge fără picioare?

(Timpul)

Ce nu poți cumpăra
Cu toate bogățiile din lume?

(Timpul pierdut)EDITURA P
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Un butucel de jale
Cu două găurele.

(Plânsul)

Am o lădiță
Cu o porumbiță.
Dacă zboară porumbița,La ce-ți mai e bună lădița?

(Sufletul)
Suflețel nevinovat,
Mai rău ca un hoț legat.

(Bebelușul înfășat)

Ce nod cu gura se înnoadă
Și cu mâini nu se deznoadă?

(Cununia)EDITURA P
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Am trup, dar n-am corp;
Am gât, dar n-am cap;
Am mâneci, dar n-am mâini.

(Cămașa)
Ciupercă uscată
În cui agățată.

(Pălăria)

Scut pe soare, scut pe vânt,
Trebuie omului numaidecât.

(Pălăria)
ARTICOLE DE 

ÎMBRĂCĂMINTE
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Putinei5 rotund
Bagă păru-n fund.

(Căciula)

Cine nu poate alerga,

Deși are două picioare?

(Pantalonul)

Noaptea șopârlă

Și ziua cerc. (Cureaua)

Pe cămăși, haine, flanele
Sunt bănuți cu găurele.

(Nasturii)

5 putinei = vas mic, înalt și strâmt, în care se face untul.
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Am o casă cu trei uși:

Pe una intru

Și pe două ies. (Bluza)

Am două surori:
Toată ziua aleargă,
Iar seara după ușă se bagă.

(Cizmele)
Am două covățele ușurele:Ziua sunt pline,Noaptea sunt goale.

(Încălțările)

Am doi frați

Cu sfori legați.

(Bocancii)EDITURA P
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Chinuită și muncită
Peste tot locul găurită
Cine-o are e bogat,
Cine nu e om sărac.

(Pâinea)

E mare și rotată,
Pe masă aruncată,
Toți îi dau roată.

(Mămăliga)

Apa mă naște,
Soarele mă crește,
Toată lumea mă iubește.

Iar când mama mă-ntâlnește

În oală mă și topește.

(Sarea)
HRANA OMULUI

EDITURA P
ARALE

LA
 45



Ce e mai dulce și mai dulce
Și prin bâzâit s-aduce?

(Mierea)

Am o casă văruită,
Nicăieri nu-i găurită.

(Oul)
Am spart gheața,
Și-am aflat aurul!

(Gălbenușul oului)

Ghici, ghicitoare mică
Cât oul de rândunică:
Rândunica nu-l clocește,

Iară-n gură se topește.

(Bomboana)
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Ce e mare
Și gust n-are?

(Apa)

Jos, copaie8,
Sus, copaie,
La mijloc, carne de oaie.

(Scoica)
Cu cât am mai multe,
Cu atât cântăresc mai puțin.

(Găurile din cașcaval)

M-a trimis domnul de sus
La cel de jos
Să-i aduc carne făr’ de os.

(Brânza)

8 copaie  = vas de lemn folosit la frământarea pâinii, la spălatul 
rufelor etc.
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