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Каждий нарід має свої фольклорні скарби,
свою поетичну творчіст. Єдним з найбарже
пошь1рених 1 масових ріжновидів фольклору сут
приповідкь1, якь1 сильно вь1ражают характер
свого народу.
Переважна більшист лемківскь1х приповідок
належь1т до фонду загальнословянскьІХ паремій.
Они мают даст одповідників в Украіні і інчь1х
народів Европь1. Мовно-діялєктична барва і
регіональний кольорь1т лемківскь1х приповідок
сут неповторнь1.
Багнучи хоц капку схоронити од поступового
забь1тя сес вид фольклору Лемків, забрав єм
докупь1 приповідкь1, фразеоло:rізмь1, мь1сли, якьІ
бьІЛИ розсь1пани, як перелкь1 по давних (з 1903
р.) і сучасних лемківскь1х часописах, такь1х, як
Лемко, Голос Ватрь1, Бесіда, Загорода, Календар
американскь1х Русинів,
Карпаторускій
для
Календар
Лемкосоюза.
Част
Календар,
приповщок вь1шпортав єм з приватних нотаток,
записав зо слуху, підслуху, при устних бесідах.
Жаль,
же
побесідувати,
порайпувати
з
автохтонними носителями лемківского фольклору
все трудн1є, юнчь1т ся етнос.
нових
поколінях
лемківскь1х
А
«в
переселенців традь1цийний фольклор все барже
звужує сферу свого активного бь1туваня,
ВЬІХОДЯЧЬІ зо штоденного культурно-бьІТОВОГО
функціонуваня,
ослаблят
меджепоколінну
.
.
.
передачу, 1 прав� же ЦІЛком перестає творити

з

нове в дусі регіонально-етнічного канону)).
(Р.Кирчів). І то єст чь1ста правда.
Вдало мі ся забрати для чьІТачів - Лемків і не
Лемюв - аматорів лемківского фольклору
приповідок,
5000.
понад
фразеологізмів
Розміщени в абетковім порядку.
Збірка бь1 ся не одбьІЛа, як бь1 не підтримка в
єй рь1хтуваню п. Владка Максимовича.
Велике Вам подякуваня, пане Владку!
За спонсоруваня виданя книжечки складам
сердечне подякуваня приятелям шкільних років і
невшиткоєдним Лемкам: Вадиму Шмирьову,
Іванні Герман, Надії Желем, Вірі Свищ, Дарії
Смакулі,
Оксані
Крушельницькій,
Орисі
Нікельській, Михайлові Шабану, Марії Прибилі,
Богданові Роману.
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Приповідкьі перечат єдна другій.
В тим, власьні і єст народна мудрист.
С. Є. Лєц.
Неє приповідкьі без правды.
Прип.

А
1. Аби были побрязкачы, то будут і слухачы.
2. Аби был, якій был, лем бы причалапав і мене
засватав.
3. Аби Бог ласкав, а бич траскав.
4. Аби вмів робити, навчыш ся жыти.
5. Аби вміла танцувати, а робити біда навчыт.
6. Аби голова на плечах, а розум буде.
7. Аби ден до вечера.
8. Аби добрі ся мати не конечні вшытко знати.
9. Аби зачати, а там оно піде.
10. Аби лиха не знати треба своім плугом на своій
ниві орати.
11. Аби-м з того місьця не зышов!
12. Аби мі місяц сьвітив, а зьвіздьі дарма.
13. Аби розум - щестя буде.
14. Аби-с так здоров был!
15. Аби хліб, а зубы будут.
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16. Аби хліб не мащений, лем бы милов спечений.
17. Аби хтіти, можна найти.
18. Або вішайте, або пущайте.
19. Або вшытко, або нич.
20. Ани голова до рады, ани дупа до кресла.
21. Або грай, або пінязі вертай.
22. Або дай, або выдру!
23. Або добыта, або дома не быта.
24. Або добрі, або нияк.
25. Або пан, або пропав.
26. Або розумне повідати, або цілком мовчати.
27. Або смерт, або жывот.
28. Або так, або нияк.
29. Або так, або сяк.
30. А далі? - А далі ся свище.
31. Аж клекотит в нім зліст.
32. Аж скора на нім ходит.
33. А кєд юж Бог карат, то не різґом махат.
34. Аж до дубровы чути вашы розмовы.
35. А жебы твій приятель з меду был, не оближ го
цілого.
36. Аже не купиш та не никай.
37. Аж іскрьі з очый полетіли.
38. Але, але, май розум, Михале!
39. Але він го вышыкувал!
40. А мі тото до лямпы.
41. А мі тото зробити, як два пальці обі...цяти.
42. Ангельскій голосок, а дябельска душа.
43. Ани бы того пёс не зіл. (Бесідувати дурниці).
44. Ани бы того пес не попахав.
45. Ани Бога ся не боіт, ани люди ся не встыдат.
46. Ани варене, ани пражене.
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47. Ани вдєн з лампашом не найдеш.
48. Ани взад, ани вперед.
49. Ани выпросити, ани вымолити.
50. Ани в пеклі не згорит. (Всяди мае
знайомости).
51. Ани в селі, ани в місті не треба вірити невісті.
52. Ани врізати, ани наштукувати.
53. Ани в студеній воді ся не гмиє.
54. Ани втяти, ани взяти.
55. Ани го одмолити, ани го одкрестити.
56. Ани грозьба, ани просьба не помагат.
57. Ани два, ани пітора.
58. Ани де ябку хпасти.
59. Ани для себе, ани для люди.
60. Ани до Бога, ани до люди.
61. Ани до ладу, ани до складу.
62. Ани до любови, ани до жытя.
63. Ани до рады, ани до звады.
64. Ани за студену воду ся не возме.
65. Ани з бідом лечы, ни словечка речы,
66. бо все біда фучыт поза моі плечы.
67. Ани з варґьі мовы, ани з носа вітру.
68. Ани злому кары, ани доброму вынагороды.
69. Ани з ним гев, ани там.
70. Ани з плечый, ани з очый.
71. Ани з фасаду, ани зо заду.
72. Ани каменя бы не дав голову провалити.
73. Ани кыянев му тото з головы не выбсш.
74. Ани кура задармо не кудкудаче.
75. Ани мысли, ани гадкы не было.
76. Ани мя дома не зохабляй, ани в поле не
заганяй.
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77. Ани мя до неба, ани мя до землі.
78. Ани на солену воду не заробил.
79. Ани на сто конях не здогониш.
80. Ани нашым, ани вашым.
81. Ани не мушу, ани не хочу.
82. Ани одталь, ани одсаль.
83. Ани пары з уст.
84. Ани пес, ани выдра.
85. Ани пес не брехне за ним.
86. Ани пес о ній не завые.
87. Ани пеца, ани лавы, і на столі ніт потравы.
88. Ани пісне, ани масне.
89. Ани по твому, ани по мому, але по Божому.
90. Ани рады, ани порады з ним.
91. Ани сіло, ани хпало.
92. Ани слуху, ани духу.
93. Ани слуху, ани вісти.
94. Ани смраду за ним ся не зостало. (Зник
безсьлідно).
95. Ани стій, ани почкай.
96. Ани сциґанити, ани правды повісти.
97. Ани ся не гне. (Лінивий, нич не робиш).
98. Ани сьвачена вода не поможе.
99. Ани сьваченом водом ся не одкрестиш.
100. Ани тади, ани сяди.
101. Ани тому не вір, што в пригорщы тримаш.
102. Ани хыру, ани вісти.
103. Ани хыру о ним.
104. Апетит здоровлю не шпетит.
105. Артиста зо спаленого театру.
106. А то юж інча пара кальошів.
107. Ачей тебе голодні робили, же-с такій скупар.
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Б
а чорт - то собі родина.
з воза, коням лекше.
з воза, спицям лекше.
надвоє ворожыла: або гмре, або буде

108. Баба
109. Баба
110. Баба
111. Баба
жыла.
112. Баба надвоє ворожыла: або буде дойдж, або
добра хвиля.
113. Баба - то дябельской створіня (насіня).
114. Баба - як торба, што положыш, то і понесе.
115. Баба, як шафарня.
116. Бабі дорога - од пеца до порога.
117. Бабска хворота - то язык.
118. Бабскій язык - чортове помело.
119. Бабскоі роботы не видно.
120. Байка байком, а борщ стане.
121. Байка пливати, але як бы казали нурка дати!
122. Банує, як пес за кьієм.
123. Баранови рогы не заваджают.
124. Барз підло ся дітям поводит, кєд ся муж зо
женом розводит.
125. Барз тяжко жыти ощадно, кєд твій сусід
жьіє неодповідні до своіх статків.
126. Без Бога ани до порога!
127. Без Боской волі ани волос на голові ся не
погне.
128. Без бука не іде наука.
129. Без вітру ани листок ся не рушыт.
130. Без вітру ани стебло травы ся не колихне.
131. Без вітру з ніг ся валит.
132. Без ґаздьі дом плаче, при ґазді зас скаче.
133. Без гроши в жебі і Бога неє в небі.
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134. Без гроши і пухцаня нее.
135. Без єдного Жыда ярмак буде.
136. Без здоровля нее щестя.
137. Без капусты бріхьі пусти.
138. Без когута тіж буде рано.
139. Без кривих дерев лісу не быват.
140. Без люди нихто ся не вродил, не оженил ся і
не гмер.
141. Без матери і сонце не гріє.
142. Безмежни лем сьвіт і глуп ота людска.
143. Без мяса прожьієш, а без хліба пропадеш.
144. Без палюнкы а коняка і бесіда не така.
145. Безпечнійше єст кроком, аниж скоком.
146. Без пінязи до міста, без соли - домів.
147. Без пінязи навет трудно гмерти.
148. Без плуга не орач, без млота - не коваль.
149. Без повересла і сніп ся не тримат.
150. Без помочы дохторя ся не гмерат.
151. Без працы неє колачи.
152. Без працы не сут колачи,... і без мукы тіж.
153. Без приповідкьі не прожьієш.
154. Без причыны неє вины.
155. Без рідного порога смутні і коло Бога.
156. Без соли, без хліба кєпска бесіда.
157. Без сумліня і при довгім розумі не прожьієш
158. Без тебе ся вода не осьватит. {Всяди ся
пхаєш).
159. Без терпіня не дає Бог спасіня.
160. Без травы не буде отавы.
161. Без цікавости неє мудрости.
162. Без Циґана ярмаку не быват.
163. Без хліба неє обіда.
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164. Без языка й дзвін німий.
165. Бер дівку в єдній льолі, як она ти до любові.
166. Бере на язык, што і на лопату стыд взяти.
167. Бере ся за справу, як пияний за пліт.
168. Бере ся ноты в рукы та й втіче.
169. Бер жену порадницю, а не парадницю.
170. Бер ся за розум!
171. Бесідливий, як черчача вода.
172. Бесідувати - сіяти, мовчати - урожай
зберати.
173. Бесідує много, лем не знати для чого.
174. Бесідує, нибы порожня діжка дуднит.
175. Бесідує, нибы медом мастит.
176. Бесідує, як кебы віз тягал.
177. Бесідує, як млин напорожньо.
178. Бесідуй меньше з другыма, більше зо собом.
179. Бечати з баранами не барз гідніше, як выти
з волками.
180. Біда бідака глядат.
181. Біда біду знайде, хоц і сонце зайде.
182. Біда біду перебуде: єдна мине, десят буде.
183. Біда біду родит.
184. Біда біду тримат.
185. Біда вымучыт, біда й выучыт.
186. Біда в каменици, але гоп на улици.
187. Біда, в кого жена бліда, а в кого румяна,
повідают, же пияна.
188. Біда докучыт і розуму научыт.
189. Біда жыти бідному в сьвіті самому.
190. Біда з дітми, а більша без них.
191. Біда здыбат легко, та трудно єй ся позбыти.
192. Біда і гдома на пецу найде.
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193. Бідак два раз ся гріє: коли рубат дырва і в
теплій хыжи.
194. Бідак жьіє обачно: раз на ден іст, і то не
смачно.
195. Бідакьі ґаруют, а панове танцуют.
196. Бідак ма кышеню порожну, але серце повне.
197. Бідакови все вітер в очы.
198. Бідакови ся зобрати - лем ся підпасати.
199. Біда на біді, бідом поганят.
200. Біда намучыт покаль не научыт.
201. Біда научыт і шылом кашу істи.
202. Біда не зна стыда.
203. Біда не спит, лем ся лестит.
204. Біда не ходит по лісі, а по людях.
205. Біда сідит на єднім чловеку, а на другого ся
смотрит.
206. Біда скоро приходит, а помали одходит.
207. Біда по кутах сідит.
208. Біда розум вострит.
209. Біда росне без дожджу.
210. Біда тому докучыт, хто ся молодым не учыт.
211. Біда тому, хто добра не чынит никому.
212. Біда чловека зьідат.
213. Біда, як в хыжи неє хліба.
214. Бідьі не тра глядати, - злодіі сами лізут до
хаты.
215. Бідьі не треба глядати, сама до хыж приде.
216. Бідьі ходят парамы.
217. Біді своій не порадит, хто ся з сусідами
вадит.
218. Бідна душа без ґроша.
219. Бідна на сьвіті пещена дітина.
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220. Бідний робит, а богатому родит.
221. Бідний тот Лемко, як сьліпий в комори.
222. Бідний тот, хто юж нич не хоче.
223. Бідний, як польскій офіцер.
224. Бідни лем в діти богати.
225. Бідни не мают, а богати не дают.
226. Бідніст чести не одберат.
227. Бідному бракує того, сего, а пажерливому всего.
228. Бідному все під гору.
229. Бідному всяди біда.
230. Бідному двери всяди ся тяжко отверают.
231. Бідному - дитятко, богатому - телятко.
232. Бідному і з горця збігне.
233. Бідному лем в приповідці трафит ся щестя.
234. Бідному нихто не подарує.
235. Бідота лихвы не зна.
236. Бідота од темноты, темнота од бідотьі.
237. Біду купує тот, хто солому марнує.
238. Бій ся Бога, не роб злого!
239. Бій ся тесьця богатого, як дідка рогатого.
240. Бій ся того, хто нич ся не боіт.
241. Бій ся цапа спереду, коня - зозаду, а бортака
- зо вшыткых сторін.
242. Білий, як циґаньскій сыр.
243. Більї рукы чуджы труды любят.
244. Біль без языка, але повідат, де болит.
245. Більша громада, як єдна баба.
246. Більше дыму, як огня.
247. Більше днів, як кобас.
248. Більше думай, а втовды вьірішуй.
249. Більше ідж, менше бесідуй.
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250. Більше люда - більше чуда.
251. Більше люди, як народу.
252. Більше смутку, як радости.
253. Більше щесьця, як розуму.
254. Биє біда того, хто не тримат ся розуму свого.
255. Биє прутом по воді. (Робиш даремну роботу).
256. Биют і плакати не дают.
257. Битий, як волк на свадьбі.
258. Битка до добра не доводит.
259. Битому псови лем кыя вкаж.
260. Бич на конци стрылят.
261. Бич - не мука, а наперед наука.
262. Быка голова не боліла, як корова ся телила.
263. Бык, котрий боде, николи не рычыт.
264. Была біда і за нашого діда.
265. Была бы Анна панна, як бы не шестеро діти.
266. Была колиси правда, та зарджавіла.
267. Был бы ангел, коби не рогы.
268. Был бы горнец, а покрывка ся найде.
269. Был бы карк, а хомут ся найде.
270. Был бы кін, буде й сідло.
271. Был бы хліб, ніж ся найде.
272. Были коралі, та пішли далі, были перли, та ся
стерли.
273. Был лісничим, а тепер ничым.
274. Было вшытко - неє нич.
275. Было добро, та давно, буде гаразд, та не
зараз.
276. Было - не было, само ся перебыло.
277. Было, та з водом сплило.
278. Бы-с не видаль якы осяг годности,
вшытко тото смерт одбере без вшелиякой літости.
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279. Быстра вода до моря не доходит.
280. Быстрий, як оловяний птах.
281. Блазні і діти мовят правду.
282. Ближе познаш, далі пошлеш.
283. Близко пекла дябла стрыком звий.
284. Близша мі кошеля, як гуня.
285. Блідий, як сьціна.
286. Блудна вівця - вовча вечеря.
287. Блудна вівця все знайде свого барана.
288. Бога взывай, а рукы прикладай.
289. Бога не гнівай, а чорта не дразний.
290. Бога прос, а і сам кос.
291. Богатий нигда не быват винуватий.
292. Богатий рідко справедливий.
293. Богатий скныра з голоду гмерат.
294. Богатий ся дивит, чым бідний ся жывит.
295. Богати тот, хто здрави.
296. Богатий тот, хто много знає.
297. Багатий ходит до бідного вліті, а бідний до
богатого - взимі.
298. Богатий, як пес кудлатий.
299. Богатий, як Циґан на блыхы.
300. Богаты тішат ся пінязми, а бідньї - дітми.
ЗО 1. Богатого і серп голит, а бідака і голяк не
бере.
302. Богатому в горци накьшит, а худобному выкыпит.
303. Богатому - жытя, а бідному - вьхтя.
304. Богатому чорт яйця носит.
305. Богатому -щестя, бідному - діти.
306. Богацтво в голові переверне.
307. Богацтво зо собом до гробу не возмеш.
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308. Богацтво мож сховати, а злидні ніт.
309. Богацтво плодит завист, бідніст - ненавист.
310. Богач а свиня - до смерти скотина.
311. Богаче мают коротку памят.
312. Богачови чорт гроши сплодит.
313. Бог веце має, як роздал.
314. Бог відат, хто як обідат.
315. Бог вшытко видит, а не повіст.
316. Бог гріхьі простит, а глупоты - нигда.
317. Бог дав хліб, а чорт пінязі.
318. Бог дав, Бог взяв.
319. Бог дав пальці, як вьідельці.
320. Бог дав сьвато, а чорт - гості.
321. Бог дає, але до коморы не кладе.
322. Бог думат про нас, але він не думат за нас.
323. Бог не скорый, але лучен.
324. Бог палицев не карат.
325. Бог правду видит, та не скоро повіст.
326. Бог не даст, закы сам не возмеш.
327. Бог терпів і нам велів.
328. Богу духа не винен.
329. Богу моль ся, а до працы бер ся.
330. Богу ся молит, а чорту вірує.
331. Богу ся моль, а чорта не гнівай!
332. Богу хвала, же ся душа напхала.
333. Бодай бы с дуже видів, а не мав за што
купити!
334. Бодай ти добрі было.
335. Бодай тя качкы затоптали.
336. Бодай тя перун встрылив!
337. Божа воля - наша доля.
338. Боже, дай му ліпшій розум, або тот одбер.
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339. Боже, за што мя караш? Ци я згорівкьі не
пю, ци жены не бю, ци церков не минам, ци я в
корчмі не бывам?
340. Боже, нерівно нам даєш: єдному накыдаш,
другому нич не даш.
341. Боже, помож, а сам не леж.
342. Боже, помож тому, хто не може; каждий оре,
хто як може.
343. Божы очы видят вден і вночы.
344. Боіт ся, як Жыд креста.
345. Боіт ся власноі тіни.
346. Боіт ся, як кітка лою.
347. Боіт ся, як чорт кадила.
348. Боіт ся, як чорт сьваченоі воды.
349. Болота з чуджого села не нос, бо свого у нас
дост.
350. Болото ся подабат свини.
351. Болят стари кости за гріхьі молодости.
352. Борода не робит чловека мудрым.
353. Борода пришла зарано, а розум ся спізнив.
354. Борона бича, а школа хлопчыска страшыт.
355. Воронь, Боже, од выпадку!
356. Бортакам і панам вшытко позволено.
357. Бортака сциґаниш, як схочеш, а мудрого як ся вдаст.
358. Бортака обход третьом дорогом.
359. Бортак бортака, а дябол дябла хвалит.
360. Бортаків не сіют, они ся сами родят.
361. Бортакови по пас, а мудрий сухо перейде.
362. Борше продаш, як купиш, борше стратиш,
як найдеш.
363. Борше худобний вділит, як богатий.
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364. Борше выдреш з чорта душу, як дашто од
лакомца.
365. Босорка до хыж, а чорт наготові.
366. Бояти ся треба не смерти, а пустого жытя.
367. Бракує му семоі клепкы в голові.
368. Брат сам собі рад, а сестра собі несла.
369. Братя, як коти, - погрызут ся і помирят ся.
370. Брехати - не ціпом молотити.
371. Брехливого пса чути здалека.
372. Брехня, як угель: не опече, то очорнит.
373. Бреше, як пес на отрубы.
374. Бреше, аж му ся з-під носа курит.
375. Бреше, і оком не мруґне.
376. Бріха словами не накормиш.
377. Бріх вытрясти, а очы напасти. (Находив ся,
зголоднів, а нич не купив).
378. Бріх з голоду не трісне.
379. Бріх - не міх, запасу не зробиш.
380. Бріх тріщьіт, а горло істи пищыт.
381. Бридкій, як машкара.
382. Бровы навысли, - злоба на мысли.
383. Буд веселий, але ся не сьмій.
384. Буд веселим, бо жытя не все радісне.
385. Буд добрым слухачом, будеш добрым
оповідачом.
386. Буде добрі, як мине зле.
387. Буде погода: на споді болото, а зверху вода.
388. Буде погода, як не потече з неба вода.
389. Будеш вівцев, волкы ся знайдут.
390. Будеш знати, чым пахне жалива.
391. Будеш робил - будеш мал.
392. Буд оптимістом над свойом недольом.
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393. Буд самоуком - не ждий, зак тя навчыт
жытя.
394. Буд собом, інчьі ролі юж занята.
395. Буд чесний - будеш щасний.
396. Бурак - не дурак: на дорозі не росне.
397. Бурчыт, як квасной пиво в бріху.
398. Бут до бута, керпец до керпця.
399. Бют не для мукы, а для наукы.
400. Бют того, хто не дозерат свого.
В
401. Вадит ся, як Циґан за кус желіза.
402. Важно не то, што про вас бесідуют,
а то, про што ся шепотят.
403. Важно не то, за кого тя принимают,
а то, кым ты ест направду.
404. Важно не то, кельо ты зарабляш, а на кого
тратиш.
405. Важно не то, што повісти, а кому повісти.
406. Вальбійка тота сама, лем свині ся міняют.
407. Ваньсы іщьі перогом голит.
408. Варият з мокром чівком.
409. Вартат еден другого.
410. Варував ся коня, та палком достав.
411. Варуй нас, Боже, од напасти.
412. Варуй серце не лем своє, а й своіх близкых.
413. Варуй ся, і Бог ти поможе.
414. В Бога надія, в торбі хліб.
415. В богача натура чортяча.
416. В Великодним пості не ход в гості.
417. В вині істина, в воді здоровля.
418. В голові, як у млині.
419. В голові ма ушы, в бріху - розум.
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420. В голові му вылами укладали.
421. В ганьбливом чловеку мало пиянства,
422. в пияном іщьі меньше ганьбы.
423. В горах сьвіт дошками забитий.
424. В гостях бывай, но і сам ворота отверай.
425. В гостях добрі, а дома ліпше.
426. В гостях не выбагай, чым гостят, тото і
принимай.
427. Вдає пана, а не ів зрана.
428. Вдача псяча: не брехне, то й не дихне.
429. В ден по яблоку, і дохтор по боку.
430. В добрі ся не знає, а о біднім не гадає.
431. В доброго ґаздьі кін перед корчмом не стоіт.
432. В доброго чловека ганьба на лици,
433. а в планного під підошвами.
434. В доброго ґаздьі й під плотом родит.
435. В доброго ґаздьі і соломка дармо не пропаде.
436. В доброго коваля завсе грошы черчат.
437. В доброі ґаздьіні ниґда неє по обіді.
438. В доброі ґаздьіні сало росне в скрьіні.
439. Вдовец дітям не отец, бо сам сирота.
440. В домі повішеного не гварят о мотузах.
441. В дорозі, в гостині памятай о худобині.
442. В дорозі познає ся приятеля.
443. Великій бріх не од пива, а для пива.
444. Великій піст вшыткым притискат хвіст.
445. Великій хлопчыще, а в голові му свище.
446. Великій, як дуб, а глупий як слуп.
447. Великой дерево помалу росне..
448. Велькым панам трудно правду повідати.
449. Велькы рыбы меныни ґьілтают.
450. Вельо бесідьі, а мало хісна.
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451. Вера Боже не поможе.
452. Берий, як дровно.
453. Верхом стрій, а сподом - гній.
454. Весело пожычати, а смутно оддавати.
455. Весіля на годину, а біда - до смерти.
456. Весіля ся кінчьіт - біда ся зачынат.
457. Беце голов - веце розуму.
458. Вечеряме тым, што ся не вродило, а
фриштикуеме тым, што ся з вечері лишило.
459. Вечір покаже, які был ден.
460. В єдно бердо ткани. (Сднакы).
461. В жаливу грім не бє.
462. В жьівій студенці вода студена.
463. В жьхтю всяке быват, лем з роками все
рідше.
464. В жытю, як в танци - каждий крок має
значыня.
465. В загорячій воді го баба купала.
466. В заздрости ніт радости.
467. Взял єс ся за тоту ролю, то ю грай.
468. Віз не все дашто привозит.
469. Вік перешов, як бичом тріснув.
470. Він бы за него в оген скочыв.
471. Він бы псовы з горла выдер.
472. Він в десятьох водах митий.
473. Він видів сьвіта, як кобыла сліпа.
474. Він все з воды сухым выйде.
475. Він горит без огня. (Завстыдав ся).
476. Він жые якоси нарубы. (Не так, як
вшыткы).
477. Він і з лавы задар не хладе.
478. Він і на зимну воду дмухат.
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479. Він і на студену воду дує.
480. Він легкій до роботы.
481. Він має більше щестя, як розуму.
482. Він майстер до чуджоі кьішені.
483. Він на огни не згорит. (Барз хьітрий).
484. Він не так старий, як давний.
485. Він нигда правдом не дихне.
486. Він плете кошыкы. (Циґанит).
487. Він позерат на дно погарыка. (Любит
выпити).
488. Він ся жывит Божым духом. (Голодує).
489. Він ся грызе, як пожычыти, а ты ся грыз, як
він оддаст.
490. Він тото з пальця вьщицав. (Вымислив).
491. Він ходыт до чуджой капусты. (Ходит
наліво).
492. Він чортом набитий.
493. Він юж не з єдного пеца хліб ів.
494. Вір своім очам, а не чуджым речам.
495. Вітер го задує та впаде.
496. Вітру не зімаш, дыму не сховаш.
497. Вітцем стати легко, быти - тяжко.
498. Вітців як псів, а мати єдна.
499. Вічно тобі треба печеного леду.
500. Выберат ся, як за море стрыляти.
501. Выберат, як дзяд палицю.
502. Выглядат, як з креста знятий.
503. Выглядат, як медвід, а жьіє, як лышка.
504. Выграв, як Заблоцкій на мьідлі.
505. Виджу, же чорт Москаля нюс в хыжу.
506. Видів бы-м тя, як свій карк!
507. Виділи зме голих, а на тых і серсти ніт!
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508. Виділи очы, што купували.
509. Видиме, хто скаче, а не видиме, хто плаче.
510. Видит під лісом, а під носом не видит.
511. Видно, аж очей не треба.
512. Видно пана по холявах.
513. Видно, одкаль вітор дує.
514. Вино, бабы і музыка звеселяют чоловіка.
515. Вино і палюнка зошалят чловека,
але, пиючы воду, буде при розумі.
516. Високій! - Метер пят з капелюшом і на
обцасах.
517. Високы пороты на нашы ноты.
518. Висше носа пыск задерат.
519. Выдурив бы з дябла пінязі.
520. Вы ищы не гмерли, жебы про вас гварити
лем добре.
521. Вьілетіло з пыска, як сороці з-під огона.
522. Вьімітай сьніг зперед власних двери.
523. Выпас ся, як бык.
524. Выже носа варґу носит.
525. Выпив депу і спит на пецу.
526. Выпив згорівкьі і потягнуло го на дівкьі.
527. Выпив, і оком не мруґнув.
528. Выпив сам, налій і нам.
529. Выпучыв бріх, а з него лем сьміх.
530. Вырывав, аж кєрпці погубив.
531. Вырячыв очы, як жаба в капусті.
532. Вы скочыв, як Филип з конопель.
533. Вьістроів ся, як стрык на Великден.
534. Высох, як коцюба.
535. Вьісьпівав вшытко, як канарок.
536. Вытрйцыв очы, як баран.
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537. Вытягний біду з воды, а она тобі на голову
сяде.
538. Выцицкав го дочыста.
539. Вышмарив дурной з головы і там ся нич не
зостало.
540. Выщекат, што му лем слина на язык
принесе.
541. В каждого діда своя біда.
542. В каждого рука ґу собі крива.
543. Вкаж му, де ракы зимуют!
544. Вказав ся, як місяц з-поза хмары.
545. В каждого єст біда, лем не єднака.
546. В кєрпцях чловек пінязі зарабят, а в
скірнях гайнує.
547. В кышенях му вітер гуляє.
548. В кого доста, не до поста.
549. В коприві слюб брав. (Жые на віру).
550. В криміналі тильо не сідят, як в Інтернеті.
551. Влече ся, як голодне літо.
552. Вліз медже вороны - кряч, як оны.
553. Вліз медже молот а ковадло.
554. Вліз, як середа в тижден.
555. В лінюха фурт сьвато.
556. В лісі был, а дров не виділ.
557. В лісі не йойкай, бо розбудиш волка.
558. Вліті і баба на пец сердита.
559. В Ляхів - пани, в Москалів ребята, а в нас братя.
560. Вмів розчынити, то вмій замісити.
561. Вмів ся помьілити, вмій ся поправыти.
562. Вміє помедже дойдж ходити.
563. Вмієш казати, вмій мовчати.
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564. В міру вшытко добре.
565. В милого зимни рукы, але серце тепле.
566. В молодости розщыплений розпорок, а на
старіст - незащыплений.
567. В молодости ся здає, же щестя буде, а на
старіст - же оно было.
568. В нас в державі не бардак, то такій порядок.
569. В нас вшыткого вы старчат, інча річ, же не
вшыткым.
570. В нас, як не йдеш в ногу, то йдеш в дупу.
571. В него взимі леду не пожычиш.
572. В него сім пятниц на неділю.
573. В непереливани часы мусиш стиснути зад до
жмені.
574. В нещестю нее ни брата, ни свата.
575. В ногах правды ніт.
576. В ноты ся кланят, а в пяты кусат.
577. Вночы знай: назад не позерай!
578. Вода без рыбы, повітря без пташок, час без
люди быти не можут.
579. Вода в решеті ся не встоіт. (Бесідливий, не
тримат тайну).
580. Вода вшытко сполоще, а злого слова - нигда.
581. Вода жене млин, а вино - языкы.
582. Вода мутна, жена смутна, обі не до смаку.
583. Водом, што схочеш, лем лихого слова не
сполочеш.
584. В огни і камін трісне.
585. Воз наш ніж та й вріж си свого хліба.
586. Вола вяжут мотузом, а чловека словами.
587. Вола по рогах, чловека по словах познают.
588. Вола хаплют за рогы, а чловека за слова.
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589. Волиш не дати, як потим выгваряти.
590. Воліє згоріти, як має зогнити.
591. Волієме своі ушы бити, аніж чуджи гроши
лічьіти.
592. Воліє си язык одгрызти, як тото повісти.
593. Волієш не мати, чым іти жычати.
594. Воліла м тя на коприву высикати, як тя
сплодити.
595. Волка все до ліса тягне, а пана до міста.
596. Волка ногы кормят.
597. Волка ногы кормят, правда, не все своі.
598. Волк мінят серст, а не натуру.
599. Волк при вшелиякій власті буде уці красти.
600. Волк старіє, але не добріє.
601. Волк ся наситит, пажера - нигда.
602. Волк ся наситит, чловек - нигда.
603. Волча натура до ліса тягне.
604. Волос вьіліз. А рогы підросли.
605. Волос довгій, а розум куртий.
606. Воробель - пташок маленькій, але і він серце
має.
607. Воробок не птах, жена не соловій.
608. Воркотів, кілко хотів, а зробити мусів.
609. Вороги не шануют чуджы пороги.
610. Ворота запреш, а людям пыска не заткаш.
611. Вострой словечко коле сердечко.
612. В очы не хваль, поза очы не гань.
613. В очы сьпіват, а поза очы хає.
614. Воювати з лінивством не тяжко, але кому ся
хоче?...
615. Вояк стрылят, а Бог кулі носит.
616. Впав, як трава на востру косу.
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617. Вперта вівця вовку на хосен.
618. Впертый, як Жыд у танци.
619. Впер ся, як цап серед деду.
620. Впертий, як баран.
621. В піст іме хрін, а в масниці - кьіслиці.
622. В приповідці і на лихе і на добре єст місце.
623. В природі нич не зникат безсьлідно, окрім
пінязи.
624. В ріднім краю, яко в раю.
625. В ріднім селі і вітер не студений.
626. Вроди, Боже, много! А не посіяно ничого.
627. Вродлива, лем кусюча, як жалива.
628. Вроду, богацтво, здоровля смерт з лихвом
одберат, лем тілко навікьі цнота не вмерат.
629. В розкошах люде веце ся поневіряют, як в
нужді.
630. В своій краіні мило кождій родині.
631. В своім дому і угли помагают.
632. В скупого все по обіді.
633. Все бракує або часу, або пінязи.
634. Все в роботі, як кін в кєраті.
635. Всему єст конец, лем роботі ніт кінця.
636. Все на єдну ґайду іуде.
637. Все ся найде цап, што повіст, же ты - баран!
638. Все так не буде!
639. -Все так не буде! - А як буде? - Буде іщьі
гірше, - повідав Циґан.
640. В сироты два роти: єдним іст, другым бреше.
641. В скірнях іде, а сліди боси.
642. В согласнім стаді і волк не страшний.
643. Всолодив ся, як хробак в хріні. (Про смакы ся
не перечат).
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644. Вс... ся! Але не дай ся!
645. Вставай і лігай з молитвом.
646. Встає з курми, а лігат зо свинми.
647. В старім пецу дябол палит.
648. В старого смерт перед очами, а в молодого за плечами.
649. Встеклому псу варуй ся з дорогы.
650. Встыдай сам себе, втовды інчьіма не будеш
завстыданий.
651. Встыдай ся красти, але не робити.
652. Встыд очей не іст.
653. Встыд повісти, а гріх втаіти.
654. Вступ ся, грибе, нех козар сяде.
655. В сусіда розуму не пожычыш.
656. Всяди бывав, нигде місця не загрів.
(Непостійний, волоцюга).
657. Всяди добрі, а дома найліпше.
658. Всяди добрі, де нас неє.
659. Всяди єй повно, як мышачок.
660. Всяди мусит свій ніс встромити.
661. Всяди пхає своі два грошы.
662. Всяке помело потрохы змітат само себе.
663. Всякій глуп оті свій час.
664. Всякому зерну своя борозда.
665. Всяк правды глядат, та не всяк правду
творит.
666. Всяк про себе, а Бог про люди.
667. Всяк пташок свою сьпіванку має.
668. Всяк чловек не без гріха.
669. Всяк чує лем то, што тямит.
670. В сьвідка очы, як в дідка.
671. В терню Лемко оре, терня го не коле.
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672. Втікав од волка, а впав на медведя.
673. Втікай, голий, - село горит.
674. Втікат, як тісто з діжьі.
675. Втіче, добрі ноты не поламле.
676. Втіче обома ногамы.
677. Втіче, як Циґан на краденім коні.
678. Втіч, Ляше, бо вшытко, што на тобі, то наше.
679. Втішив ся, як сирота сонцю.
680. Втовды Бог даст, як сам заробиш.
681. Втовды было так, а гнес інак.
682. Втовды добрий, як спит.
683. Втовды дорога спішна, кєд бесіда потішна.
684. Втовды засьвіт сьвітло, як єст тьма, втовды
чын добро, як єст кому.
685. Втовды одпочнеме, як гмреме.
686. Втовды полуднє, як бріх схудне.
687. Втопив бы го в лыжци воды.
688. Втраченого часу нигда не однайдеш.
689. Вуйку, котра година? - Пів до комина!
690. Вчений з неба не хпаде.
691. Вчепив ся, як пияний плота.
692. Вчепив ся, як чорт за грішну душу.
693. Вчера мі не было так добрі, як мі зле гнеска.
694. Вчера м ся так добрі погостил, же домів єм
ся доберал на своіх двоіх - жені і тесьцьовій.
695. Вчера не доженеш, а од завтра не втечеш.
696. Вчерашноі воды не доженеш.
697. Вчый дітину не колом, а словом.
698. Вчый сына не колом, а добрым словом.
699. Вчый ся не родичам, а собі.
700. Вчый ся пильно чытати і писати, як не
хочеш бідувати.

29

701. Вчый ся, сыну, азбукы, - приде сам хліб в
рукы.
702. Вчый ся цілой жытя, бо старіст коротка.
703. Вчыти ся голити найліпше на чуджій бороді.
704. Вчыти ся нигда не пізно.
705. Вчыти тебе вчыли, але мало били.
706. Вчыт яйце куру розуму.
707. В чуджій стороні ты, як пес на припоні.
708. В чуджій церкві сьвічок не поправляй.
709. В чуджім краю і соловій голос тратит.
710. В чуджім сьвіті, як на чуджім хлібі.
711. В чуджых краях бывай, свого не забывай.
712. В чуджых руках завсе векшый кавалок.
713. В чуджу родину носа не потикай!
714. Вшелияке дітвача боіт ся кербача.
715. Вшыткы в єдно бердо ткани.
716. Вшыткы в сему жытю гості, лем єдни дорогы, інчьі - незваны.
717. Вшыткы за єдного, еден на вшыткых.
718. Вшыткы зме гості на Божим сьвіті.
719. Вшыткы любят правду, але каждий свою.
720. Вшыткы люде братя, - жыют нибы ділят
спадок.
721. Вшыткы люде - братя, но єдни - Авелі, інчьі
Каіни.
722. Вшыткы люде такы, лем мы - сякы.
723. Вшыткы мы ся помиляме. Єдни більше, інчьі
- Фурт.
724. Вшыткых слухай, а свій розум май.
725. Вшытко берте, лем мене не рушайте.
726. Вшытко Боже, лем гріхьі нашы.
727. Вшытко буде, лем мы ся поминеме.
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728. Вшытко в нас выйде, інча річ - што з того
буде.
729. Вшытко в нашых руках, а треба, жебы было
і в головах.
730. Вшытко гмерат, што ся на сьвіті родит.
731. Вшытко добре, за што добрі заплачено.
732. Вшытко добре, што добрі ся кінчьіт.
733. Вшытко доброй переймай, а зла уникай.
734. Вшытко єст добрі, лем єдно хыбит, бо мі в
жебі гріш не черчыт.
735. Вшытко єст можливе, але корова заяця не
догонит.
736. Вшытко єст позволено, але не вшытко
пожыточне.
12П. Вшытко зачынат, нич не кінчьіт.
738. Вшытко иде напереверты.
739. Вшытко иде на спак.
740. Вшытко ма конец - і добре, і зле.
741. Вшытко ма свій конец, а кобаса - аж два.
742. Вшытко ма свій час.
743. Вшытко минат, а любов по вшьіткім зостає
ся.
744. Вшытко минат, а што буде заран - не знаме.
745. Вшытко мине, а гріх зостане.
746. Вшытко мож купити, а здоровля - ніт.
747. Вшытко мож купити, опріч вітця й матери.
748. Вшытко мож познати, ено не самого себе.
749. Вшытко му з рук летит.
750. Вшытко му ішло доло водом.
751. Вшыткому свій час.
752. Вшытко нам забрали, бо зме нич не мали.
753. Вшытко на сьвіті кінчьіт ся планом.
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754. Вшытко не так зле, як ся здає, вшытко барз
гірше!
755. Вшытко од Бога, ено теля од коровы.
756. Вшытко промине, слава не згыне.
757. Вшытко сотворив Бог, решта натворив
чловек.
758. Вшытко сплине з часом.
759. Вшытко ся купує.Тото вам підтвердит
каждий непідкупний.
760. Вшытко ся пряче, вшытко - дзяд.
761. Вшытко, што добрі, споро СЯ КІНЧЬІТ.
762. Вшытко, што жена пробачат, она ти іщьі
припомне!

Г
763. Гавран гавранови ока не выколе.
764. Гада в пазухі кормит.
765. Гадка за горами, а смерт за плечами.
766. Ґазда гмерат, а ґаздьіня другого глядат.
767. Ґазда першый встає і остатний лігат.
768. Ґаздьіня: три городи - єдна диня.
769. Ґаздьінь, ґаздьінь, а з ґаданя дітя буде?
770. Ґаздувати - не дупом потрясати.
771. Ґаздує, як Жыд в порожнім склепі.
772. Ґазду пізнати по дворі, а ґаздьіню - по
коморі.
773. Ґалякат, як на пса. (Барз кричыт, сварит ся).
774. Ґальоп-зупка - літра воды, єдна крупка.
775. Ґамбу заперай, очы отверай.
776. Ґапит ся, як теля на малювани ворота.
777. Гарбуз росне, огінчьік всихат.
778. Гардого і доброго має быти много.
779. Гвар до него, а він - дуб дубом.
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780. Гвар до слупа, а слуп стоіт.
781. Гварила - їхала, здибала Михала.
782. Гварит направо, а смотрит наліво.
783. Гварит просто, а робит криво.
784. Гварит просто з моста, лем не знає, коли
доста.
785. Гварит так, а робит наспак.
786. Гварит три дні, і все про злидні.
787. Гварит, што слина на язык принесе.
788. Гварит, як по писанім.
789. Гвар не про то, што с прочытав, а про то,
што с чув.
790. Гвар не про то, што-с чув, а про то, што-с
видів.
791. Гейса, баран, коло плота, яка потрава, така й
робота.
792. Гідніст змінят чловека.
793. Гірка гостина, коли лиха година.
794. Гірка згорівка, та й жытя не солодке.
795. Гіркьім лічат, а солодкым калічат.
796. Гіркьі тому вікьі, кому треба лікьі.
797. Гірко ґьівтати, та шкода вертати.
798. Гірко заробит - солодко зіст.
799. Гірко ся нажывало, легко ся спускало.
800. Гірша лін, як хворота.
801. Гіст в дім - Бог з ним.
802. Гіст гостя ненавидит, а ґазда - двох.
803. Гіст не довго гостит, але много видит.
804. Гіст - не кіст: за двері не шмариш.
805. Гіст непрошений не барз быват гощений.
806. Гіст, як рыба на третий ден: юж несьвіжа.
807. Ґьівтнув, як боцан жабу.
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808. Гыне, як рыба за водом.
809. Гладкій, як баран гвосени.
810. Гладь коня вівсом, а не бичом.
811. Глибоко - жабі по коліна.
812. Глупий глядат видного місця, а розумного і в
куті видно.
813. Глупий, коли мовчыт, то за мудрогоо сходит.
814. Глупий, як теля необлизане.
815. Глупого люде шануют і поважают, кєд має
полний мішок, мудрого за нич мают, кєд бідний.
816. Глупому не давай порады, а розумного не
ВЧЫ.

817. Глуп ота і пиха на єднім дереві роснут.
818. Глухій, як сьціна.
819. Глядаєте жену? Глядайте пінязі. Жена вас
сама знайде.
820. Глядай вітра в поли.
821. Глядат віньского сьніїу.
822. Гмій пережыти тоту хвилю, коли ся здає, же
юж вшытко втрачене.
823. Гнес забыв, што вчера ів.
824. Гнеска жьієме, а заран гниєме.
825. Гнеска заран стане вчера.
826. Гнеска ідж з найліпшої мыскы, бо заран
може ся стовчы.
827. Гнес так, а заран інак.
828. Гнів і язык тримай на припоні.
829. Гнівати ся - значыт карати себе за помилкы
інчьіх.
830. Гнівачьій чловек замыкат очы, а отварят
ґамбу.
831. Гнів розум затмит.
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832. Гниле дерево і гнилий чловек сут на нич.
833. Гною і пінязи нигда не є дост.
834. Гоблюйте, гоблюйте, а тато приде - попривит
сокыром.
835. Говіня ци не говіня - од смерти неє спасіня.
836. Годуй сына для себе, а дочер - для люди.
837. Гола правда биє бичом.
838. Голові здоровля нигда не зашкодит.
839. Голий, зато в ремени.
840. Голий, як колик.
841. Голий єс ся уродив, а глупым гмреш.
842. Голий терну ся не боіт.
843. Голий, як фляшка, а гонор, як у пана Ляшка.
844. Голит без мыдла і голяка.
845. Голова без розуму, як ліхтарня без камфіньї.
846. Голова льісіє, а розум дуріє.
847. Голова сивіє, а дупа шаліє.
848. Голова як дыня, а в голові - мох.
849. Головы му ся не тримат.
850. Голові здоровля нигда не зашкодит.
851. Голого ремін гріє.
852. Голод волка з ліса гонит.
853. Голоден, як млинарска курка.
854. Голод кьієм не одженеш.
855. Голод не знає посту.
856. Голод не ма очы; голод не ма ганьбы.
857. Голодне око не заспит глибоко.
858. Голодній Ганьці не в голові танці.
859. Голодній курці все просо на думці.
860. Голодний кыя ся не боіт.
861. Голодний пес і в ґаздьі вкраде.
862. Голодний ситого не дожене.
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863. Голодному кажда потрава смакує.
864. Голодному все полуденок.
865. Голодному давайте істи, а не музыку слухати.
866. Голодному хліб на гадці.
867. Голодному Циґани ся снят.
868. Голод то наліпшьій кухар.
869. Голому ся зобрати, лем ся опасати.
870. Голяк ваньси голит, а слово серце ріже.
871. Голяр голит голяком, а жена - языком.
872. Гонор голову несе, а голод ноты плете.
873. Гонор дорожшый од пінязи.
874. Гоноровий, як панове паця.
875. Гонор-пиха з неба спихат.
876. Гора до горы рекла: тот о нас забыл, што
душа з него втекла.
877. Гораздови терпіти мож, а біді мус.
878. Гора з гором ся не зыйдут, а чловек з
чловеком гей.
879. Горбатого лем гріб выпростат.
880. Горе тому, в кого неє ряду в дому.
881. Горе тому дворови, де корова розказує
волови.
882. Гостей долго не любят, лем кус.
883. Готовий у лыжци воды втопити.
884. Гоца-фика до Милика, а з Милика поза Устя
885. на Мацину до Зубрика. (Коли дахто заміст
короткої дорогы выберат довшу).
886. Гріх єст болото, чеснота - злото.
887. Гріх єст смола, болото. Не бер ся за него,
888. не споро змити таке збабраня.
889. Гріх єст трутизна, а хто в нім смакує,
890. нех відат напевно, же гріх го струє.
36

891. Гріх нарікати, кедь не вмієш ґаздувати.
892. Гріх - не міх: під паху не сховаш.
893. Гріхом нажыте добра не сотворит.
894. Гріш заощаджений не гіршьій од
заробленого.
895. Грицу, ци то село, ци то місто? (Про Устя
Рускє).
896. Грызе душу, як червак грушу.
897. Грызут ся, як пси за кістку.
898. Грыбы глядают - по лісі рыскают.
899. Гроші можут не лем язык розвязати, але й
пыск заткати.
900. Губа (гриб), рыба, диня, свиня потребуют
погар вина.
901. Губы ідж, та знай, як ся называют.
902. Гудак грає так, як знає.
903. Гуляв бы іщьі Осип, якбы му дахто ногы
носив.
904. Гуляй, душо! - Три дни сьват!
905. Гумору в него не одбереш. Чого неє, того неє.
906. Гускы всяди босо ходят.
907. Гусьлі знают, о чім гусьляют.
908. Гучыт, як в жьідівскій школі.
Д
909. Давай з розумом, бер з памятев.
910. Давали, але з рук не вьшущали.
911.
Давали істи і пити, та не было кому просити.
912. Дав му пят раз по пыску, та й іщьі бити хтів.
913.
Давна байка. (Знане діло).
914. Дав на вічне оддаваня.
915. Дав на ниґда вертаня.
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916. Давно были гучни весіля, днес планни часи:
вшытко робят по тихы, бо ніт за што, але зато по
слюбі - крик і шум, бо ся сварят.
917. Давно жыли по божому, тепер - по
дябельскы.
918. Давно пропало, што з воза хпало.
919. Давно тоти граблі скапали, котри од себе
грабали.
920.
Давня любов поржавіє, як сьвіжом завіє.
921. Дагды біда солодша розкошы, кедь та
вымушена.
922. Дає корову, а заберат теля.
923. Дай, Боже, вашому теляті волка зісти.
924. Дай, Боже, жартувати, аби не хорувати.
925. Дай, Боже, ногы!
926. Дай, Боже! - Роб, небоже, то й Бог ти
поможе!
927. Дай, Боже, старым очы, а молодым - розум.
928. Дай му, Боже, што мі не гоже.
929. Дай му яйце, та й іщьі облупленой.
930. Дай нам, Боже, што нам треба,
а по смерти - шуп до Неба.
931. Дай си на стриманя!
932. Дайте чловекови повну свободу, і він не буде
знав, што з нев робити.
933. Даколи жытя бере своє, даколи одберат.
934. Даколи корысно мовчати, жебы тя почули. І
щезнути, жебы тя зауважыли.
935. Даколи мудрий схыбит, даколи зас блазен
трафит.
936. Дакотры лікьі сут гіршьі од хвороты.
937. Далеко позерат, та мало видит.
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938. Далі сховаш, борше знайдеш.
939. Дар за дар, а задар - нич.
940. Дармо глядаш вчерашнього дня.
941. Дармовому сыру в дзюркы не зазерают.
942. Дар - не купля: не гудят, а хвалят.
943. Даст Бог ден, даст і віхт.
944. Дахто в справах ни «бе», ни «ме», а зато якой
945. «КУ-КУ-РІ-КУ»!
946. Дахто далеко піде, як го подалі послати.
947. Дашто за дашто, а задармо хыба смерт.
948. Дбає, як про віньскій сьніг.
949. Дбай про тіло, бо душа і так безсмертна.
950. Дбаш про ролю, дбає і роля про тебе.
951. Два когути на єднім сьмітю ся не згодят.
952. Два когути на єдно сьмітя, а дві бабы на
еден пец не сядут.
953. Два раз бы зіло, якбы не смерділо.
954. Два рази гостям радій: раз - же пришли, а
другій - же пішли.
955. Два раз подумай, а раз повідж.
956. Дві дзюркы в носі, і на тим скінчьхло ся.
957. Двом і ліпше смакує.
958. Два кухары - лиха зупа.
959. Де баба розказує, там дідко блудит.
960. Де Бог дає, і на скаборщы пхає,
а як одберат, ани двери не заперат.
961. Де боцан ся водит, там щестя ся родит.
962. Де вас не просят, там нех вас ногы не носят.
963. Де вітер не віє, там листя не шелестит.
964. Де все гостина, там і голод недалеко.
965. Девятеро ремесел, а десята псота.
966. Де го не посієш, там і зийде.
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967. Де го поставиш, там го найдеш.
968. Де густа рука, не треба і друка.
969. Де два блазні лігают, там третого глядают.
970. Де дідко зламав бы лабу, пошлий бабу.
971. Де дідко не може, там баба поможе.
972. Де дідко не посіє, там ся баба вродит.
973. Де дідко не поспіє, там бабу пошле.
974. Де дым, там і оген.
975. Де дихне, там брехне.
976. Де дві ґаздині, там хыжа в паучьіні.
977. Де дрывутня, там і тріскьі.
978. Де дуже пінязи, там єст гріх.
979. Де дуже пихы, там мало розуму.
980. Де дуже пташок, там неє комашок.
981. Де єст псота, там єст гріх.
982. Де єст цнота, там не буде псота.
983. Де жаба, там і баюра.
984. Де квіток - там медок.
985. Де кін худий, там ґазда обдертий.
986. Де кого долігат, там руком сігат.
987. Де коза ходит, там жыто родит.
988. Де ліпше - ту, чы там, залежьхт од того,
989. де ся про тото зьвідуют.
990. Де люди купа, не болит коло пупа.
991. Де много бесідьі, там мало хісна.
992. Де много крыку, там мало роботы.
993. Де молода жена у діда, ждий в гості сусіда.
994. Де муж старий, а жена молода, там рідка
згода.
995. Ден біжьіт, а неділя летит.
996. Де неє главы, там неє справы.
997. Де неє кота, там мышы рядят.
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998. Де неє нич, задар глядати.
999. Де неє розума вродженого, не буде і
навороженого.
1000. Де неє школы, ани учытеля, діти
вырастают,
як ягня і теля.
1001. Де незгода, там певна шкода.
1002. Де не мажут, там скрипит.
1003. Де не посій, там ся вродит.
1004. Ден за днем - і ближе до смерти.
1005. Ден має очы, а ніч має уха.
1006. Де ніт здоровля, ніт нич.
1007. Де ніт порядку, там вшытко іде до упадку
1008. Де оген горит, там не піддувай.
1009. Де пан кривий, там і слуга кулявий.
1010. Де печени грулі, просит ся і цибуля.
1011. Де пінязі бесідуют, там правда мовчыт.
1012. Де поганяч, там і кербач.
1013. Дерева цьвітут красно,- буде плодів рясно
1014. Деревляна лыжка не опече пыска.
1015. Деревляним олієм крижы помастили.
1016. Де рідний край, там і під буком рай.
1017. Де роблено, там густо, а в лінюха вдома
пусто.
1018. Де рукы й охота, там спора робота.
1019. Де-с был, як Бог розумні роздавал?
1020. Де-с взял, там полож.
1021. Де-с видів доброго Москаля?
1022. Де своі люде, там добрі буде.
1023. Де сила не возме, тра розумом
надштукувати.
1024. Де сила не може, там розум поможе.
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1025. Де-с не дав гроша, там не пхай носа.
1026. Де-с не клав, одтам не бер.
1027. Де-с не клав, забер.
1028. Де-с ся взяв на мою голову?
1029. Де сут добри люде, там бідьі не буде.
1030. Де сут пінязі, там єст гріх.
1031. Де сут пчоли, там єст мід, де сут діти, там
єст смрід.
1032. Де ся быват рідше, там принимают ліпше.
1033. Де ся варит капуста, тота хыжа не пуста.
1034. Де ся двох бє, там і на третого кый є.
1035. Де ся іст, там ся не паскудит.
1036. Де ся кін напасе, там ся і вытрясе.
1037. Де ся курит, там ся палит.
1038. Де ся наіст штьірі, там ся наіст пятий.
1039. Де ся поділи тоты часы, коли до варґьі
літали сами кобасы?
1040. Де ся птах вылягне, там го і тягне.
1041. Де ся своі пси кусают, нех ся чуджы не
мішают.
1042. Де ся стром нагне, там і падне.
1043. Десят раз втинам - все коротке.
1044. Де ся хто вылягне, там го і тягне.
1045. Де такій богач, жебы не хотіл веце, як мат?
1046. Де там кумови до коровая.
1047. Де там свини до коня.
1048. Де ты жьієш? - Нигде. - А ты? - Як раз
напроти тебе.
1049. Де тобі ради, там зрідка бывай, де не ради,
там не зазерай.
1050. Де тя дідко носит?
1051. Де тя не просят, там тя на кыю выносят.
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1052. Де тя не хтят і не кличут, там ся не пхай.
1053. Де хвіст рядит, там голова блудит.
1054. Де хліб та й вода, там неє голода.
1055. Де хто літував, нех там і зимує.
1056. Де хто ся вродил, там бы ся і згодил.
1057. Де чуджы стріхьі, не глядай втіхьі.
1058. Де щесьця ся водит, там заздріст ся родит.
1059. Дзвону дуже, а правды мало.
1060. Дзюраві міх нихто не наповнит.
1061. Дзяд дзяда знайде, хоц сонце за гору зайде
1062. Дзядови і з горця втіче.
1063. Дівка ничого, лем оддала ся за старого.
1064. Дівка, як верба, - де посадят, там ся
прийме.
1065. Дівка, як маківка.
1066. Дівка, як трепота: і любити ся кортит, і
дрижыт.
1067. Дівчатом ся до десятого року тіш, до
пятнадцетого - чеш, до двадцетого - стреж, а по
двадцетом заплат тому, хто возме біду з дому.
1068. Діло роб, а правды не забывай!
1069. Дідко в нім сідит.
1070. Дідко го ту принюс!
1071. Дідове жыли просто і жыли літ по сто.
1072. Дідо за палицу, діти - за лавицу.
1073. Дідо і баба - то єдна порада.
1074. Діти в кут, кєд гості до хыж ідут.
1075. Діти выховати - не мюд лизати.
1076. Діти і пиякы все правду повідают.
1077. Діти - наша радіст, хлопи - слабіст. Раз ся
розслабиш - і ціле жытя радуєш ся.
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1078. Діти - то велика радіст: кєд сут мали, то
єст кому розказувати, а кєд выроснут, єст з кым
выпити.
1079. Діти ховай, а сам торбу приготовляй.
1080. Діти цєкавит, одкаль ся вшытко бере,
а дорослих - де ся вшыткой подіват.
1081. Діти, як квітя: поливай, то і будут росли.
1082. Дітям треба дати, але й собі на дорогу
зоставыти.
1083. Дивний сьвіт, а люде іщьі дивнійшьі.
1084. Дивно, же на сьвіті єст дуже мудрых діти,
а мудрых дорослих мало.
1085. Дийде до літ, то дийде й до розуму.
1086. Дитяти не давай ніж в рукы, а глупому пінязі.
1087. Дитя хоц криве, а все вітцю і матери миле.
1088. Дырва сами не летят до пеца.
1089. Для блудного сына мила кожда краіна.
1090. Для доброго чловека ниякых обіцянок не
шкода.
1091. Для милого дружка і кульчык з ушка.
1092. Для прошеного гостя дуже треба, а
несподіваний гіст, што поставиш, то і зіст.
1093. Для смерти вшыткы двері одперти.
1094. Для того два уха і єден язык дано, жебы
менше бесідувано, а більше слухано.
1095. Для того і сьвіт великій, кому хліб
дармовий.
1096. Для того, хто любит роботу, коровник все ся
найде.
1097. Днес мі, заран тобі.
1098. Днес мі, заран собі.
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1099. До бідьі доріг дуже, а од бідьі і стежкы неє.
1100. До Бога взывай, а дохтора глядай.
1101. До Бога ся моль, а дябла не гнівай.
1102. Добра втовды паска, як до неі шынка і
кобаска.
1103. Добра дівка: як старосты идут, тогды
зачыйат хыжу замітати.
1104. Добра довго не быват.
1105. Добра жена або пє, або наливат.
1106. Добра жена має лем вуха, а лиха - язык.
1107. Добра капуста, кед од солонины не пуста.
1108. Добра корова ґаздови діти ховат.
1109. Добра коса клепана, а жена - бита.
1110. Добра паска, як ест кобаска.
1111. Добра псови муха, як гола юха.
1112. Добра рада, де щыра правда.
1113. Добра рада і од дзяда.
1114. Добра рада ліпша, як пінязі.
1115. Добра рада не завадит, хоц і слуга добри
радит.
1116. Добра свиня вшытко зіст.
1117. Добра студня в сушы воду дає, добрий
приятель в біді ся познає.
1118. Добре братство ліпше, як богацтво.
1119. Добре далеко пахне, а зле іщьі далі смердит.
1120. Добре долго ся тямит, а зле - іщьі долше.
1121. Добре зерно ся зостане, полову вітер здує.
1122. Добре ковадло не боіт ся млота.
1123. Добре має серце, лем язык з попрьом.
1124. Добре николи ся не вкучыт.
1125. Добре приповісти, як ест што выпити і
зісти, а як чловек голоден, то гварити не годен.
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1126. Добре слово ломит дяблу кости.
1127. Добре ся само хвалит.
1128. Добре там ся діє, де два оре, а третий сіє.
1129. Добре яєчко до сьвята, а вжыця до обіду.
1130. Добрі товды было, коли нас не было.
1131. Добрі тот радит, што люди не звадит.
1132. Добрі, або нияк.
1133. Добрі витали: кьієм пригощали, дровном
смарували.
1134. Добрі в сьвіті вшытко знати, та не вшытко
робити.
1135. Добрі глухонімому, бо не повіст никому.
1136. Добрі гміє языком обертати.
1137. Добрі для куры і зернятко.
1138. Добрі і на горбі, як дашто єст в торбі.
1139. Добрі му, як псу в студни. (О бідаку).
1140. Добрі нич не робити, а потім іщьі і
спічнути.
1141. Добрі плечы за собом мати.
1142. Добрі спереду і ззаду очы мати.
1143. Добрі ся маю: з долу врізам, вгорі латаю.
1144. Добрі ся там пестити, де пец великій і є
кому варити.
1145. Добрі там ґаздувати, де є з чого кєселицю
готувати.
1146. Добрі тобі - сідиш собі.
1147. Добрі тому ковалеви, же на обі рукы кує.
1148. Добрі тому, хто в дорозі, - дримле сой на
возі.
1149. Добрі тому, хто має приятелів, біда тому,
хто іх потребує.
1150. Добрі тот радит, хто люди не звадит.
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1151. Добрі, як у Бога за пецом.
1152. Добрі, як голому коприві.
1153. Добрі, як стискат, а як дусит, то задусит.
1154. Добрі, як у дябла за дверями.
1155. Добри з добрым, а зли - сам.
1156. Добрий ґазда працує, мудра жена ґаздує.
1157. Добрий гіст, што не дуже іст.
1158. Добрий дохтор вратує як не од хоробы, то
од злого дохторя.
1159. Добрий жнец не завідує ся, чы шьірокій
загонец.
1160. Добрий зачынок - половина діла.
1161. Добрий звичай - не пожычай.
1162. Добрий звичай - не пожычай, а як оддає, то
іщьі лає.
1163. Добрий звычай - не пожычай, іщьі ліпший не оддавай.
1164. Добрий інтерес, коли повний черес.
1165. Добрий камін вшытко перемеле, а злий сам
ся змеле.
1166. Добрий когут николи не єст тлустий.
1167. Добрий курец, як єст файка і тютюнец.
1168. Добрий пан: лем три разы по пыску дав.
1169. Добрий пес заслугує на добру кіст.
1170. Добрий пес од злодія мяса не іст.
1171. Добрий розум ученый, а рожденый - ліпше.
1172. Добрий сусід - найблизша родина.
1173. Добрий та дурний - ото собі братя.
1174. Добрий товар сам себе хвалит.
1175. Добрий хыр іде далеко, злий - іщьх далі.
1176. Добрий хліб і з ости, як ся чловек спостит.
1177. Добрий, хоц го до раны прикладай.
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1178. Добрий, як кус хліба.
1179. Добрий, як мамина цицка.
1180. Добрий, як спит зубамы до стіньї.
1181. Добры вісти далеко ідут, а недобры - іщьі
далі.
1182. Добры вісти не лежат на місци.
1183. Добры вісти, як кличут істи.
1184. Добры діти доброго слова послухают, а лихы
- і кыя ся не боят.
1185. Добры жорна вшытко перемелют.
1186. Добры зубы, што кєселицю ідят.
1187. Добры лікьі без аптыкы.
1188. Добры лікьі сут гіркьі.
1189. Добры люде ціж вмерают, але добра памят
про них жые.
1190. Доброго корчма не зопсує, а лихого церков
не направит.
1191. Доброго николи не задуже.
1192. Доброго чловека пчола не вкусит.
1193. Доброй далеко ся розходит, а недоброй іщьі
далі.
1194. Доброй діло роб сміло.
1195. Доброй насіня споро сходит.
1196. Доброй слово ліпше, як пінязі.
1197. Доброй спаня вартує сьніданя.
1198. Доброй тра глядати, а злой само приде.
1199. Доброй ябко дохтора вартує.
1200. Доброму всяди добре.
1201. Доброму котови і в грудни - марец.
1202. Доброму танцуристу нич не заваджат.
Шкода чловека.
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1203. Добро не ходит зо злом. Але не обходит ся
без него.
1204. Добро роб, добро й буде, нихто тебе не
забуде.
1205. Доброта довго памятат ся, а зло іщьі довше.
1206. Добру грушку найбільше трясут.
1207. Добру новину далеко чути, а планну іщьі
дальше.
1208. До булавы треба главы.
1209. До весіля ся загоіт.
1210. До вечера дожыти - ден пережыти.
1211. Довіряй, але не вір никому.
1212. Довіряй більше природі, як злому
дохтрьови.
1213. Довше жуєш - довше жьієш.
1214. До гаты воду ліє.
1215. До доброі студенкы все стежка протоптана.
1216. Дождали ся Паскы, дай, Боже, дождати ся
Божой ласкы.
1217. До ідла рачкы лізти, а до роботы і кыйом не
добити.
1218. До роботы поп, а до ідла хлоп.
1219. Докаль є глава, доталь є слава, неє главы нее славы.
1220. Докля богач стухне, бідак з бідьі спухне.
1221. До красоты треба іщьі й розуму.
1222. Докус Руснак, лем калап не так.
1223. До ліса дырва не возят.
1224. До ліса ідут, а на трьох єдну сокыру берут.
1225. Доля скарана, як з бортака зробят пана.
1226. Дома і солома ідома.
1227. Дома сідиш - нич не вьісідиш.
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1228. Домашного злодія нихто не впильнує.
1229. Дома, як хочеш, а інде, як сьмієш.
1230. Дом без жены, як млин без воды.
1231. Домів не пізно і о пілночьі.
1232. Домів ногы сами несут.
1233. До милуваня неє силуваня.
1234. До місяця хыба зубы сушыти.
1235. До него, бідака, уж лем душа ходит спати.
(Бездіяльний, лінюх).
1236. До него і на козі не підійдеш.
1237. До ничого й соли не треба.
1238. До ока іщьі розуму треба.
1239. Доокола чудже, а всередині не наше.
1240. Допав ся, як свиня до вальбіі.
1241. Доробив ся: порткы подерты єдньї, а
кошуль іщьі менше.
1242. Доробили ся до того, же неє ничого.
1243. Доробили ся хліба, як зубів не стало.
1244. До роботы йой, а до ідла - гой.
1245. До роботы не спіш ся, од роботы не втіч.
1246. До роботы хорий, а до погарыка скорий.
1247. Дорога до пекла єст проста, дорога до раю
виє ся, як гадина.
1248. Дороге яйце на Великден.
1249. Дорогы гості, та заявили ся в середу.
1250. Дорогы лікьі вшыткым помагают: як не
слабому, то дохторьови.
1251. Дорогы приятелі нам гнес не по кьішені.
1252. До свого роду - хоц през воду.
1253. Достал дзюрку од обаранця.
1254. Достал з воды скірку.
1255. Достал фігу макову.
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1256. Дост з мене лаха дерти.
1257. До суду підеш, правды не найдеш.
1258. До тридцетох літ женит ся хлоп сам, по
тридцетох женят го люде, а по сорок літах - чорт.
1259. Дохтор дає лік, а Бог вік.
1260. Дохтор лікує, як пінязі чує.
1261. Дохтор лічьіт тілесни, час - душевни раны.
1262. Дохторьови і грабарьови не жычат
«щесливого рока».
1263. До церкви слизко, а до корчмы близко.
1264. До часу теля скаче.
1265. Дочер тримай в дому, іщьі заплат тому,
жебы взяв біду з дому.
1266. Дочер, як панночка у рідного таточка.
1267. До чуджого ідла соли не сип!
1268. До чуджого кєрпця ногу не пхай!
1269. Дрантива кошеля з плота не пропаде.
1270. Дре ся, як стари ґачи на дупі.
1271. Дронґаль аж до неба, а глупий, як не треба.
1272. Дуже ворін і вола звалит.
1273. Дуже дыму, малий оген.
1274. Дуже дыму, мало тепла.
1275. Дуже знає, та нич не гміє.
1276. Дуже нового, а мало доброго.
1277. Дуже пива не выпивай, буде розум кривий.
1278. Дуже робити - не значыт дуже зробити.
1279. Дуже хочеш, мало достанеш.
1280. Дуй на горяче, бо будеш дув на боляче.
1281. Думай двояко, а роб єднако.
1282. Думай, не думай - царьом не будеш.
1283. Думаш си, же юж Бога за бороду зімав?
1284. Дурак ся не здогадат, а мудрий не повіст.
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1285. Дуріє, бо му ся добрі діє.
1286. Дурний завсе боіт ся і втіче, а біда го
доганят і побиват.
1287. Дурний пє, а шалений курит.
1288. Дурний, хто дає, а іщьі дурнійший, хто не
бере.
1289. Дурний язык голові не приятель.
1290. Дурного вчыти, што решетом воду носити.
1291. Душа згрішьіла, а тіло в одвіті.
1292. Душа з Богом бесідує. (Одригує ся).
1293. Душа не принимат, а очы все більше
просят.
1294. Душа не ябко, - єй не розділиш.
1295. Душа християнска, а совіст циґаньска.
1296. Дябол і його діти пануют на сьвіті.
1297. Дябел проти дябла не сьвідчьіт, волк
волчого мяса не іст.
1298. Дякуєме долі, же ищы живі і не докус голі.
Є
1299. Єва в раю з боку Адама винята,
то зато нераз баба хлопу боком вылазит.
1300. Є в ним більше ідла, як говен.
1301. Є вода - неє мукы, є мука - неє соли.
1302. Єґомосць два разы казаня не каже!
1303. Єґомосць каже постити, а сам ся любит
гостити.
1304. Єден гріх цілу душу спаскудит.
1305. Єден гроши шпарує, другій мішок шьіє.
1306. Єден гус поля не вытопче.
1307. Єден за осемнадцет, а другій за без двох
двадцет.
Єден кіл плота не тримат.
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Єден мудрий вартує десят глупых.
Єден пінязі шпарує, а другій міх шьіє.
Єден плаче, другій скаче.
Єден постит, другій гостей гостит.
Єден присягат, другій сягат.
Єден робит очамы, другій - плечамы.
Єден розум добрі, а два - ліпше.
Єден сьпіват, другы підсьпівуют.
Єден «ча», а другій «гец бе».
Єден шыс, другій поре.
1319. Єдинячок - або злодій або пиячок.
1320. Єдинячок - шыбенячок.
1321. Єдинячці забаганкы на гадці.
1322. Єдна біда іде і другу за собом веде.
1323. Єдна біда не докучыт, доперва сім, як ся
злучыт.
1324. Єдна біда не докучыт, покля друга не
прилучыт.
1325. Єдна біда - то не біда.
1326. Єдна дяка, - што за рыбу, што за рака.
1327. Єднакьій гріх - гіди ой хвалы гудити і
ганебной выхваляти.
1328. Єдна ластілка не робит яри.
1329. Єдна нога ту, друга - там.
1330. Єдна паршыва уця цілу отару спаскудит.
1331. Єдна пчола меду не наносит.
1332. Єдни выбили ся в люде, інчьі зостали
людми.
1333. Єдним пінязі служат, другы - пінязям.
1334. Єдним ухом слухат, другым выпущат.
1335. Єдним оком спий, а другим пильнуй!
1336. Єдно гнес ліпше двох заран.
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1337. Єдного плота кіля.
1338. Єдного пуляка замало, а двом не даме рады
1339. Єдного тріска голит, а другого й голяк не
бере.
1340. Єдно: зелене жати, і нич не мати.
1341. Єдно лічьіме, а другой калічьіме.
1342. Єдно лихе, друге недобре.
1343. Єдном руком дав, другом взяв.
1344. Єдному втіха, другому - смуток.
1345. Єдному голодно, другому холодно.
1346.
Єдному сито, другому решето.
1347. Єдно налице, друге - нарубы.
1348. Єдно скараня десятьом покаяня.
1349. Є коли красні ходити, лем коби в чим.
1350. Єленю рогы не тяжат.
1351. Єст голова, коби іщьі дашто в ній
было.
1352. Єст де сісти, неє што зісти.
1353. Єст для старости кыршынка радости.
1354. Єст - добре, неє - друге добре.
1355. Єст лыжка, та в мьісці пусто.
1356. Єст - то ся мине, ніт - то ся обийде.
1357. Єст хлоп - єст купа проблемів,
ніт хлопа - єст лем єден проблем - НІТ ХЛОПА!

Ж
Жаба го дусит.
Жабы квачут - на погоду.
Жаден не зна, де черевік гнете, лем тот,
хто в ним ходит.
Жак бы з тебе был, кєд бы-с чытати знал.
Жалива не драча, але зато кусяча.
1364.Жалива пече, а оген палит.
54

1365. Жаль, небоже, много може.
1366. Жарт потрібний даколи, розум - все.
1367. Жарт ся жартує, а хліб ся купує.
1368. Ждий до втовды, як волк зозулю пооначыт.
1369. Ждий, псе, зак кобыла здохне.
1370. Ждий тілко тых, хто приде; бесідуй тілко з
тыма, хто чує; мовч тілко з тыма, хто розуміє.
1371. Жебы быти мудрым, тра гміти добрі
скрывати глупоту.
Жебьх быти собом, треба себе знати.
1373. Жебы дашто мати, не тра довго спати.
1374. Жебьх добрі ґаздувати, тра на карку голову
мати.
1375. Жебы Жыд был навет з неба, вірити му не
треба.
1376. Жебы мати ангельскій характер, треба мати
дябельскє терпіня.
Жебы мати - треба дбати.
1378. Жебы-м рачкы ліз, а свого доконам!
1379. Жебы-м ся могла до тебе шпильком
пришпилити.
1380. Жебы-с желізни кєрпці здер, і так правды
не найдеш.
1381. Жебы-с знал, што добре, мусиш знати, што
зле.
1382. Жебы-с так ґаздував, абы старий овес
новим пресипував.
1383. Жебы сте так жыли, як ся прибідняєте.
1384. «Жебы-с ты кукавкы не чув! - повідат баба.
- «Мне и удод закуйоть» - одрікат Москаль.
1385. Жебы тівко мав, што вкрав.
1386. Жебы тя качка копла!
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1387. Жебы розуміти чуджы мысли, треба мати
своі.
1388. Жебы чынити добро, треба перше го мати.
1389. Жебы чловек знав, што не знає, то бы мав,
што не має.
1390. Жебы штоси дати, треба го мати.
1391. Жебы як стодола была повна, ищы еден
сніп і так влізе.
Жена без діти, што без рыбы сіти.
Жена без мужа, як віз без дышля.
1394. Жена добра - бита, а пінязі - рахувани.
1395. Жена за мужем жаліє, покаль капуста не
вмліє.
1396. Жена лем то затаіт, чого не знає.
Жена не бита любити не знат.
Жена не бита, - як коса не клепана.
1399. Жена не гусьлі, - як пограш, то на стіну не
завісиш.
1400. Жена не керпец - з ногы не зошмариш.
1401. Жена о тым молчыт, о чым не знат.
1402. Жена спит - робота стоіт.
1403. Жена суджена, а кума люблена.
1404. Жена три угли тримат, а муж - еден.
1405. Жена хыба того не утаіт, чого не знат.
1406. Жена, як мята, - як більше мнеш, то більше
пахне.
1407. Жені краса і розум - то задуже.
1408. Жены фурт повідают правду, але нигда не
Цілу.
1409. Женска робота нигда не лігат спати.
1410. Жену свій язык часто бє.
1411. Жену і кота не бер зо свого кута.
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1412. Жену, коня, файку, голяк і ровер никому не
пожычай!
1413. Жену люб, а по ній луп.
1414. Жену найліпше видно, як на драбині стоіт.
1415. Жену тра выберати борше вухамы, як
очамы.
1416. Же п’є - гріха в тім нее, лем бы немного.
1417. Жывий про жыве мыслит.
Жыв недовго, але часто.
1419. Жьідівскє і панскє не пропаде.
1420. Жыд не йде там, де тече, а йде там, цяпкат.
1421. Жыд не оре і не сіє, а циґаньством добрі
жіє.
1422. Жыд уміє пригощати, лем бы в него
кельтувати.
1423. Жыд, як не ошукат, то не пообідат.
1424. Жьіє, бо неє за што гмерти.
1425. Жьіє з дня наден.
1426. Жьієме лем раз.
1427. Жые на шыроку ноіу.
1428. Жьіє ся лем раз! Але, если жые ся добрі, то
тот єден раз выстарчыт.
1429. Жьієш, жьієш і гмреш, та й по тобі.
1430. Жьієш тілко раз.
1431. Жьієш, як можеш, а не як хочеш.
1432. Жые, як голий в коприві.
1433. Жые, як млинарьові куры.
1434. Жые, як пес на хрущах. (Заможні, добрі
жые).
Жый і буд здрав!
1436. Жый каждий своім розумом і своім горбом.
1437. Жый не як ся хоче, а як ся може.
57

1438. Жый по старині, але хліба глядай на
стороні.
1439. Жый своїм розумом.
1440. Жый так, жебы твоі заздрісникьі не
нудьгували.
1441. Жый так, як я вчу, а не так, як я жыю.
(Повідат біда).
1442. Жыйте медже собом, як рыба з водом.
1443. Жыли нашы діди - не знали бідьі, стали
жыти внукы - набрали ся мукы, та й іще ся
наберут.
1444. Жыли сме бідно, але множыли ся плідно.
1445. Жыти будеме - не склямаме.
1446. Жыти легко барз тяжко.
1447. Жьіти надій ся, а гмерати готов ся.
1448. Жытя дає ся раз, і то не каждому.
1449. Жытя для єдного рідна мама, а для другого
- мачоха.
1450. Жытя єст найліпшьій мучытель.
1451. Жытя - капарство, а жыти ся хоче.
1452. Жытя коротке. Потерп кус.
1453. Жытя людской - як булька в воді.
1454. Жытя не навчыт, як сам не багнеш
помудріти.
1455. Жытя не стоіт на місци, то вы шляй фуете.
1456. Жытя пролітат, як куля през голову,
нич добрі не втямив, а тебе юж неє.
1457. Жытя солодке лем в байках.
1458. Жытя - то колєйка за смертев. Гуптак тот,
хто лізе без колейкы.
1459. Жытя - то кед заєдно штоси треба.
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1460. Жытя - то найліпший інтерес - дістаєме го
задар.
1461. Жытя - то школа, але спішьіти з єй
закінчьіням не треба.
1462. Жытя, як квітя.
1463. Жытя, як в байці.
1464. Жытя, як вітер в поли.
1465. Жытя, як драбина - то горі, то доло.
1466. Жытя, як поле, - квітьом стелит і коле.
1467. Жытя, як телеграм, коротке і з блудами.
1468. Жычай - добрий обычай, як вертати, треба
ся гнівати.
1469. Жыют, як пес з котом.
1470. Жрут ся, як пси.
З
1471. Забагнуло ся, як взимі леду.
1472. Забытливий, як теля.
1473. Забыла баба, кєд дівком была.
1474. Забыла корова, кєд телятком была.
1475. Забрав чорт корову, нех заберат теля.
1476. Забрудженим пальцьом не вказуй на інчьіх.
1477. Забуд про колиси, думай про днес!
1478. Заваруй, Боже, од мушыньского права, од
тылицкого пива, од ріпской танечниці і од
чертіжнянского гудака.
1479. Заваруй, Боже, од панской кары і людской
гвары.
1480. Завісив зубы на клинец. (Голодує).
1481. Завзятий, як панской песя.
1482. Завстидав ся, як кіт сметаны.
1483. Завязала собі сьвіт, бо молодій не личьхт дід.
1484. Загнав го на слизкой.
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1485. За гором сут іщьі горы, за мудрым сут іщьі
мудрійшьі.
1486. Задармо ани курка не гребе.
1487. Задармо лем пташкы сьпівают.
1488. Задармо і Богу не служат.
1489. За двома стрыляла, сама ся зостала.
1490. Задер пяты догоры ногами.
1491. Задля приятеля нового не пущай ся старого.
1492. Задля стежкы не миняй гостинця.
1493. За доброі хвилі ждий злоі.
1494. За доброй добрым не платят.
1495. За добром хвильом злу ждий.
1496. За добро оддяч враз, за зло - одлож.
1497. За доброго мужа - жена як ружа.
1498. За добру справу варто добрі постояти.
1499. Задуже два грыби до борщу.
1500. За єдним разом повересло не скрутиш.
1501. Зажурена, як до воды опущена.
1502. За запросини пінязи не берут.
1503. Зазвычай, чым більше чловек ма розуму,
1504. тым меньше значіня він му надає.
1505. Зазерат лівим оком до правоі кьішені.
1506. Зазерат, як сорока на голу кіст.
1507. Зазерат, як сорока на кістку.
1508. Заздріст здоровля іст.
1509. Заздріст людска гірша од хвороты.
1510. Заздріст мучыт і сама ся мучыт.
1511. За єдним засідом - сьніданя з обідом.
1512. Закля весіля ся скоіт, то ся загоіт.
1513. Закля чловек здоровий, то здоровля не
шанує.
1514. За компанію і Циґан (Жыд) ся повісив.
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1515. Закохав ся, як чорт ґ сухій вербі.
1516. Закохани думают, же інчьі очей не мают.
1517. За красного выдай ся, то і красна біда буде
1518. За круля Саса - іч, пий і попущай паса,
а за дзядка Юзка - притягай мотузка!
1519. Закрутив носом, як бы тертого хрону
попахав.
1520. Закус си варґу!
1521. Заліз до густого голузя.
1522. Заляв му добрі сала за скору.
1523. Зальоти під плотом, а весіля потим.
1524. Заляв сой очы. (Опив ся).
1525. За мало пінязи мало гудбы.
1526. Замикай добрі двері, не будеш мусів
называти злодієм сусіда.
1527. Замкнув стайню, як корову вкрали.
1528. Замовк, як кукавка по Івані.
1529. За моє жыто та мя іщьі побито.
1530. За молодим жыти весело, а за старым
затишно.
1531. За морем бывай, а свого не забывай.
1532. Замуж оддали, а дівку ся не зьвідали.
1533. За науку цюлуй тата й матір в руку.
1534. За нич наука, хто Бога не шукат.
1535. Заощаджай закля молодий, трать, кєд
старий.
1536. За паном і свиня ґаздьіня.
1537. Запас бідьі не чынит і жеба не тяжьхт.
1538. Заперта ґамба помагат схоронити зубы.
1539. Залиш си тото на челі.
1540. За пінязі лем вітця-матери не купиш.
1541. Запознаня може зачынати ся й з копняка.
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1542. За право суд ся, а за чівку не бер ся!
1543.3априй ґамбу, сохранит зубы.
1544. Запродав дяблу душу, а псови очы.
1545. Запросив, як Циґан за матір.
1546. Зараз, або нигда!
1547. Заран задурно, гнеска - за пінязі.
1548. За рідном земльом і на небі смутні.
1549. За рідну мову злож і голову.
1550. Зарікала ся жаба мочыла, - найперша в
него вскочыла.
1551. Зарікала ся свиня в баюру не лізти.
1552. Зарікала ся свиня гі...но не істи.
1553. Зароблений грош ліпший за крадений
злотий.
1554. Зарозумілий все тратит, хоц ся здає, же
выграт.
1555. За розуми ом женом щесливий муж.
1556. Зарубай си на носі.
1557. Засватана дівка вшыкым файна.
1558. За своє заступай ся, за чуже не хапай ся.
1559. За своі пінязі жебраня си купил. (Впил ся).
1560. За сидженя ніт ідженя, за спаня ніт коня,
за флякы ніт дякы.
1561. За сім псів зьіл.
1562. За столом добрі сідити, як єст на ним што
істи і пити.
1563. Засукай рукавы і бер ся до роботы.
1564. Засхло, як на псови.
1565. Зателепав ся, як Мошко.
1566. За терпіня даст Бог спасіня.
1567. Заткай пыск!
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1568. Зато коваль кліщьі тримат, жебы ся не
спюк.
1569. Затулят сонце решетом.
1570. За туні гроши пси мясо ідят.
1571.3а тяженьку кырвавицю купив піпку і
палицю.
1572. Затял сокыру до грубого дерева.
1573. Затятый, як Аемко.
1574. За файні очы нихто робити не хоче.
1575. За файний олдомаш і купиш і продаш.
1576. Захтіло ся, як старій бабі терок.
1577. За царя Томка, коли была земля тонка:
пальцем штурний і напий ся воды.
1578. За што-м купив, за то й продаю.
1579. Зачав на злоті, а скінчьів в болоті.
1580. Зачав очами прясти? - Буде красти!
1581. Зачынати все трудно.
1582.3 бабом і чорт справу програв.
1583. Збабчыв ся, як печеной ябко.
1584. Збанок до часу воду носит.
1585. Зберат ся, як за море.
1586. Зберат ся, як Циґан молотити.
1587. Збераш ся, як дзяд на войну.
1588.3 Богом, Парасю, кєд тя люде хтят.
1589. Збрехати раз легко, але тяжко збрехати лем
раз.
1590. Звада до добра не доводит.
1591. Зверху мило, а всередині гнило.
1592.3 великого заносу малий дойдж.
1593. Звиват ся, як медвід у танци.
1594.3 вида ниби ничого, але, на жаль, Москаль.
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1595. Звык - друга натура.
1596. Звык нич не робити, а ищы пак і спочыти.
1597. Звычай бычый, а розум телячый.
1598. Згаснув, як сьвічка.
1599. Згаяного часу і коньом не здогониш.
1600. Згынай мене мамко, покаль я Іванко.
1601. Згынув, як роса на сонці.
1602. Згынув, як сьніг в марцу.
1603. Згода будує, незгода руйнує.
1604.3 голого, як зо сьватого: не возмеш ничого.
1605.3 голоі долони не выжмикаш.
1606. Згорів зо встиду.
1607. Згорівка не дівка, - здоровю злодійка.
1608. Згорівка не дівка, мачоха - не мати.
1609. Згорівка створена на то, жебы Москалі не
правьхли сьвітом.
1610.3 горы далеко, на гору высоко, ліпше нияк.
1611.3 горы не тра пхати, само піде.
1612. Зготовив кашу, то не жалуй молока.
1613. Згрызота волос білит.
1614. Згрызота не дає спати.
1615. Здібний творит, нездібний - повчує.
1616.3 дідком не сягай до єдноі мыскы.
1617.3 добрим хлопом не згинеш під плотом.
1618.3 доброго коня не шкода і хпасти.
1619.3 доброго насіня - міцной коріня.
1620.3 добром женом біда наполовину, а радостдубельтова.
1621.3доймий окуляры, - ты занадто видиш.
1622. Здорова баба хворого хлопа перескочыт.
1623. Здоровый апетит повынен быти найперв до
жытя, а не до ідла.
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1624. Здоровый, як циґаньскій кін: ден літат, а
три лежыт.
1625. Здоровых людий неє. Сут недобаданы.
1626. Здоровля без щесьця нич не варт.
1627. Здоровля легко збыти, а тяжко набыти.
1628. Здоровля не купиш, а платити за него ся
приходит.
1629. Здоровля не купиш, ним можна лем ся
розпланувати.
1630. Здоровому вшытко іде на хосен.
1631. Здраду пробачыти мож, образу - ніт.
1632.3 другым ся радь, а сам сой ряд.
1633. Здуриш лем раз.
1634.3 дурным бесіда, як з вітром полова.
1635.3 дурным ся не вадь і не радь.
1636. Земли кланяй ся низко, до хліба будеш
близко.
1637. Земля любит роботу. А керт - чыстоту.
1638. Земякы печени - до них мы привчени.
1639. Земякы - то наш сьвіт, бо як бы не земякы
1640. жертя жадного ніт, пропали бы Руснакы.
1641.3 єдного дерева і крест і лопата.
1642.3 жарту часом і біда быват.
1643.3 єдинака ни пес, ни собака.
1644.3 єдного дровна огню не розкладеш.
1645.3 женом і пінязми кспскы жарты.
1646. Ззаду спідниця, а з фасаду - гуз...ця.
1647. Зів бы аж огниво.
1648. Зівкат му ся, як псу на пазьдірю.
1649. Зів, як за себе шмарив.
1650. Зімал сороку за огін.
1651. Зімал цапа за бороду.
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1652. Зімали го на горячім.
1653. Зімал ся до пасти. (Нашол ся в тяжкых
обставинах).
1654. Зиґар істи не просит, а свою роботу робит.
1655. Зимну воду бродити - до дівчаток ходити.
1656. Зичыла на хвильку, тепер ждий, Ильку.
1657.3ишов надітячьій розум.
1658. Зишов ся Акым з такым.
1659. Зишов на нич.
1660. Зишов гет на пси.
1661.3 каждым ся грызе.
1662.3 каждого краю ровно до раю.
1663.3 кым пристаєш, такым ся стаєш.
1664.3 кым ся поведеш, з тым ся і напєш.
1665.3 кым ся поведеш, од того і діти.
1666.3 кым ся поведеш, од того ся й набереш.
1667.3 кого ся насьмівают, з того люде бывают.
1668.3 козы худобы, а з Ляха слугы нигда не
буде.
1669.3 кривого зьобра Бог жену сотворив, од
того кривда пішла.
1670. Зла жена зведе мужа з розума.
1671. Зла коса на камін не наскочыт.
1672. Зла собі нихто не бажыт.
1673. Златом швайком і муры пробьєш.
1674. Зле доброго не вродит.
1675. Зле єст худобному, іщьі гірше єст самому.
1676.3 лежы ніт одежы, а зо спаня не буде коня
1677. Зле зубожіти, гірше здобувати злом.
1678. Зле не клад, в гріх не ввод!
1679. Зле си постелив. (Зле для себе зробив).
1680. Зле товариство і доброго чловека зопсує.
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1681. Зле, як над хлопом ся сьміют, іщьі гірше, як
під ним.
1682. Зле, як язык перед розумом летит.
1683. Злі вісти не лежат на місци.
1684. Злі сусіди - єдни бідьі.
1685. Злий доброго зопсує, а сам добрим не стане.
1686. Злий і другого ма за злого.
1687. Злий муж може быти даколи добрым вітцем
для дітий, але зла жена нигда не буде добром
матерйом.
1688. Злий набыток не іде на пожыток.
1689. Злий пастух волка кормит.
1690. Злий піняз не загыне.
1691. Злий, як пес на вязіню.
1692. Злий, як польска уш.
1693. Злий, як хрін з оцтом.
1694. Злий, як циґаньскій сыр.
1695. Злого не хваль, а доброго не гань.
1696. Злодій краде не там, де єст дуже, а там, де
зле лежыт.
1697. Злодій мі не брат, к...ва мі не сестра.
1698. Злотий ключык кожды двері одомкне.
1699. Злотом швайком і муры пробєш.
1700. Змарнувану годину роком не здоженеш.
1701. Змерзлякови і на пецу зимно.
1702. Змерзнул єм на цомпель.
1703.3 міцньїм не бий ся, а з богатым не суд ся.
1704. Змішав горох з капустом.
1705. Зморщена, як сливка сушена.
1706.3 Москалем бывай, а камін за пазухом
тримай.
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1707.3 мудрым розуму ся набереш, з глупым
свій стратиш.
1708.3 мужем тра обходити ся, як з псом: не
дражнити, вчасно годувати і час од часу
выпущати на прогульну.
1709. Знав бы, де хпадеш, то бы си соломы
підстелив.
1710. Знав такой повісти, же не вьіпити і не
поісти.
1711. Знає по лемківскьі, як свиня по латині.
1712. Знає ся, як волк на зьвіздах.
1713. Знає ся, як курка на попрю.
1714. Знає ся, як свиня на дрожджах.
1715. Знає тото, як два а два.
1716. Знає як, лем не выходит в него нияк.
1717. Знай: кєд зачав з винця, то пий до кінця, а
з палюнков не мішай!
1718. Знай на час повісти, але іщьі ліпше -знай
на час змовчати.
1719. Знай, свине, свій кутец! Знай, свиня, своє
паця!
1720. Знай свою міру. Але в ничім сой не
одмовляй.
1721. Знала зварити, а не знала подати.
1722. Знаме сами, же криви сани.
1723. Знати по очах, хто ходит по ночах.
1724. Знаш діти родити, знай іх навчыти.
1725. Знаш много, але не вшытко повідай з того.
1726. Знашов своє місце в жытю. Жду, закы оно
ся звільнит.
1727. Знаш - повідай, не знаш - мовч.
1728. Знают сусіди, хто як в селі сідит.
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1729. Знают ся, як лиси коні.
1730.3 него корысти, як з цапа молока.
1731.3 него хісна, як з чорта смальцю.
1732.3 ним дийдеш кінця краю.
1733.3 ним ни стій, ни почкай.
1734.3 ним радити, што полову молотити.
1735.3 ним ци без нього, хісна немного.
1736.3 ничого тілько Бог сьвіт сотворив.
1737. Зобрав ся, як дябол на Русаля.
1738. Зо вшыткыма добрий - собі лихій.
1739.3 огнем а злим чловеком не жартуют.
1740.3 огнем не жартуй, і воді не вір.
1741. Золоти рукы, а вражый пыск.
1742. Золото не говорит, а много творит.
1743. Зорвав ся, як пес з ланцуха.
1744.3о свого пеца і дым солодкій.
1745. Зостало ся лем псови на буду.
1746.3 очый зышло, з памяти вышло.
1747.3 панами, як з псами: ліпше не зачепляти.
1748.3 панскым свого языка не рівняй, бо, як
довгий, то притнут, а як короткій, то натягнут.
1749.3 пінязмьі не жатртуют, тым паче без них.
1750.3 повним бріхом легко піст хвалити.
1751.3 повного легко брати: хоц у быват, не так
знати.
1752.3 порожноі стодолы не вылетит хыба сова.
1753.3 потом робота, коли при ній чеснота,
1754. без ключа в Небо нам отверат ворота.
1755.3 приповідкьі слів не вышмариш.
1756.3 приятелем жартуй, але не роб з него
посьміх.
1757.3 псього хвоста сита не буде.
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1758.3 пустоі пелевні пустий вітор дує.
1759. Зрана, за росы найліпше ся косит.
1760. Зрільїй вік, коли носиш з собом до туалеты
не тілько часопис, а й окуляры.
1761. Зроб добро за пінязі - подякуют, зробиш
задармо - будеш винен.
1762. Зроб дяблу добре, то ти голов обдре.
1763. Зроб за сьвіжоі памяти.
1764. Зробил добро - забыл. Зробили ти добро памятай!
1765. Зробил за пса дорогу. (Находил ся надармо).
1766. Зробили спішно, та вышло сьмішно.
1767. Зробил курам насьміх.
1768. Зробил наспіх - курам насьміх.
1769. Зробил, як бы пса без воду прегнал.
1770. Зроб чорту добре, занесе тя до пекла.
1771.3 самоі мукы хліба не спечеш.
1772.3 села вышов, а до міста не дишов.
1773.3 татаркы й проса і каша і паша.
1774.3 тебе слово тягнути, як з яловой коровы
теля.
1775.3 тым ся не треба вадити, кому ся треба
кланяти.
1776.3 тобом бесідувати, як за зайцем ся гонити.
1777.3 тобом гварити, як з конем ся молити.
1778.3 тобом ся набесідуєш, як зо смаркатым
наіш.
1779.3 тобом, як і без тебе.
1780.3 того никт не змудріє.
1781. Зуб на зуб не трафлят.
1782. Зуфалий, як Москаль.
1783.3 хыжы выйдеш, більше вздрієш.
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1784.3 хлопця вьіріс, а до хлопа не доріс.
1785.3 циґаньства не гмреш, але віру стратиш.
1786.3 часом ся вшытко мине.
1787.3 честьом підеш през сьвіт, без чести ани до
сусід.
1788.3 чым горнец выкыпит, тым його чути.
1789.3 чым пришов, з тым пішов.
1790.3 чуджого воза злізай і серед болота.
1791.3 чуджого коня і посеред болота стягнут.
1792.3 чуджого не зробиш свого.
1793.3 чуджоі торбы хліба не шкода.
1794.3 языками сядиль-тадиль, а з руками никадиль.

І
не, кедь го за огін сіпнеш.
1796.1 Бог того карає, хто материнскій язык
забывав.
1797.1 бортак любит, як го хвалят.
1798.1 бортак спосібний кашу істи.
1799.1 брати не хоче і вышмарити жаль.
1800.1 буд мудрий!
1801. Ів бы очами, та бріх не принимат.
1802.1 в дяка не все єднака дяка.
1803.1 в молодій голові старий розум ся найде.
1804.1 волк был ситый, і уці ціли, а пастух і так
был юж старий.
1805.1 волк ситый, і уці ціли.
1806.1 в Парижу не зробят з вівса рыжу.
1807.1 в пеклі єст добре, як маш стрыка дябла.
1808.1 грушок не хочу і на грушку не полізу.
1809.1 глупий ма кус розуму, як знає, же глупий.
1810.1 гус неколи на леді ся послизне.
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1811. Ід ґу дітчій матери яйця гризти.
1812. Іде, де го вітер задує.
1813. Ід до фраса!
1814. Іде зима, а кожуха неє, скірні ледащо,
1815. і купити неє за што.
1816. Іде Москаля, як травы.
1817. Іде, ниби пером вьіписує.
1818.1 десятому закажу!
1819. Ідеш в гості, - наідж ся!
1820. Ідеш коло церкви, - перекстий ся!
1821. Ідеш на ден, - бер хліба на неділю.
1822. Іде, якбы дашто на голові несла.
1823. Іде, як вьіписує.
1824. Іде, як возом іхат.
1825. Іде, як на заран.
1826. Іде, як не своіма ногами.
1827. Іде, як пише, а ззаду іде бортак і чытат.
1828. Іде, як смола по дереві.
1829. Ідж до півсьіта, пий до півпитя, здравя ти

выстарчыт на довги літа.
1830 Лдж. зубами, притримуй варґами.
1831.Ідж і хвали, жебы іищі дали.
1832. Ідж кєселицю, люб молодицю!

1833. Ідж, коли дают, скач, коли грают.
1834. Тдж - не переідай ся, пий - не перепивай ся
бесідуй - не перебесідуй ся, - будеш мав здоровля
1835. Ідж, покаль своі коліна видно.
1836. Ідж, Семене, хоц не солене.
1837. Ідж, што дают, а роб, што повідают.
1838. Ідж, як голодний, люб, як молодий.
1839. Іде доло водом.
1840. Іди тади, бо тамади неє кади.
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1811. Ід ґу дітчій матери яйця гризти.
1812. Іде, де го вітер задує.
1813. Ід до фраса!
1814. Іде зима, а кожуха неє, скірні ледащо,
1815. і купити неє за што.
1816. Іде Москаля, як травы.
1817. Іде, ниби пером вьіписує.
1818.1 десятому закажу!
1819. Ідеш в гості, - наідж ся!
1820. Ідеш коло церкви, - перекстий ся!
1821. Ідеш на ден, - бер хліба на неділю.
1822. Іде, якбы дашто на голові несла.
1823. Іде, як вьіписує.
1824. Іде, як возом іхат.
1825. Іде, як на заран.
1826. Іде, як не своіма ногами.
1827. Іде, як пише, а ззаду іде бортак і чытат.
1828. Іде, як смола по дереві.
1829. Ідж до півсьіта, пий до півпитя, здравя ти
выстарчыт на довга літа.
1830. Ідж зубами, притримуй варґами.
1831. Ідж і хвали, жебы іщьі дали.
1832. Ідж кєселицю, люб молодицю!
1833. Ідж, коли дают, скач, коли грают.
1834. Ідж - не переідай ся, пий - не перепивай ся,
бесідуй - не перебесідуй ся, - будеш мав здоровля.
1835. Ідж, покаль своі коліна видно.
1836. Ідж, Семене, хоц не солене.
1837. Ідж, што дают, а роб, што повідают.
1838. Ідж, як голодний, люб, як молодий.
1839. Іде доло водом.
1840. Іди тади, бо тамади неє кади.
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1841. Ід на зламаня карку!
1842.1 до староі дзюры мыш скочыт.
1843.1 доброму коцурови даколи мыш усмикне.
1844.1 другому принес, не лем собі.
1845. Ід там, одкаль пришов.
1846.1 дуб был колиси жолудем.
1847.1 душа даколи має быти на дієті.
1848.1 жаба лем доти квакат, докы єй бузьок не
злапат.
1849.1 за пінязі бы-с од него слова не купив.
1850.1 заран буде ден.
1851. Із-за крячка добрі стрьхляти.
1852.1 зламного гроша не вартат.
1853.1 зло часом робит корыст.
1854.1 з несподіваного часом быват сподіване.
1855. Із пса не буде солонина, лем все псина.
1856.1 дзюрава стріха ліпша, як нияка.
1857.1 з куртого лену довга нитка буде.
1858.1 когут єст сміливий на своім сьмітю.
1859.1 кошелю бы з ся дал.
1860. їли бы очы, та варґа не хоче.
1861. їли як паны, а нахляпали як свині.
1862. Імай вітра в поли! (Втюк!).
1863.1мали го на грушках. (Як крав).
1864.1 мали камінці робят синці.
1865.1 малом кістком мож ся вдавыти.
1866. Імам тя на слові.
1867.1 медже сьватыма бывают суперечки.
1868. Іме хліб троякій - сьвіжьій, черствий і
ниякій.
1869.1 мудрий часом ся зашпортат.
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1870.1 на гладкій дорозі біда, як захоче, може
спіткати.
1871.1 на жаливу мороз быват.
1872.1 на здоровій яблони гнили ябка бывают.
1873.1 найвища драбина ма остатній щебель.
1874.1 на старим кряку ружы квитнут.
1875.1 на твій гонор єст приповідка.
1876.1 на твою чест приповідка єст.
1877.1наче на світліст смотрит орел, іначе сова.
1878.1 на ярмаку нихто не вподобат.
1879.1 небоячого пси кусают.
1880.1 не красна, але щасна.
1881.1 од солодкых слів быват гірко.
1882.1 під обторґаним калапом мудра голова
быват.
1883.1 пияний плаче, хоц не знає, чого.
1884.1 рыба бы сьпівала, якбы голос мала.
1885.1 свині мают міру.
1886.1 свиня ґаздьіня, як ма в чим.
1887.1 сліпій курці даколи трафит ся зерня.
1888.1 слова не скаж, лем гроши покаж.
1889.1 сова хвалит своі діти.
1890.1 сокол виже сонця не літат.
1891. Іст, аж за вухами тріщьіт.
1892. Іст, аж очы вылазят.
1893. Іст аж борода ся трясе. (Пажерливо іст).
1894. Іст, аж не гывтат.
1895.1 стара корова любит быка.
1896. Іст вшытко, лем нич на нім не видко.
1897. Іст з рукы. (Лестит ся).
1898. Істину в вині не нашов, тепер пиє палюнку.
1899. їсти ся хоче, аж скора болит.
74

1900. Істніти заради самого себе - быти ничым.
1901. Іст, як бы стратив дно в бріху.
1902. Іст, як бортак мыдло.
1903. Іст як кін, а робити й за пса не хоче.
1904. Іст, як паця.
1905. Іст, як цыбуля очы.
1906.1 сяди горяче, і тади боляче.
1907.1 так зле, і так недобрі.
1908.1 то не так, і так не то.
1909.1 то перегварено, што іщьі не зварено.
1910.1 тяжко нести, і зоставыти жаль.
1911.1 у Відни сут люде бідни.
1912. Іхай на неділю, а бер хліба на дві.
1913. Іхат, як бы горці на ярмак вюз.
1914. Іхат, як вліті на санях.
1915.1 хробак свисне, як го притисне.
1916.1 фізолю жені на поливку рахує.
1917.1 фрас має свій час!
1918.1 хыжу видати, та далеко до неі трепати.
1919.1 цариця - ворона, як в ньой злетит корона.
1920. Ішла бы душа в рай, але гріхьі не пускают.
1921. Ішов пес през овес - і нич псови, ни
вівсови.
1922. Іщьі вельо воды перетече.
1923. Іщьі ґамбьі не перекотив, а юж кричыт істи.
1924. ііцьі му молоко на варґах не обсохло.
1925. ііцьі му цомплі під носом не высхли.
1926. ііцьі неє так кєпско, як повідают.
1927. ііцьі не хпав, а юж ойкат. (Песиміста).
1928. ііцьі нихто не поів вшыткы розуми на сьвіті.
1929. ііцьі ся не обатурив, а юж просит істи.
1930. ііцьі ся не вродило, а юж по сьвіті ходило.
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1931. Іщьі ся такій не вродив, жебы каждому
догодив.
1932.1щы так не было, жебы не могло быти гірше.
Й
1933. Його добрі по смерт посилати.
1934. Його каждий ма за свого.
1935. Його не тра два разы просити.
1936. Йому бы і жаба цицкы дала.
1937. Йому і ворона за соловія стане.
1938. Йому і сім - пара.
1939. Йому пінязі в кьшіени заваджают.
1940. Йому повідати, як бы горох на сьціну
метати.
1941. Йому робота горит в руках.
1942. Йому того так треба, як лысому гребеня.
1943. Йому хоц кіл на голові теш!
1944. Йому штоден неділя.
1945. Йому юж не поможе і козяче молоко.
К
1946. Кади баран, тади й уці.
1947. Кади зашло, тади вышло.
1948. Кади ігла, тади й нитка.
1949. Кади отара, тади й уця.
1950. Кади очы ведут, тади ноты ідут.
1951. Кади ступит - всяди го повно.
1952. Кажда біда ма своі лікьі.
1953. Кажда вербичка ма свою земличку.
1954. Кажда корова своє теля лиже.
1955. Кажда лишка свій огін хвалит покаль го не
обсмалят.
1956. Кажда мышка глядат свого затишка.
1957. Кажда пригода - до мудрости дорога.
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1958. Кажда пташына летит в рідну краіну.
1959. Кажда травка на своім корени росне.
1960. Кажда хворота ма своє лікарство.
1961. Кажда хыжка - інакша варышка.
1962. Кажде насіня ма своє коріня.
1963. Каждій біді конец приде.
1964. Каждій вороні добрі в своій стороні.
1965. Каждій дітині мило в своій краіні.
1966. Каждій птиці мила рідна землиця.
1967. Каждій свасі - по кобасі.
1968. Каждий был файний, як был молодий.
1969. Каждий бук має сук.
1970. Каждий гіст приносит радіст: єден - коли
приходит, другій - коли отходит.
1971. Каждий гордовитий кус мішком прибитий.
1972. Каждий добрі знає, де му кєрпці гнетут.
1973. Каждий добрі знає, што в його горци
КЫПИТ.

1974. Каждий
1975. Каждий
1976. Каждий
1977. Каждий
1978. Каждий
1979. Каждий
1980. Каждий
1981. Каждий
1982. Каждий
1983. Каждий
тяжшьхй.
1984. Каждий
1985. Каждий
1986. Каждий

добрий може быти іщьі добрійшьім.
дудок має свій чубок.
має свій ґуст.
має свого моля, што го гризе.
має своі мухы в носі.
має свою біду, але моя найвекша.
майстер має свій кумшт.
млинар на свій млин воду пущат.
на свою ґайду грає.
несе свій крест, хто лекшый, хто
нех сам на себе сморит, якій єст.
під Богом ходыт.
по свому ся ґзьіт.
77

1987. Каждый по свому сходит з розуму.
1988. Каждий пташок своє гніздо боронит.
1989. Каждий пташок своім дзьобком жые.
1990. Каждий ремісник прибрехує.
1991. Каждий собі мудрий, а другому - дурний.
1992. Каждому не догодиш.
1993. Каждому - своє.
1994. Каждому - своє, дакому - чудже.
1995. Казав пан, - мусів сам.
1996. Кака была, кака єст.
1997. Каменя на камени ся не зостало.
1998. Камін, котрі ся котит, мохом не обросне.
1999. Каміняк желізьняку доганят, а оба чорни.
2000. Карат Бог стары кости за гріхьі в
молодости.
2001. Квап ся, але помали.
2002. Квітя любови просят молока, а не воды.
2003. Кебы не было зла, не знали бы сме, што єст
добре.
2004. Кєбьі по псьой волі было, то ани єдного коня
бы не было.
2005. Кебы чловек віщьій был, то бы в біді не был.
2006. Кєд бы-с пішов до Руси, то і там робити
мусиш.
2007. Кєд віз намастиш, то як бы-с третого коня
запряг.
2008. Кєд дают, бер, кєд не дают, крад.
2009. Кєд дівка траскат дверями, хце ся
выдавати.
2010. Кєд єс дав, не вьшоминай!
2011. Кєд єс жывий, то подбай о тим, жебы тя
было чым добрым гмерлого вспомнути.
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2012. Кєд єс поів сметану, поідж і сыр.
2013. Кєд єс пропив коня, не бануй за бичом.
2014. Кєд єс си зобрав сметану, то забер си і
молоко.
2015. Кєд єст хвиля, втовды жнийме, а кєд дойдж
- втовды спийме.
2016. Кєд єст хліб і вода, то неє голода.
2017. Кєд жена розбила горня, то на щесьця, а
кєд ты - в тебе рукы роснут з дупы.
2018. Кєд здравя хыбит, то вшытко хыбит.
2019. Кєд коня мают, шапку перед ним знимают.
2020. Кєд маш вьшоминати, не давай!
2021. Кєд маш пса, то сам не гавкай.
2022. Кєд муж жену вьібиє, то як кєби ролю
нагноів.
2023. Кєд муж стратит жену і пінязі, то глядат
пінязі.
2024. Кєд мусиш, то й камін вкусиш.
2025. Кєд не знам, то не гадам.
2026. Кєд не маш палюнкы, то налий ся воды.
2027. Кєд раз ногом гупне, порох до повалы
вылетит.
2028. Кєд робиш махом - піде прахом.
2029. Кєд Русина свербит ніс, а вьіпити неє што,
то його довіра до народной приповідкьі глибоко
падат.
2030. Кєд свиня в баюрі, то гварит, же файна.
2031. Кєд сіно косиш, то дожджу не просиш.
2032. Кєд сомарови єст добре, то іде на лед
танцувати.
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2033. Кєд старий бере молоду жену, то так
выглядат, як бы запряг шалены коні до старого
воза.
2034. Кєд ся боіш - не роб, а зробив - не бій ся.
2035. Кєд ти найліпше смакує, перестан істи!
2036. Кєд учений іде глядати невісту,
мал бы сой взяти на поміч неученого.
2037. Кєд хтят пса забити, повідят, же ся встюк.
2038. Кєд чорт не спит, то ангел ся обзерат.
2039. Кєд я піп, а ты - пан, то хто буде свині пас?
2040. Кєдь Бог даст, то і мотыка выстрылит.
2041. Кєдь гад ся переоблікат, іщьі то не значыт,
же натуру змінят.
2042. Кєдь дают, глуптаку, то бер і дякуй.
2043. Кєдь дзяд ходит, та штоси находит.
2044. Кєдь єс взяв ся до сьпіваня, то сьпівай!
2045. Кєдь на єдно ліпше, то на другой - гірше.
2046. Кєдь не купиш, то не бабрай!
2047. Кєдь стріха протікат, то ищы не потоп.
2048. Кєдь ся баба пригладит, то і бабі нич не
вадит.
2049. Кєпска ґаздьіня наробит з золота болота.
2050. Кєпска тота мыш, што лем єдну стежочку
знає.
2051. Кєпска тота мыш, яка лем єдну дзюрку до
хыжы має.
2052. Керує, як свиня міхом.
2053. Кєселицев зубы не зопсуєш.
2054. Ківко кумів, тівко розумів.
2055. Кідь не вкусит, то щьіпне, лем так не
промине.
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2056. Кілько волка не кормити, він все до ліса
позерат.
2057. Кілько не істи, не будеш богатий, а будеш
бріхатий.
2058. Кілько свиню не кормити, а Жыд все на
курку позерат.
2059. Кілько сьвіта, тілько й дива.
2060. Кін відат, як му сідло долігат.
2061. Кін о штырйох ногах, і то ся шпортат.
2062. Кіт ся гмыват - будут гості.
2063. Кыват ся, як Жыд.
2064. Кьієм того, хто не любит свого!
2065. Кышкы марша грают. (Барз голодний).
2066. Клин клином выбивают.
2067. Кляч воду возит, а цап бородом потрясат.
2068. Коби баба ваньсы мала, то куделю бы не
пряла.
2069. Коби было за што, было бы дашто.
2070. Коби болото, а дябли ся найдут.
2071. Коби жытя, а смерт приде.
2072. Коби здоровля, гріхьі будут.
2073. Коби знати, што може ся стати!.
2074. Коби літа ся вернули, то і хлопці бы ся
горнули.
2075. Коби мука і дрожджы, а воды юж сам
принесу.
2076. Коби-м тото вытримав, то іщьі бы м довго
жыв.
2077. Коби свини крила, она бы небо зрила.
2078. Коби така до роботы, як до танцу і охоты.
2079. Коби так ся могло, як ся не може!
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2080. Коби чловек знав, чого не знат, то бы мав,
чого не мат.
2081. Коби чловек мав десят рук.
2082. Ковалева кобыла боса ходила.
2083. Коваль кує, а ковалиха до корчмы іде.
2084. Кого гад вкусив, тот і глисты ся боіт.
2085. Кого біда дусит, тот вшытко мусит.
2086. Кого Бог хоче скарати, тому розум одберат.
2087. Кого люблю, того й терплю.
2088. Кого не бе слово, тому й палиця не поможе.
2089. Кого не припікат, тот ся не одсуват.
2090. Кого поважают, того й величают.
2091. Кого розум дрімле, того щестя мине.
2092. Кого серце обрало, до того й пристало.
2093. Когут соловієм не засьпіват.
2094. Кой горяче желізо, та товч.
2095. Кой ся твоє не меле, то не підгартай.
2096. Колач за колач, а задармо - нич.
2097. Колач ся приіст, хліб - нигда.
2098. Колєґуют, як олій з водом.
2099. Коли біда, не ход до Жыда, лем до сусіда.
2100. Коли бы, Боже, воювати, жебы шаблю не
винимати.
2101. Коли бортакы спят, спевняют громадско
корысну роботу.
2102. Коли вода горі ся оберне.
2103. Коли ґамба заперта, то муха не влетит.
2104. Коли «дай», то глухій, а коли «на», то добрі
чує.
2105. Коли єс сытий, спомний о голоді, коли єс
богатий, памятай о біді.
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2106. Коли квитне біб - трудно о хліб, а коли мак
- то юж те так.
2107. Коли кпиш, то ся не сьмій.
2108. Коли кукавка кукат, втовды квітує лука.
2109. Коли? - На сьватого ниґда.
2110. Коли? - На Сьватого Николи!
2111. Коли нее силы, то і сьвіт немилий.
2112. Коли не знам, то не гадам.
2113. Коли я - пан і ты - пан, то хто буде свині
пас?
2114. Коли тревога, то до Бога, а по тревозі
забыли о Бозі.
2115. Коли хотят пса бити, палицу за плечами
тримают.
2116. Коли хочеш мати пораду, то мусиш
бесідувати до ладу.
2117. Коли хцеш далеко скакати, то поміркуй, як
почати.
2118. Коли чорт а Москаль дашто вкрали, то
поминай, як звали.
2119. Коло гнилого ябка й здоровы погниют.
2120. Коло доброго мужа жена, як ружа.
2121. Коло копы добрі колоскы зберати.
2122. Коломутит воду. (Робит замішаня).
2123. Кому Бог дає, тот правдом жьіє.
2124. Кому Бог не дав, коваль не вкує.
2125. Кому Божа Мати поможе, тот каждого
переможе.
2126. Кому добрі веде ся, тому і когут несе ся.
2127. Кому дырва, тому й тріскьі, кому горці тому мыскы.
2128. Кому дуже дано, тот меньше юж не бере.
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2129. Кому на Руси жыти добре, тому і на Кипрі
не зле.
2130. Кому не щастит, тот і в носі палец зломит.
2131. Кому ніт рады, тому ніт помочы.
2132. Кому омерзло ся спокійне жытя, мусит ся
оженити.
2133. Кому пан Бог дає, і на выгляди пхає,
а кому одберат, то і двері заперат.
2134. Комуси і адзимка вівсяна - хлібина жадана.
2135. Комуси сьмішкьі, а комуси - плач.
2136. Комуси того-сього, а комуси - ничого.
2137. Кому ся хоче, нех регоче, а хто іначе, нех
кудкудаче.
2138. Кому треба чести жычыти, з тым сой не
зачынай.
2139. Кому туго з мыслями, тому легко з
глупствами.
2140. Кому чест, тому і хвала.
2141. Кому як на роді написано.
2142. Конец языка за провідника.
2143. Коня глядав, на нім был.
2144. Коня одміниш, кєд ти ся не здає,
ґрунт продаш, як корысти не дає,
лем бабу, - реку, - хоц ти мозок вертит,
мусиш, небоже, терпіти до смерти.
2145. Коня в пожычку не давай, а жену в
приданы не пущай.
2146. Коня тішит овес, корову коничына, старого
пінязі, а молодого - дівчьіна.
2147. Коня хваль през місяц, а жену - през рик.
2148. Корысти, як з цапа серсти.
2149. Корова забыла, як телятом была.
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2150. Корова, котра барз рычыт, дає мало молока.
2151. Коровами орати, а Ляхами робити, - єден
дідко.
2152. Корона ти з головы не хпаде.
2153. Коротку памят маш.
2154. Косит коса закля роса.
2155. Косо-криво, лем бы жыво.
2156. Кос, коса, покля роса, а як роса долів, то мы
- домів.
2157. Кота в мішку ся не купує.
2158. Котови сьмішкьі, а мьішці - слізкьі.
2159. Котра година? - Пів до комина.
2160. Котра година? - Пукла спружына.
2161. Котра рука по голові гладит, тота і за чівку
торгат.
2162. Котрі кін тягне, того і поганяют.
2163. Коцюба - в пецу ґаздьіня.
2164. Краватка, шнурівкьі і язык все ся
розвязуют в неслушний момент.
2165. Кравец без порток, а швец - без скірнів.
2166. Кравец, але тот, што лем міхьі шиє.
2167. Кравче, добрі край, або сукно оддай.
2168. Крадене николи не ввійде на хосен.
2169. Краса до вінця, а розум - до кінця.
2170. Краса до часу, а любов до кінця.
2171. Краса розуму не причынит.
2172. Краса, як до полудня роса.
2173. Красна мова находит добры слова.
2174. Красна невіста, но кєпска жена.
2175. Красна, як ружа.
2176. Красні пише, а брехнев дише.
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2177. Красний квіток николи не постоіт коло
дорогы.
2178. Красний, як торба нарубы.
2179. Красно гварйт, лем жебы было што слухати
2180. Красном женом гостей не наситиш.
2181. Красну дівку і в куті найдут.
2182. Красота розуму не додаст.
2183. Крас, як фрас. (Барз сьлічний).
2184. Крива яблін, але ябка солодкы.
2185. Криво махат, а рівно биє.
2186. Кривда людска боком вьілізат.
2187. Крыком огню не згасиш.
2188. Крычыт, як встеклий.
2189. Крычыт, як опарений.
2190. Крычыт, як паця недорізаной.
2191. Кров не вода, жилы - не мотузя.
2192. Крук крукови ока не выбере.
2193. Крукови і мыдло не поможе.
2194. Крутит головом, як Тома невірний.
2195. Крутит пыском, як кобыла дупом.
2196. Крутит сьвітом, як Циґан сонцем.
2197. Крутит ся мі на языку.
2198. Крутит, як фірман бичом.
2199. Крутит, як швец скором.
2200. Куй желізо зак горяче.
2201. Кум не кум, а з черешні долов.
2202. Купила бы-м, та купила неє.
2203. Купив, як пса облупив.
2204. Купиш люжне, - продаш потрібне.
2205. Купиш ци не купиш, а зьвідати ся мож.
2206. Купуй очами, а не ухами.
2207. Купуй сусіда, потім поле.
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2208. Курка збіже розгрібує, а в сьмітю зерна
глядат.
2209. Куры на сідало, люде - на лігало.
2210. Курка - не птах, баба - не хлоп.
2211. Куры сокочут, до міха не хочут.
2212. Курит, як бы воли продав. (Барз дуже
курит).
2213. Курит, як з комина.
2214. Курта радост, долга жалост.
2215. Кухарка самом паром сыта.
2216. Куцо скроіли, та й куцо сшыли.

Л
2217. Ладна баба без єдваба.
2218. Ладна, як свиня в дойдж.
2219. Лазыт, як потемрі. (Ходит безпорадно).
2220. Лакома іда - бріхови біда.
2221. Лакомцу хоц бы возом возыв, не буде мал
дост.
2222. Ласый, як кіт до кобасы.
2223. Ласкавой теля дві коровы ссе, а норовистой
і єдну не годно.
2224. Ласкава рука сильнійша пястука.
2225. Лах добрий новий, а колєґа - старий.
2226. Легкій набыток легко і згайнувати.
2227. Легкій на віру, легкій на підману.
2228. Легко быти щедрому, як єст з чого.
2229. Легко воду сколомутити, але довго треба
ждати, покаль ся очыстит.
2230. Легкого хліба захтів.
2231. Легко єст давати од чужаго.
2232. Легко зопсути, тяжко направыти.
2233. Легко з повним бріхом постити.
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2234. Легко називати ся чловеком, а быти ним
тяжче.
2235. Легко погостити гості в пості.
2236. Легко пришло, легко піде.
2237. Легко ся достало, легко і пропало.
2238. Ледво душа в нім ся теплит.
2239. Ледво ногы за собом волочыт.
2240. Ледво ся в нім пара тримат.
2241. Лежачого не бют, а ледачого.
2242. Лежачого хліба нигде неє.
2243. Лекше біду хвалити, як зносити.
2244. Лекше быти мудрым для інчьіх, як для себе
2245. Лекше людям давати, як в них пожычати.
2246. Лекше підперати очами, як плечами.
2247. Лекше стратити, як заробити.
2248. Лем адзимка, але своя!
2249. Лем Бог сьватий знає, як ся Лемко має.
2250. Лем вішакьі готови вынести вшытко на
своїх плечах.
2251. Лем в ріднім краю маш кус раю.
2252. Лем іук свиня має, та всяди го пхає, а як
бы рогы мала, то вшыткых бы позабивала.
2253. Лем єден і тот псьой сын.
2254. Лемкы, Бойкы, Верховинці - вшыткы своі,
не чужинці.
2255. Лемкы з-ме - з букового лісу.
2256. Лемкы любят напотемкы.
2257. Лемкы сут затяти: з нима ліпше не
зачынати.
2258. Лемко все пінязми обертат: в єдного
пожычат, другому вертат.
2259. Лемко, хоц бідний, але гоноровий.
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2260. Лемку, вшыткых пінязи не заробиш, дашто
треба і спірити!
2261. Лем молодого дурня легко оженити, старий
ся не даст намовити.
2262. Лем потячого молока хьібує.
2263. Лем пушка духу в нім.
2264. Лем раз мож козу погнати на лед.
2265. Лем скора а кости.
2266. Лем тото, што ся кому подабат.
2267. Лем час не гає часу.
2268. Лем што найду ключык ґу щестю, фурт мі
дахто вьімінит колодку.
2269. Летит, добрі душа не выскочыт.
2270. Летит на стримя леба.
2271. Летит, як без душы.
2272. Летит, як вода в потоці.
2273. Летит, як німий до суду.
2274. Лет на зламаня карку!
2275. Летів - як ангел, хпав - як чорт.
2276. Летит, як на алярм.
2277. Лжи много, а правда єдна.
2278. Лігай, бы ся сало завязало.
2279. Лігай спати, куры юж давно на бантах.
2280. Ліє, як з цебра.
2281. Лізе в очы, як пся трава (як оса).
2282. Лізе лихо, як Москаль през границу.
2283. Лізе, як свиня до вальбіі.
2284. Лінива рука - готова мука.
2285. Лінива рука дармовий хліб іст.
2286. Ліниви кравці берут довги ниткы.
2287. Лінивство і біда рука о руку ходят.
2288. Лінюха добрі по смерт посилати.
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2289. Лінюх і під стріхом змокне.
2290. Лінюх надіє ся все на заран.
2291. Лінь гірша од хвороты.
2292. Ліпша власна колиба, як чужый дім.
2293. Ліпша зима студена, як дойджами мочена.
2294. Ліпша старого порада, як молодого робота.
2295. Ліпша вдома варянка, як на чужьіні
зметанка.
2296. Ліпша вдома хліб-капуста, як деінде курка
тлуста.
2297. Ліпша єдна сьвічка перед собом, як дві за
собом.
2298. Ліпша од люди жменя щестя, як од чорта
міх злата.
2299. Ліпша соломяна згода, як золота звада.
2300. Ліпша соломяна згода, як золоти процес.
2301. Ліпша чест, як волів шест.
2302. Ліпше біду обыйти, як ся ій наосьліп пхати.
2303. Ліпше было ся не родити, як з-під палкы ся
женити.
2304. Ліпше быти добром кухарком, як планном
ґаздьіньом.
2305. Ліпше быти мудрым в гуньці, як глупавым в
реверенді.
2306. Ліпше быти старым левом, як молодым
сомаром.
2307. Ліпше близкій сусід, як далекій приятель.
2308. Ліпше борше гмерти, як пізнійше здохнути.
2309. Ліпше будеме здаля добрыми, аниж зблизка
злими.
2310. Ліпше ворог задар, як приятель за пінязі.
2311. Ліпше в пеклі запознати ся з чортом,
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як оддати ся за Москаля.
2312. Ліпше гдома на бандурках, як на чужьіні на
булках.
2313. Ліпше зле ся везти, як тяжко іти.
2314. Ліпше глядати і не найти, як найти і
згубити.
2315. Ліпше гмерти зо сьміху, як зо страху.
2316. Ліпше гнати, як быти гнаним.
2317. Ліпше даколи, як нигда.
2318. Ліпше дати пекарьови, як дохторьови.
2319. Ліпше дашто, як нич.
2320. Ліпше діти не мати, як іх зле выховати.
2321. Ліпше добрі робити, як красні говорити.
2322. Ліпше, же на голові, аниж в голові лисо.
2323. Ліпше з розумным стратыти, як з дурным
найти.
2324. Ліпше з доброго коня хпасти, як ся на злим
нести.
2325. Ліпше зле іхати, як добрі іти.
2326. Ліпше з мудрым два раз згубити,
як з дурным раз найти.
2327. Ліпше з мудрым плакати, як з блазнем
скакати.
2328. Ліпше знати, як мати.
2329. Ліпше зрана дашто, як през ден нич.
2330. Ліпше з худобним свій хліб істи,
як з богачом ся грызти.
2331. Ліпше кєпско сідити, аниж добрі стояти.
2332. Ліпше кривду терпіти, як кривду чынити.
2333. Ліпше кроком, яко скоком.
2334. Ліпше кус щестя, як міх злата.
2335. Ліпше кус, як нич.
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2336. Ліпше лиха латка, як добра дзюрка.
2337. Ліпше мати далекых приятелів, аниж
близкых ворогів.
2338. Ліпше мати мудрого ворога, як дурного
приятеля.
2339. Ліпше менше дати, як дуже обіцяти.
2340. Ліпше моє, як наше.
2341. Ліпше молода вдова, як стара дівка.
2342. Ліпше мудрий, хоц лихій, як добрий, а
дурний.
2343. Ліпше мудро мовчати, аниж глупоти
повідати.
2344. Ліпше наперсток розуму родимого, як цебер
вывченого.
2345. Ліпше наперсток щестя, як горнец розуму.
2346. Ліпше на рідній земли сконати, як на
чуджій панувати.
2347. Ліпше не жычыти, як потим язычыти.
2348. Ліпше не робити нич, як робити абыяк.
2349. Ліпше нех заздрят, як співчувают.
2350. Ліпше пізно, аниж забарз пізно.
2351. Ліпше повідж мало, але добрі.
2352. Ліпше постити, аниж хворіти.
2353. Ліпше правда з батогом, як неправда з
перогом.
2354. Ліпше просьбом, аниж грозьбом.
2355. Ліпше псови муха, як пяст поза уха.
2356. Ліпше пташку на сухій галузці, як в золотій
клітці.
2357. Ліпше раз дати, як два раз обіцяти.
2358. Ліпше рахувати своі вошы, як чуджы
грошы.
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2359. Ліпше своє бідацтво, як чудже богацтво.
2360. Ліпше своє латаноє, як чужое хапаноє.
2361. Ліпше своє малое, як чудже великое.
2362. Ліпше ся два раз радити, як нараз хыбу
зробити.
2363. Ліпше ся зьвідати, як не знати.
2364. Ліпше таке, аниж ніяке.
2365. Ліпше тераз дашто, як даколи нич.
2366. Ліпше ходити босо, аниж в пожычених
кєрпцях.
2367. Ліпше яйце гнес, як заран курка.
2368. Ліпший воробель в жмени, як сорока на
дубі.
2369. Ліпший днес воробель, як заран ворона.
2370. Ліпший розум природжений, як научений
2371. Літа плинут, як вода.
2372. Літат, як Жид по поржнім склепі.
2373. Літат, як старша дружка.
2374. Лихій доброго псує.
2375. Лихій плаче од заздрости, а добрий од
радости.
2376. Лихих очый встыд не йме.
2377. Лихо нигда і нигде не мож приховати.
2378. Лишили му лем рукы. (Вшытко забрали).
2379. Люба моя красото, люблю тя за тото.
2380. Любит го, як пес палку.
2381. Любит го, як пси дзяда.
2382. Любит, як пес кота.
2383. Любов з люди блазнів робит.
2384. Любов не пасуля з капустов, же посербав і
конец.
2385. Люде борше увіруют злому, як доброму.
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2386. Люде принимают не то, што ты про себе
повіш, а то, што повідят твоі приятелі.
2387. Люде чомуси все выберают тых, хто
одберат.
2388. Люди дуже, лем чловека трудно найти.
2389. Люди много, а чловека ніт.
2390. Люди ся рад, свого розуму ся тримай!
2391. Людска кривда не гріє.
2392. Людской жытя вымагат нелюдского
здоровля.
2393. Людском кривдом не доробиш ся.
2394. Люжного не бер, кьішені не дрий!
2395. Любов, як ватра, - не шмарыш патиказагасне.
2396. Любов гріє, як ся нею занимати.
2397. Ляха гріє чорт в уха, Лемка - в груди, а
Жыда - в пяти.
2398. Ляхів гудме, але з Ляхами будме.
М
2399. Мав пес хату!
2400. Ма вшыкого дост, як чорт половы.
2401. Має дяку, як гус до пива.
2402. Має дяку, як коза до копы сіна.
2403. Має жолудок, же бы клинці стравив.
2404. Має ідло скыснути, волит бріх тріснути.
2405. Має невыпраний пыск. (Сварливий чловек).
2406. Має обі рукы ліви. (Нич не гміє робити).
2407. Має пінязи, як дябол желіза.
2408. Має пінязи, як Жыд пацят.
2409. Має стілько гадок, як пес стежок.
2410. Має ся як земякы: кєд взимі не зьідят, то
навесну посадят.
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2411. Має ся, як паця в жьіті.
2412. Має ся, як рыба на сухім ріниску.
2413. Маєток на убочы, а біда поперед очы.
2414. Май більше, як вказуєш, гвар менше, як
знаш.
2415. Май голову на карку.
2416. Май серце, май душу, і будеш чловеком
повсякчас.
2417. Май хоц трохы олію в голові.
2418. Мак сім літ не родив, а голоду не наробив.
2419. Мала кропля камін довбат.
2420. Мала купа, мала, - тепер бы ся більша
здала.
2421. Маленькій, жебы небо побілил.
2422. Мале сьніданя - великій полуденок.
2423. Малі діти ідят хліб, а великы - серце.
2424. Малі діти - мали згрыз, велькы діти велькій згрыз.
2425. Малі діти не дают спати, а великы - дихати
2426. Малі діти несут до хыж, а великы - з хыжы.
2427. Малі діти просят меду, а великы -пінязи.
2428. Малий оген велькій ліс спалит.
2429. Мало встати рано, треба ііцьі перестати
спати.
2430. Мало дати - встыд, а дуже - шкода.
2431. Мало до порток не наробив.
2432. Мало тя за уха тягали. (Барз низкій).
2433. Малювани квіткьі не мают запаху.
2434. Мам - дам, не мам - не дам.
2435. Мам висіти за єдну ногу, волію за обі.
2436. Мам ся добрі, як голий в терню.
2437. Марно не зли ся - рано постарієш.
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2438. Марно тот слезы выдушат, кому ся плакати
не хоче.
2439. Масноі бесідьі чловек. (Облесний,
солодкомовний).
2440. Мати язык за зубами - чеснота над
чеснотами.
2441. Матко Боска, руска, польска!
2442. Ма тото на челі записане.
2443. Маханя за вдареня не рахуют.
2444. Махат пес огоном, бо огін не годен махати
псом.
2445. Махнул руком, як Бог на Карпаты.
(Перестал звертати увагу.).
2446. Маціця грудка, но сам сыр.
2447. Маш дзюравый пыск.
2448. Маш, дзяде, дашто мати, то волиш нич.
2449. Маш знати, як, де і што повісти.
2450. Маш повісти глуп оту, ліпше змовч.
2451. Маю діти дрібни, як мак, сіджу медже
нима, як кімак.
2452. Медже волками жыти - по волчы выти.
2453. Медже мужем а женом нитку не протягнеш
2454. Медже людми треба быти людми.
2455. Медицина пішла так далеко, же трудно о
здорового чловека.
2456. Меду переіш, то ти пупцем вытече.
2457. Меле, як порожний млин.
2458. Мене без мене женили.
2459. Менше вкусиш - борше ґьівтнеш.
2460. Менше ход в гості - здоровшы будут кости.
2461. Міняют ся часы, і мы разом з нима.
2462. Міряме порожне з неповним.
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2463. Мі ся не розходыт о грушкы, але чого-с там
вьіліз?
2464. Міх дзюравий не наполнит, ненажертого
не накормиш.
2465. Міцному не тра помочи, мудрому - рады.
2466. Міц, як з клаків бич.
2467. Міц, як мур!
2468. Міц, як цмок!
2469. Мішана лем фізоля з капустом добра.
2470. Микытиш ты штоси, небоже!
2471. Мильша власнв лата, аниж выжебрана
шата.
2472. Мильша пташку зелена квітка, як золота
клітка.
2473. Минули ся котовы масниці.
2474. Минули ся тоти рокы, кєд розперали ся
бокы.
2475. Минули ся тоты часы, коли літали кобасы.
2476. Митре, тримай быкы, бо процесия іде!
2477. Мы бідньї, але не дзяди.
2478. Мы з тобом, як рыба з водом.
2479. Мысли о тим, з чого жьієш.
2480. Мысли, што хочеш, але на слова уважай!
2481. Мысли, як хочеш, а выжывай, як можеш.
2482. Мьісьліла - м, же він хлоп, а він іщьі гірший.
2483. Млинара ся мука чыплят, шевця - смола.
2484. Млин а шынк - то чорта школа.
2485. Млин меле - мука буде, язык меле - біда
буде.
2486. Многи єдному можут помочи, а єден многих
не поратує.
2487. Многих ся рад, єдного ся тримай!
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2488. Много бажати -добра не видати.
2489. Много бы радити, а ничого слухати.
2490. Много знати - мало спати.
2491. Много квитне, а мало пристигат.
2492. Много народу, а люди мало.
2493. Много чаєш, а нич не маєш.
2494. Много, як у кобьілі кышок.
2495. Мовив слово - буд його паном.
2496. Мовч, а своє роб.
2497. Мовч, бабо, а я буду слухав.
2498. Мовч, дупо, кед писма не знаш!
2499. Мовч, глуха, менше гріха.
2500. Мовч і слухай, як трава росне.
2501. Мовч, та свою біду товч.
2502. Моє діло когутяче: пропіяв, а там най ся і не
розвиднят.
2503. Можеш не слухати, а клямати не заваджай.
2504. Можеш - помож, не можеш - не обіцюй.
2505. Можна встеречи мішок блих, стадо зайців,
але не жену.
2506. Моім салом та по моїй скорі.
2507. Мокрий дожджу ся не боіт.
2508. Молит ся по польскы, а сварит ся по
русинскы.
2509. Молода, як в саду ягода.
2510. Молоде гача добрі скаче.
2511. Молодий - голова перва, лем зубы другы.
2512. Молодий місяц не цілу ніч сьвітит.
2513. Молодым на мыску і яворову колиску!
2514. Молит ся під фігуром, а дябла ма під
скуром.
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2515. Молодіст ма силу в руках, старіст - в
головах.
2516. Молодіст - не помылка, старіст - не заслуга.
2517. Молодого гуптака легко оженити, старого тяжко намовити.
2518. Молоти жорнами - не то, што языком.
2519. Молотит языком, як прайником.
2520. Молот, коли не запізно.
2521. Молчалива жена - єст дар Божый, а
крыклива - як свиня паршыва.
2522. Молчыт, як бы воду в ґамбі мал.
2523. Молчыт, як бы го голили.
2524. Моль ся, надій ся, але роб і ближе берега
тримай ся.
2525. Москалеви всяди вдома, всяди порядкує. І
не думат, же негоже тесати кіля на чуджій голові.
2526. Москаля видно здаля.
2527. Москаля не перепєш, жену не
перескрипиш.
2528. Москаль втовды правду повіст, як дябол
стане ся молити.
2529. Москаль дорогу знає, та іщьі ся завідує.
2530. Москальскє счас, як жьідівскє зараз.
2531. Москаль не свій брат, не помилує.
2532. Москаль пришов - своє забуд, москалем
буд.
2533. Москаль, як ворона, а хьітрійший дябла.
2534. Моя голова робит, як зыгарок, але даколи
вьіскакує кукавка.
2535. Мудра ґаздьіня, коли повна скрыня.
2536. Мудра жона, коли єст міх мукы, а другій пшона.
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2537. Мудра жона, як єст міх пшона, а як неє ани
зерна, то і жона мізерна.
2538. Мудра рада для мудрых, а для блазнів палиця.
2539. Мудре слово стале помедже люди ходит.
2540. Мудре ухо глупы речы не почує.
2541. Мудрійте теля од коровы.
2542. Мудріст приходит з роками, а глуп ота
одразу.
2543. Мудріст приходит чловекови з роками. Але
не каждий мудрий, хто має бороду.
2544. Мудрий ґазда крає мясо на мали кавальці,
а мудрий гіст ґьівтат іх по три на раз.
2545. Мудрий юж з півслова похопит.
2546. Мудрий не вшытко повідат, што знає,
а дурний не вшытко знає, што повідат.
2547. Мудрий робит руками і головом.
2548. Мудрий ся не зашпортат два раз о тот сам
камін.
2549. Мудрий ся усьміхат, блазен плаче.
2550. Мудрым робит чловека не старіст, а розум.
2551. Мудрого без дорогоі шаты по єднім слові
познати.
2552. Муж без жены, як дуб без довбака (дятла).
2553. Муж - голова, а жена - душа.
2554. Муж єст глава, жена - коруна на ньой.
2555. Муж з женом, як мука з водом.
2556. Муж і жена - то вода і мука - змішати ся
даст, а розмішати - пропало!
2557. Муж пахне вітром, а жена - дымом.
2558. Муж провадит жену за руку, а жена мужа за нос.
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2559. Мурин нигда не буде більїм, а бортак мудрым.
2560. Мус - великій пан.
2561. Мусиме гарувати, жебы не хорувати.
2562. Мутит, як Москаль в Украіні.
2563. Муха не переберат, на кого сідат.
Н
2564. На бідного дзяда і дерево пада.
2565. На біду дуже не треба.
2566. На бистрім кони женити ся не іхай.
2567. На битім гостинци трава не росне.
2568. Набыв ся, як Марко на войні. (Споро ся
вернув).
2569. На блудах молодости не вчат ся, - на ных
ся женят!
2570. На Бога покладай, а розума ся тримай.
2571. На бортака ніт ліку.
2572. На бортаку нее знаку.
2573. На весілю - «Гоя-гоя»! По весьілю - «Мамко
моя!»
2574. На вітцю рід стоіт.
2575. На вкушыня злых язьїків нее ліку.
2576. На волка помовка, а зайці кобылу зьіли.
2577. На вовка помовка, а Москаль кобылу вкрав
2578. На востру косу много покосу.
2579. На впертых воду возят.
2580. Навпрост лем вороны літают.
2581. На всякого гада своя рогачка.
2582. На всяку віст приповідка дашто приповіст.
2583. Навчыт біда ворожыти, кед нее што до
пыска вложыти.
2584. Навчу я тя в середу кышку істи!
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2585. На вшыткы рукы - майстер.
2586. На вшыткой Божа воля.
2587. Навчый ся пливати не лем у воді.
2588. Нагынай галузку покы молода, вчый дітий,
закы малы.
2589. Нагла робота зрідка добра.
2590. На голові бы другому кіля тесав.
2591. На голові блищыт, а в голові свище.
2592. На голу кістку і ворона не сяде (і пес не
бреше).
2593. На готовім і Циґан господар.
2594. На гріш амуніциі, а на десят амбіциі.
2595. На двадцет років - гоп! На тридцет років хлоп, на сорок років - як-так, а на пятдесят такі, як фляк.
2596. Надій ся на ліпше, але буд готов до гіршого
2597. На дітвака палиці не жалуй.
2598. Надкушен ой ябко никому не потрібной.
2599. На другого примова, а о собі ни слова.
2600. Надув ся, як квочка в дойдж.
2601. Надув ся, як пуляк.
2602. Надув ся, як уш на мороз.
2603. На єдно око сьліпий, а на друге не видит.
2604. Нажыте неправдом не выйде на хосен.
2605. На жьітьовій дорозі, як на драбинястім возі
2606. На зелени ябка завсе слина капкат.
2607. На злодію шапка горит.
2608. Наів ся, аж чоло тверде.
2609. Наів ся, дай псови варґьі облизати.
2610. Наів ся, як глупий мыдла.
2611. Найбільше ся обіцює в постели і в корчмі.
2612. Найбільшой богацтво - то здоровля.
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2613. Найгірше в жытю єст то, же оно минат.
2614. Найефективнійше лічьіня траумы копривом по дупі.
2615. Найлекше другого очорнити, найтяжше
себе самого познати.
2616. Найліпша вьімівка: во вшьіткім винна
дівка.
2617. Найліпша сливка мусит хпасти до гі..на.
2618. Найліпше знає, як перогьх істи і на
кєселицю дмухати.
2619. Найліпшьій учытель - само жытя.
2620. Найліпшьім лікарством єст спокій.
2621. Най не буде од Бога гріху, а од люди сьміху.
2622. Най не доганят торба торбі, бо єднакьі обі.
2623. Найперв подумай, пак бесідуй, пак ся
гнівай.
2624. Найперв праца, потим - плаца.
2625. Найсмачнійши ябка вісят на самім чубку.
2626. Найстрашнійший зьвір - жаба, она
задусила пів сьвіта.
2627. Найстрашнійшьій зьвір тот, што на двох
ногах.
2628. Найсташнійшьім незнаньом єст тото, о
котрым знати ся не хце.
2629. Найтяжче выбрати: жену, косу і голяк.
2630. Найтяжче єст зачати, потим юж іде.
2631. Найтяжчый гріх присідат на четверте
коліно.
2632. Найцєкавше все ся творит за сусідскьім
плотом.
2633. Найчастійше офертуют, як знают, же ся
одмовиш.
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2634. Найшов - не скач, стратив - не плач.
2635. Найшов, як сокыру під лавом.
2636. На каждим подвірю своє повіря.
2637. На каждой зіля єст своя хвиля.
2638. На кажду хвороту єст маст.
2639. На карку очый неє. Чым не видиш, тым не
спозераш.
2640. На кім біда, на тім посьміх.
2641. На кінци бич стрылят.
2642. На кого Пречыста ся гніват, тому покров
свою однимат.
2643. На кого сорокы, на того й вороны.
2644. На крестинах вшыткы кумы, на весілю
вшыткы - сваты, а у корчмі вшыткы - братя.
2645. На криву дюрку кривий клинец.
2646. На леді бортак хыжу ставит.
2647. На людску глуп оту єст Божа премудріст.
2648. Нальондав ся, як быцок.
2649. На милуваня неє силуваня.
2650. На млинара вода робит.
2651. На млинскє колесо відром воды не
наносиш.
2652. На моє конто, за вашы пінязі.
2653. На мою стріху шмарят, а на його падат.
2654. На нашых горах росне овес і горе.
2655. На него неє доброго паса.
2656. На ніт і суду ніт.
2657. На ним лем кіст а скора.
2658. На ню юж і пес не гавкат.
2659. Наперед не высувай ся, позаду не зоставай.
2660. Наперед не знаш, де знайдеш, де згубиш.
2661. Наперед пєш згорівку, а потім она тебе.
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2662. Наперед три раз подумай, а потим помовч.
2663. Наперед свій кут позамітай, потім будеш
чуджы.
2664. На пецу щестя не однайдеш.
2665. Наповідало ся много, а неє нич з того.
2666. На порозі не стій! През пориг рукы не
подавай!
2667. На похыленой дерево і козы скачут.
2668. Направляй віз закы кола ся не розлетіли.
2669. На празник і пси ся злітают.
2670. На пса завеликой, а на кота замалой.
2671. На пташых правах далеко не полетиш.
2672. Напустив на мя туману.
2673. На ріднім загоні і терня в короні.
2674. Нарід хоче доброго жытя, а йому уряджают
веселе.
2675. На рівним місци ся шпортат.
2676. На рідній земли і терня не коле.
2677. Наробив Москаль технікьі, а ты, лемку, пар
ся!
2678. Наробив повни порткы радости.
2679. Наробив ся, як старий сомар.
2680. Наробив, як кіт наплакав.
2681. На ролі мусиш працувати, ци ти ся уродит,
ци ніт.
2682. На Русаля спечут мама паля.
2683. На своім кони як хочу, так іхам.
2684. На своім порозі ты при своім Бозі.
2685. Насипав му, як свини до вальбійкьі.
2686. На слова речыстий, а на руку нечыстий.
2687. На словах, як на гусьлях, а на ділі, як на
бубни.
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2688. На словах, як на гусьлях, а рук не піднимай!
2689. Нас памятают, покаль мы заваджаме
інчьім.
2690. Наставив уха, як перогы.
2691. На старій вербі губы роснут.
2692. На старім ватрыску добрі оген розкласти.
2693. На старіст і волк оглухне.
2694. На сто років ся фундуй, а каждоі минуты
смерти ся сподівай.
2695. На сьвіті кламают три річьі: вага, зыгар і
жена.
2696. На сьмітю і когут гоноровый.
2697. На тамтот сьвіт зо собом нич не забереш.
2698. На твердой дровно тра твердий клин.
2699. На тобі, небоже, што мі не гоже.
2700. На третий ден гіст, як в горлі кіст.
2701. Натура псяча: не брехне, то й не дихне.
2702. Научыт біда перогы істи.
2703. На хліб зарабляют руками, а на масло головом.
2704. На хлопскій розум.
2705. На хотіня єст терпіня.
2706. На чуджу жену чорт лыжку меду кладе.
2707. Наша невістка - што не даш, то тріскат.
2708. Нашого цьвіту по цілому сьвіту.
2709. Нашому народови юж стілько наобіцяно, а
йому фурт мало!
2710. Нашто корові розум, як сіно видит.
2711. На штоси і мы Пану Богу потрібни, же нас
на сьвіті тримат. (Повідают си бідакьі).
2712. На фрасунок добрий трунок.
2713. На циґаньстві цілий сьвіт стоіт.
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2714. На чорній земли білий хліб ся родит.
2715. На чьієму возі іхают, того і пісні сьпівают.
2716. На чьіім возі іхаш, того сьпіванку і сьпівай.
2717. На чуджій стороні рад і своій вороні.
2718. На чуджий труд лакомий не буд.
2719. На чужых жен зазерав будеш, то і свойой ся
позбудеш.
2720. На щестя вшелиякой май серце єднакой.
2721. На языку мюд, а на серпу - люд.
2722. На ярмаку два дуракы: єден туньо дає,
другій дорого просит (барз дорого просит, а
другій барз туньо дає).
2723. На ярмаку кажда кобыла жеребна, кажда
корова тілна.
2724. Не бав ся з огнем!
2725. Не бер на дітину кербач, ліпше єй пребач.
2726. Не бер си дурного до головы, а тяжкого до
рук.
2727. Не бер ся до того, як ты не од того.
2728. Не берте од жытя вшытко, не поможе.
2729. Не бер того, што-с не зоставыв.
2730. Не бій ся дябла, а злого чловека.
2731. Не бій ся малоі мыскы, але малого горця.
2732. Не бій ся, не жури ся, але сокоти ся.
2733. Не бій ся пса, ґазда привязаний.
2734. Не бій ся того, хто грозыт много.
2735. Не быват уміня без терпіня.
2736. Не буде нас по нас.
2737. Не буд гіркьім, бо тя сплюют, не буд
солодкым, бо тя злижут.
2738. Не буде мя втовды голова боліти. (Не
дожыю).
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2739. Не будеш дбав - не будеш мав.
2740. Не буд такій захланний - май міру!
2741. Не буд такій герой!
2742. Не буд тым, што рьіє.
2743. Не буд том людином, што догоры щетином.
2744. Не бер, де с не положыв.
2745. Не бита жена любити не знат.
2746. Не бій ся іти не тади, бій ся никади не іти!
2747. Не бій ся мудрого неприятеля, а бій ся
глупого приятеля.
2748. Не бій ся, Стаху, бо я сам в страху.
2749. Не быават ярмаку без гармыдру.
2750. Не буде так, як си мыслиш, а буде так, як
ся стане.
2751. Не будрай сыра з жентицьом.
2752. Не важно кельо днів у твоім жытю,
важно, кельо жытя в твоіх днях.
2753. Не вартат ани торбу січкьі.
2754. Не вартат быти фактором до женячкы. Бо
як супружество щесливе, то не подякуют, а як не
щесливе, то все будут нарікали на фактора.
2755. Не вартий за піпку дугану.
2756. Не вартує дзюркы од обаранця.
2757. Невдячний за добре злим платит.
2758. Не великій пан - возмеш си сам.
2759. Не вір вшыткому, што почуєш, не повідай
вшытко, што знаш.
2760. Не вір жені вдома, а кобьілі в дорозі.
2761. Не вір брату рідному, а вір свому оку
кривому.
2762. Не вір варзі, полож на зубы.
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2763. Не вір тому, хто приходит здалека, але
тому, хто ся одтале вертат.
2764. Не віриш другому, роб по свому.
2765. Не вір тому, што чуєш, а вір лем половину
того, што очами видиш.
2766. Не вір Цьіґану, Иване, бо сцьіґанит.
. Не видит далі свого носа.
2768. Не виділа ковалиха лиха.
2769. Не виділа-с оком, не кламай языком.
2770. Не выбагай в гостині - ідж компери в
лупині.
2771. Не выберай жену в танци, але в поли медже
женци.
2772. Не выдреш од него ани слова.
2773. Не выкривляй пыска коло чуджой мыскы.
2774. Не выкручай! Перекрутиш!
2775. Не вино винувате, а тот, хто го пє.
2776. Не выростиш яблони, не зіш ябка.
2777. Не вьшрошуй того, што можеш сам
сягнути!
2778. Не выход молода за старого, не буде там
нич доброго.
2779. Не в каждій воді мыдло ся розпустит.
2780. Не вказуй заяцеви кряків, волкови ліса.
2781. Не вказуй мі ворону на плоті.
2782. Не в капусті найдений.
2783. Не властиву любов треба лічьіти патиком.
2784. Не возме ся ани за студеной, ани за
горячой.
2785. Не вродив мак - перебудеме і так.
2786. Не все бурчати, тра і помовчати.
2787. Не все вітор віє, одкаль го треба.
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2788. Не все до Бога, треба й до розуму свого.
2789. Не все котови масниці, буде і вєтнамска
кухня.
2790. Не все мож тото грати, што хце ся гусьдям.
2791. Не все перескакуй, даколи й переліз.
2792. Не все ся діє, як хто ся надіє.
2793. Не все то ся творит, што ся говорит.
2794. Не все тото злото, што ся сьвітит.
2795. Не все тото маме, о чім гадаме.
2796. Не встигла подівувати, як заміж оддала
мати.
2797. Не всяка приповідка при всякім ся мовит.
2798. Не всякій хлоп, што кричыт »Гоп!»
2799. Не втаіти шыла в мішку.
2800. Не втікай, бо біду дігониш, але й не ставай,
бо біда тебе дігонит.
2801. Не вчы ґазду орати, кідь не гмієш леміш од
чересла розпознати.
2802. Не вчый соловія сьпівати, а орла літати.
2803. Не вчый старого коня бороздом ходити.
2804. Не вшыткы жарти бывают даного варты.
2805. Не вшыткы куры єдноі натуры.
2806. Не вшыткым єднако дано: єдному ситце,
другому - решітце.
2807. Не вшыткы пчолы мюд носят.
2808. Не вшыткы свині ходят на штырйох ногах.
2809. Не вшыткы, што жычают, довг пак
вертают.
2810. Не вшытко гнес, єст іщьі заран.
2811. Не вшытко добре і пожыточне, што смакує.
2812. Не вшытко красне - щасне.
2813. Не вшыткой правда, што книжка пише.
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2814. Не вшытко можеме вшыткы.
2815. Не вшытко то правда, што на весілю
ладкают.
2816. Не вшытко то ся варит, што ся гварит.
2817. Не вшытко то трутизна, што неприємне на
смак.
2818. Не вшытко, што далеке, ест чудже. Не
вшытко, што тримам в руках, ест мое.
2819. Не вшытко, што позволене, ест пожыточне
2820. Не вшытко, што сіре, волк.
2821. Не вшытко, што спадат на розум, мае
стосунок до него.
2822. Не вшытко ся добрі кінчьіт, што ся добрі
зачынат.
2823. Не гвар много, бо зголоднієш.
2824. Не гвар пышно, жебы ти на зле не вышло.
2825. Не гвар, же-с робив, а гвар, што-с зробив.
2826. Не глядай бідьх, она тя сама знайде.
2827. Не глядай красоты, а глядай доброты.
2828. Не глядай правды в другого, як ей сам не
маш.
2829. Не глядай сам на себе кыя.
2830. Не гмієш ґамбьі отворити?
2831. Не гмієш літати, не муч мітлу!
2832. Не гмієш ремесла - крут повересла.
2833. Не гнівай пана, - втратиш барана.
2834. Не гоіт ся рана, як не смарувана.
2835. Не грай варията!
2836. Не давай ся два разы просити.
2837. Не давай ся за ніс водити.
2838. Не давай ся каждому вітру повівати.
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2839. Не дай, Боже, бугаями орати, а Ляхами
зберати.
2840. Не дай, Боже, з Ивана пана.
2841. Не дай, Боже, зятів хліб істи.
2842. Не дай, Боже свині роги, а хлопу панство.
2843. Не дай си в душу наплювати.
2844. Не дай си на носі грати!
2845. Не дай собі по голові бродити.
2846. Не дай сой на ногу стати!
2847. Не даст си в кашу наплювати.
2848. Не дивно, же кобыла здохла, але дивно, хто
псам дав о тім знати?
2849. Недобра тота радост, по якій смуток настає.
2850. Недобрий тот жарт, од якого кости болят.
2851. Недобрий тот пташок, што своє гніздо
калит.
2852. Недобрий, як псюк.
2853. Недобрий, як хліб з честком.
2854. Не довго думав, та добрі повів.
2855. Недогода старій бабі - ни на пецу, ни на
лаві.
2856. Не дозриш оком, не доложыш міхом.
2857. Не дозриш оком, то вьілізе ти боком.
2858. Не дорікай Варна Барні, кой оба в ярмі.
2859. Недостаткы женут з хаткы.
2860. Недост хтіти, тра робити.
2861. Неє байкы без правды.
2862. Неє більшоі бідьі, як зли сусіди.
2863. Неє воды без рыбы, а человека без хыбы.
2864. Неє в сьвіті, як родина, - то вам повіст і
дітина.
2865. Неєден вечером плаче, хто ся сьміял рано.
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2866. Не єднако Бог роздават: одному гус, другму
- пава.
2867. Нее днес в никім правды, лем в Возі... і в
мені кусьцьок.
2868. Не єдного пса Бровко кличут.
2869. Нее дому без дыму.
2870. Нее дурных, пішли ліс білити.
2871. Нее злого, жебы не вышло на добре.
2872. Нее какы - нее папы (хліба).
2873. Нее ліпшого (ідла), як хліб з пеца і масло з
боденкы.
2874. Неє ліса без волка, а села без лихого
чловека.
2875. Неє мяса без кости, рыбы без ости, а
чловека без злости.
2876. Неє над ню і шовтысову свиню.
2877. Неє на него доброго паса.
2878. Неє нич гіршого над сусіда злого.
2879. Неє ничого гіршого, як блуканя по чуджых
краях.
2880. Неє олію в голові.
2881. Неє правила без вынятку.
2882. Неє приповідкьі без правды.
2883. Не пряч ся по кутах.
2884. Неє ряду в сьвіті.
2885. Неє ряду? Та ід по ряд до Котани!
2886. Неє села без болота.
2887. Неє січкьі в голові.
2888. Не єст каждий веселий, хто сьпіват, не єст
каждий злий, кому ся зле веде.
2889. Не єст так зле, як ся здає.
2890. Неє такого мотуза, жебы му кінця не было.
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2891. Неє такого шаленьства, жебы му конец не
настал.
2892. Неє такой сьпіванкьі, жебы кінця не мала.
2893. Неє торговиці без жьідівской головиці.
2894. Неє тяжко медже добрыма быти добрым.
2895. Неє уміня без терпіня.
2896. Неє што в дві тріскьі взяти.
2897. Неє што ся дивувати: така была єі мати.
2898. Не жаль, же ся оженив, лем у милій ся
помилив.
2899. Не жартуй з тым, што болит.
2900. Не ждати там добра, де сліпий видячого
веде.
2901. Неженатому смутно, бо сам єден, а
женатому тіж не барз весело, бо задуже люди має
на голові.
2902. Не жобай в носі, бо палец зламаш.
2903. Не жьіє, а пхає біду перед собом.
2904. Не жычай од кума розума.
2905. Не забивай си ничым голову.
2906. Не забуду покля жыти буду.
2907. Не завертай мі головы!
2908. Не завсе злодій краде, але завсе го ся
остерігай.
2909. Не заглядай до сусіда, - може быти з того
біда.
2910. Не зазерай до пеца, бо ваньси не будут
росли.
2911. Не зазерай по чуджых горцях!
2912. Не замітай чуджоі хьгжы, смот, чы твоя
заметена.
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2913. Не за нас то настало, не за нас то
перестане.
2914. Не зарікай ся всього робити, лем свого уха
вкусити.
2915. Не зарывай пса, та тя не вжре.
2916. Не заробил ани на солену воду.
2917. Не за твар судте, а за серце.
2918. Не за тото бито, же ходила в жыто, а за
тото, же дома не ночувала.
2919. Не зачынай десят робіт.
2920. Не зберай синови худобы, збер му розум.
2921. Не збереш клепок, не збиєш бочкы.
2922. Не збочуй з дорогы, бо одпокутуют ногы.
2923. Незвани гості грызут кости.
2924. Незваному госцю за дверями місце.
2925. Не згаднеш, де найдеш, а де згубиш.
2926. Не з доброі мукы зліплений.
2927. Не земля родит, а рукы.
2928. Не з єдного пеца хліб ів.
2929. Не зіст пес, поки не повалят.
2930. Не зыч другому того, што тобі не мило.
2931. Не зыч сынови богацтва, а зыч розуму.
2932. Не з каждого квіточка ягідочка.
2933. Не знайти жытя без смутку в никого.
2934. Незнана дорога на кінци языка.
2935. Не знаш броду, не ліз у воду.
2936. Не знаш, де найдеш, а де згубиш.
2937. Не йме голова, што язык лепече.
2938. Не іла душа чеснку, то і не смердит.
2939. Не кажда голова сива мудра быват.
2940. Не кажда свашка по правді ладкат.
2941. Не каждий віда, хто як обіда.
115

2942. Не каждий ден перогы.
2943. Не каждий, кого не мож зрозуміти,
мудрагель.
2944. Не каждий слабий, хто стогне.
2945. Не каждий спит, хто храпит.
2946. Не каждий, хто ся учыт, може быти
єґомосцьом.
2947. Не кажду правду повідаме жені.
2948. Не кєлішками, а дзвонами сьвята дзвонят,
люди до Бога гонят.
2949. Не кывай никого, не бій ся ничого.
2950. Не кыем, то палков.
2951. Некотри слова ся людям тяжко памятают,
наприклад: вдячнист.
2952. Не крут словом, як пес огоном.
2953. Не купуй кота в мішку, а лікьі в кєлішку.
2954. Не лем око, але й ухо нех жену выберат.
2955. Не лізе, не тече. Само ся влече.
2956. Не літа робят старшым, а жытя.
2957. Не любит правды, як пес мыдла.
2958. Не мае ани чым пса выгнати. (Барз бідний).
2959. Не має більше, як за обшывком.
2960. Не мае клепкы в голові.
2961. Не май вірного, не будеш мав зрадливого.
2962. Не май приятеля - не будеш мав зрадителя.
2963. Не мала баба грызоты, купила си паця.
2964. Не мала баба роботы, нашла си клопоты.
2965. Не маш ани встиду, ани сумліня!
2966. Не маш зеленого понятя.
2967. Не маш коня, не купуй хомута.
2968. Не міг ем тобі, ледво собі.
2969. Не мій кін, не мій віз - не буду ся на нім віз.
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2970. Не могла звабити колачом, а потим ледво
одбили кербач ом.
2971. Не можна знати вшыткого, дост розуміти.
2972. Не мож одночас на двох конях сідити.
2973. Не мож быти одночас веселым, розумным і
терезблим.
2974. Не може добрым быти од злого вітця
народжений.
2975. Не може не блудити нога твоя, коли блудит
серце.
2976. Не мож на небо вьілізти, а през голову
порткы зняти.
2977. Не мож тому вірити, хто людям не вірит.
2978. Не можу стояти на свому - барз болит.
2979. Не можут вшыткы быти панами, мусят
быти і люде.
2980. Не молот языком: як хцеш, бер ся за ціп.
2981. Не на бідного трафило.
2982. Не навчыт ся пес пливати, покля му ся до
ух не наліє.
2983. Ненажертий, як пес.
2984. Не намастиш - не поїдеш.
2985. Не наперед люди, тилько поперед люди.
2986. Не нарікай на прозирало, як пыск кривий.
2987. Не нарікай на рік, покаль не мине.
2988. Не на тій козі підьіхав.
2989. Не оберай собі в корчмі на танци, а си
оберай в роботі, на сонци.
2990. Не ображай Бога, бо ничого ти ся злого не
Діє.
2991. Не одкладай на заран тото, што мож
зробити днес.
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2992. Не одкладай на заран, што вчера одложил
на днес.
2993. Не одплачуй злим за зле, але добрим.
2994. Не оплатит ся скора за выправу.
2995. Не пий, небораку, кед не маш дяку.
2996. Не платит богатий, лем винуватий.
2997. Не плач, небого, же с ся оддала за нього,
най він ричыт, же взяв тебе.
2998. Не плет бздуры!
2999. Не плутай цапячоі бороды з кобылячым
огоном.
3000. Не плюй выже носа, бо себе оплюєш.
3001. Не плюй в керницю, здаст ся прийти по
водицю.
3002. Не плюй до боканчы, котру іщьі думаш
обувати.
3003. Не повідай «гоп!» зак не перескочыш.
3004. Не повідайте мі, што я мам робити,
3005. і я не повім, де вы мате піти.
3006. Не повідай, што знаш, знай, што повідаш.
3007. Не повідай, што-с ся научыл, повідай, што
знаш.
3008. Не повірит, закы не помацат.
3009. Не пожычай од кума розума.
ЗОЮ. Не пожычыш - гніваня на тижден,
пожычыш - на рік.
3011. Не позваляй на собі дырва рубати!
3012. Не позваляй свому языкови передити своій
Думці.
3013. Не поможе бабі кадило, кєд бабу сказило.
3014. Не поможе і родина, як приде лиха година.
3015. Не поможе сьватий Боже і воскова сьвічка.
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3016. Не поможе і трунок, як приде фрасунок.
3017. Не поможут лікьі, як придут стари вікьі.
3018. Не поможут нам нашы маєнтности,
гди Бог зачне карати нашы злости.
3019. Не понагляй ся языком, понагляй ся з
працом.
3020. Не пор, кєд не знаш шыти.
3021. Неправда лем раз добра.
3022. Неправдом правду побє ся, лем то на хосен
не выходит.
3023. Неправдом сьвіт перейдеш, але назад ся не
вернеш.
3024. Не пребільшуй бідьі: она і так велика.
3025. Непрежути слова не выпущай!
3026. Не провадте осла до жрудла мудрости, бо
розуму ся не набере, а по дорозі вас може
копнути.
3027. Не продавай воды на березі рікьі.
3028. Не прос в Бога хліба, а прос здоровля.
3029. Не прос нич, а щестя жыч.
3030. Не псуй си дармо кырвы.
3031. Не пхай палец медже двери.
3032. Не пхай свою лыжку в чуджу мыску.
3033. Не пхай ся, де тя не тра!
3034. Не пхай ся середа перед пятницю, бо іщьі
четвер буде.
3035. Не пхай ся там, де тя не просят!
3036. Не трат нервы на то, на што можеш
потратыти пінязі.
3037. Не рый собі гріб зубами, вставай з-за стола
півголодний, а не півжьівий.
3038. Не рый яму другому, нех сам рьіє.
119

3039. Не роб з пыска млинок, бо мукы з того і так
не буде.
3040. Не роб з пыска холяву.
3041. Не роб з языка помело.
3042. Не роб сьмішкьі з з чуджоі замішкьі, навар
своєі і сьмій ся з неі.
3043. Не робит сильний, а спосібний.
3044. Не робота сушыт, а грызота.
3045. Не роб языком, а рукамы.
3046. Не родит роля, лем Божа воля.
3047. Не роззявляй ґамбу!
3048. Не росне на вербі грушка, а на осиці
кыслиця.
3049. Не рушай біду, покаль тихо сідит.
3050. Не рушай г...но, не буде смерділо!
3051. Не руш бабыних груш! Своі натряс і бабі
принес!
3052. Не руш пса, то тя не вкусит.
3053. Не руш чужого і не бій ся никого.
3054. Не руш чужого, не втратиш свого.
3055. Несе битий небитого.
3056. Несіяне не жнут, немолочене не мелют.
3057. Не силом роб, а розумом.
3058. Не скакали бы дівкьі дрібонько, якбы не
тісни черевікьі.
3059. Не скламаш, не продаш.
3060. Не скропиш того і сьваченом водом.
3061. Не слизгав-єм ся з тобом на єднім гівні.
3062. Не слухай другого, лем ся тримай розума
свого.
3063. Не слухаш вітця - матери, то будеш слухав
псьой скоры.
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3064. Не смот высоко, бо сцентруєш око.
3065. Не смот, же пес, але чый він єст.
3066. Не смот на сукню, а што єст під нев.
3067. Не сьміє ся вода з болота, лем болото з
воды.
3068. Не сподівай ся подякы од блудной псякы.
3069. Не стій надо мном, як чорт над душом!
3070. Несте оба, бо одному нее што.
3071. Не стинай старого дерева зак молоде не
выросне.
3072. Не стоіт ани за піпку дугану.
3073. Не страх ся вьхголодніти, як єст што істи.
3074. Не стрыляй очами там і сям.
3075. Не суд никого - не будеш і ты осуждени.
3076. Не суш си головы.
3077. Не сход з битого гостинця на непевну
стезю.
3078. Не сьмій ся, братку, з чужого упадку.
3079. Не сьмій ся з чуджоі бідьі, бо твоя тя не
омине.
3080. Не сьмій ся зо старого, - сам такым будеш.
3081. Не сьмій ся на погребі, не плач на весілю.
3082. Не так Бог, як злі люде.
3083. Не так глупий, як хытрий.
3084. Не такій він глупий, як скупий.
3085. Не такій ґаздівний, як шпарівний.
3086. Не так легко зробити, як розказувати.
3087. Не так мало, як не выстарчыло.
3088. Не так не може, як не хоче.
3089. Не так споро ся робит, як ся говорит.
3090. Не так старый, як давний.
3091. Не так ся рече, як ся жые.
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3092. Не так страшний дябол, як корова на леді.
3093. Не так тоты пани, як підпанкьі.
3094. Не так шкода, як невыгода.
3095. Не тисний, бо задусиш, тримай, бы-с не
выпустив.
3096. Не то гризе, што много роботы, а то, што ей
ніт.
3097. Не тому пішла за него, же любила, а жебы
панею жыла.
3098. Не тота ґаздьіня, што гварит, а тота, што
істи варит.
3099. Не тот бідний, што мало мат, а тот, што
бівше жадат.
3100. Не тот глуптак што робит не так, а тот, хто
за ним повтарят.
3101. Не тоты дырва, што в лісі, а тоты, што в
дьірвітни.
3102. Не тот даст, хто має, а тот, хто хоче дати.
3103. Не тот майстер, хто зачне, а тот, хто
скінчьіт.
3104. Не тот мудрий, хто більше знає, а тот, хто
знає, што му треба.
3105. Не тото красне, што красне, а што ся
подабат.
3106. Не тот отец, што сплодыт, а тот, што до
розуму доводыт.
3107. Не тот хлоп, што биє, а тот, што вытримат.
3108. Не тра жыти, як вшыткы, жый, як хочеш
сам.
3109. Не тра міняти быка на індика.
3110. Не трат нерви на то, на што можеж
потратыти пінязі.
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3111. Не тра хвалити того, хто ся мало хвалит.
3112. Не трий языком о чужый поріг.
3113. Не уважай на уроджай: сій жыто - хліб
буде!
3114. Не увіриш, покаль сам не зміриш.
3115. Не урывай чести никому, то і тобі не будут.
3116. Не учте яблін родити, ліпше одженте од неі
свині.
3117. Нехай, нехай - та й цілком занехаш.
3118. Не хапай за хвіст, як можеш за рогы.
3119. Не хапай ся дурниці, не будеш сідив в
темниці.
3120. Нех бреше, аби не вкусив.
3121. Нех буде дашто, лем не што попало.
3122. Нех буде, што буде.
3123. Нех буде, як повідят люде.
3124. Не хваль жены тіло, лем єй рук діло.
3125. Не хваль погоду зрана, а постіль звечера.
3126. Не хваль ся, же твоя жена найліпша: інчьі
жены можут ся погнівати, а хлопи захтят ся
переконати.
3127. Не хваль ся травом, а хваль ся сіном.
3128. Не хвальте, куме, гостини, покаль з честьом
домів не пустили.
3129. Нех кобыла ся грызе, она має вельку голову.
3130. Нех лежыт: оно істи не просит.
3131. Нех не наше буде ваше.
3132. Нех хлоп єст лем кус ліпшьій од чорта, юж
єст дост гардий.
3133. Не ход в гості, як тя болят кости.
3134. Не ход до млина, як ся не хцеш замучыти.
3135. Не ходит о наідок, лем о посмакуваня.
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3136. Не ход на оріхьі на Спаса, бо ти ся окрутит
коло ногы кобаса.
3137. Не ход по убочу - скірні стопчеш.
3138. Не ход тади, а лем сяди, бо тамади нее
кади.
3139. Нехотячы зьіли кума паця.
3140. Не хочеш ворога мати, не тра пінязи
пожычати.
3141. Не хочеш дути на горячой, будеш дув на
болячой.
3142. Не хочеш ся вчыти - будеш волам огони
крутыти.
3143. Не хоче, як кобыла вівса.
3144. Нех очы плачут, же не вздріли, што купили.
3145. Не хочу, жебы до тя і вітор дув.
3146. Нех росне і шовкова трава, як мого коня не
буде.
3147. Нех ся не выносит швец понад черевік.
3148. Нех тоты плачут, што нам зле зычат.
3149. Нечесно жые, хто не дає жыти другому.
3150. Не чловек володіє золотом, лем золото
чловеком.
3151. Нешыковний сам собі заваджат.
3152. Не шкода вина выпитого, а шкода розуму
загубленого.
3153. Не шкрабай ся, кедь тя не сьвалит.
3154. Не штука до бідьі впасти, а штука з неі
выйти.
3155. Не штука пожычыти, а штука вернути.
3156. Не штука розчынити, а штука замісити.
3157. Не штука розметати, а штука зобрати.
3158. Не штука стрылити, а штука вцілити.
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3159. Не штука хпасти, а штука встати.
3160. Нещесна на сьвіті пещена дітина.
3161. Нещесна на сьвіті невчена людина.
3162. Ни вісьта, ни гетта.
3163. Ни в пліт, ни в ворота, а ходит, як сирота.
3164. Ни встиду, ни чести.
3165. Нигда так не было, жебы якоси не было.
3166. Ни грозьбом, ни прозьбом.
3167. Ни дар, ни купля. (За легку ціну).
3168. Ни за сесе, ни за тото.
3169. Ни за што, ни про што.
3170. Ни з пса солонины, ни з зятя дітиньї.
3171. Ни з того, ни з ового.
3172. Ни ішло, ни іхало; ни сіло, ни хпало.
3173. Николи з пінязми не быват так добрі, як зле
быват без них.
3174. Николи не жалуй ся на дві річьі: жену і
авто, - сам выберав.
3175. Николи ни на кого не надій ся. Николи ни
од кого нич не ждий. Просто воз і зроб вшытко
сам. Повір, то ест намного простше.
3176. Никому не хоче ся быти старым,
але каждий хоче дожыти до старости.
3177. Никому не дораджай іти на войну, або
женити ся.
3178. Ни лізе, ни тече. (Бездарна робота, з якої
нее пожьипку).
3179. Ни масло, ни олій.
3180. Ни одсаль, ни одталь.
3181. Ни пес, ни баран, але і не Іван.
3182. Ни сіло, ни хпало, - дай, бабо, сало.
3183. Ни слиху, ни дыху.
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3184. Ни слуху, ни вісти.
3185. Ни стій, ни почкай.
3186. Ни тады, ни сяды; ни взад, ни вперд; ни
вбік, ни в сторону.
3187. Ни тепло, ни зимно, ни пражене, ни печене.
3188. Нихто людям пыска не заткат.
3189. Нихто не боре ся зо свободом, поборює лем
свободу ІНЧБІХ.
3190. Нихто не відат, де го біда здибат.
3191. Нихто не втіче од колача, лем од бича.
3192. Нихто не заваджат жыти бідно, але жыти
богато заваджают вшыткы.
3193. Нихто не любит тых, кого ся боіт.
3194. Нихто ничыйого болю не знає.
3195. Нихто свою кєселицю не несе на вулицю.
3196. Нихто сороці з-під огона не выпав.
3197. Нихто тя за язык не тягнув.
3198. Нич мі не буде, аж до самой смерти.
3199. Нич мі не остало, лем очы про плач.
3200. Нич му не сьвате.
3201. Нич на сьвіті не вічне.
3202. Нич не вартат тот, хто вартує лем сам себе.
3203. Нич нее злого без доброго.
3204. Нич приде, то вытече воды піл колоды.
3205. Нич ся го не імат, ани добре, ани зле.
3206. Нич так не гоіт, як добре слово.
3207. Нич так не гріє, як лопата.
3208. Нич ти ся не стане, корона з тя не злетит.
3209. Нияк не можна. А, як ся барз хоче, то мож.
3210. Ніж тупий - ґазда глупий.
3211. Ніс носит выже варґьі.
3212. Ніт чым ани за псом шмарити.
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3213. Нова лыжка варґу дре.
3214. Нове ситко на клиночку вісит, а як ся
постаріє, то під лавком ся валят.
3215. Нове ситко на колонку, а як ся зостаріє, то під квочку.
3216. Новых приятелів набывай, а старых ся
тримай.
3217. Нога ся зашпортат, а голові ся достає.
3218. Ногы калічьіт, а скірні на патику носит.
3219. Ногы на плечы і гайда на піхоту!
3220. Ногы носят, рукы робят, а голова кормит.
3221. Носит ся, як курка з яйцем.
3222. Носом чує, одкаль вітер дує.
3223. Нудяр все бесідує втовды, як вам ся хоче,
жебы він слухав.

О
3224. Обзерай ся і на задни колеса.
3225. Обзерай ся і на стары коліна (не лем нараз
вшытко схіснуєш).
3226.0 біду не трудно.
3227. Обіцюй помалу, роб споро.
3228. Обіцяв пан дати, казав почкати.
3229. Обіцяла дати, лем коли - не знати.
3230. Обіцянка Ганка - глупому радіст.
3231. Обіцянка-цяцянка, а дурному радіст.
3232. Обіцянок много, а нич з ничого.
3233. Обіцяного три рокы ждут.
3234. Обіцят і горы, і доли, а не подаст і шклянкы
воды.
3235. Облесний чловек має гладкі слова, а інчьі
мысли.
3236. Облесний, як лишка.
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3237. Обріс лемко бідом, як камін мохом.
3238. Обуто видно, а босо сьлідно.
3239. Оген з водом нигда не погодиш.
3240. Оген і вода жартів не знают.
3241. Огін голові хоче розказувати.
3242. Оголений без голяка.
3243. Од Бога гріх, а од люди посьміх.
3244. Одвадив го, як кота од сала.
3245. Одважний Жыд і в школі бздыт.
3246. Од великоі воды надій ся шкоды.
3247. Од воды все ждий бідьі.
3248. Од выпадкового богацтва щестя не буде.
3249. Од глупоты ліку ніт.
3250. Од ґречних слів язык не одсохне.
3251. Од добра никт не втіче.
3252. Од доброго ґаздьі пес не втече.
3253. Од доброго хлопа не заграджай плота.
3254. Од долі ся не сховаш і не втечеш.
3255. Од дурня чую, то ся не дивую.
3256. Од жартів голова не болит.
3257. Од заздросте не гмерают, од заздросте
забивают.
3258. Од звады до биткы лем єден крок.
3259. Од згнитого ябка і здраве зогниє.
3260. Од злодія замка не істніє.
3261. Од злости старієш, а од сьміху молодієш.
3262. Одкладаний лем сыр добрий.
3263. Одкладат, як Циґан сьвато.
3264. Од красных слів язык не одсохне.
3265. Од кривого дерева й тін крива.
3266. Од Львова до Кракова всяди біда однакова.
3267. Од медведя втюк, а до студні хпав.
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3268. Од Москаля тримай ся здаля.
3269. Од огня, воды і злоі жоны, Боже, борони.
3270. Од огня оддалений не быват обпалений.
3271. Одпала му цицка од ґамбьі. (Втратив
спонсора).
3272. Од пива голова крива.
3273. Од пива голова ся кыват.
3274. Од пияного і чорт втіче.
3275. Одплата переслідує каждого, лем мало кого
доганят.
3276. Одповід на зьвіданя, - што важнійте пінязі ци здоровля, залежыт од того, што вы
стратили.
3277. Од правды жытя ніт ниякого жытя.
3278. Од прибутку голова не болит.
3279. Од пчольх мюд, од гада трутизна.
3280. Од роботы не будеш гладкій, а од лежаня ситий.
3281. Одросне, як на уци вовна.
3282. Од Русина менчий, од Поляка векший.
3283. Од свого роду не бреди през воду.
3284. Од своєі тіни ся не сховаш.
3285. Од сідженя не буде ідженя.
3286. Од смерти неє зіля в керти.
3287. Од смерти не мож ся заперти.
3288. Од того, хто обіцює вшыткой, можна ся
сп одівати вшыткого.
3289. Од того, як ся посмотрит, залежыт то, што
вздрієш.
3290. Одхворію, але не подарую.
3291. Оженив ся на свою голову.
3292. Оженити ся, то не хліба пожычыти.
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3293.0 жытю і пінязях зачынают думати, кєд
они підходят до кінця.
3294. Озерай ся на задни колеса.
3295. Окламник єст так скараний, же коли повіст
правду, нихто му не вірит.
3296. Окраса парібка - розум, а не одівка.
3297. Око видит далеко, а розум ищы далі.
3298. Око - пан, а рука - трудар.
3299. Олій і правда все наверх выходят.
3300. Олій справедливий, все наверх вьшливат.
3301. Омочыв по лікті, облизав по нігті, і ліг
голоден спати.
3302. Она квитне і пахне.
3303. Она повідат, же то было в екстазі, а я
памятам, же в стодолі.
3304. Опив ся, як беля.
3305. Опитий од вина летит на бік, од пива навзнак, од палюнкы - на нос.
3306. Оповідат гоцкы-кльоцкы.
3307. Оповідат мі сон красой кобылы.
3308. Оповідат п’ятой през десятой.
3309.0, раны Боскы!
3310. Орел літат найвище, а хрін росне
найглибше.
3311. Орли сходят з гір лем в двох выпадках: іх
імают, або забивают.
3312. Осемнадцет літ быват лем раз, а 81 іщьі
рідше.
3313. Остал, як серед воды.
3314. Остал, як стром в поли. (Самітний).
3315. Остерігай ся зрады, як глядаш порады.
3316. Остріже, оголит, а на остатку опалит.
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3317. Острий, як голяк.
3318. Отвор сам очы, зак ти не отворил дахто
інчий.
3319.0 тим юж і пси не гавчут.
3320. Откаль пришло, тады й пішло.
3321.0 худобного каждий ся отре.
3322.0 худобного нихто не стоіт.
3323. Очам страшно, а рукы вчынят.
3324. Очам страшно, а рукы лізут.
3325.0 чім не знам, о тім серце мя не болит.
3326. Очы бы іли, а бріх не хоче.
3327. Очы заблищали, як у волка.
3328. Очы напасти, дупу вытрясти. (Находити ся
марно, нич не залатвити).
3329. Очы не видят - серце не болит.
3330. Очы, як цибулі.
3331. Опгукам лем раз, а там, як ся вдаст.
3332. Ощаджай, кєд ти добрі, будеш мав ґ біді.

П
3333. Пажера сам себе іст.
3334. Палюнка не вьірішьіт вашых проблемів.
Правда, молоко тіж ніт!
3335. Палюнку не пиют лем хворы і баптисти.
3336. Палюнку пиєте? - Пию, пане дохтор, не
помагат!
3337. Палюнку пиют юж самы бортакы.
3338. Пальці старшы за вьідельці.
3339. Памятай, же ліс ма очы і уха.
3340. Панам - мясо, слугам - кости.
3341. Пан Біг го не хоче, а чорту не тра.
3342. Пан Біг дає богачови много кіпок, а бідному
- діток.
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3343. Пан Біг не дітина, аби слухав глупого
Клима.
3344. Пане майстер, то єст смола, а не кляйстер.
3345. Пане майстер, злізте з даху, не псуйте
ґонтьі!
3346. Пан завынив, а бідного завісили.
3347. Пан з села, а капелюш з міста.
3348. Пані на ціли сани, та й іщьі ногы вісят.
3349. Пани єднакови, што у нас, што в Кракові.
3350. Пани пануют, бо правдом торгуют.
3351. Панове ся гостят, а люде постят.
3352. Пан паном, а хам хамом.
3353. Панскє і жьідівскє нигда не пропаде.
3354. Пан спит, ліс росне.
3355. Панство в голові, а ушы за коміром.
3356. Папір вшытко вытримат (стерпит).
3357. Папір знесе вельо, але ліпше го скласти во
двоє.
3358. Пара добрана, як перогы і зметана.
3359. Пара до женячкы повинна ся одберати, як
пара кони до воза, - рівний крок, ход, лет, тогди
може добри іхати. Але, як єден бы стрий, другій
лінивьій, єден тягне, а другій цофат ся, або стає
дуба, то фраса вартат така робота.
3360. Пасе очами, як бы го хтів зісти.
3361. Пасує му до лиця, як свини в коралях.
3362. Пасуля сало не завяже, лем дує, як ляжеш.
3363. Патик о двох кінцях, - або ты мя, або я тя.
3364. Паця ся не мьіє - і жые.
3365. Переберат, як кура в отрубах.
3366. Переболит і присхне, як на псі.
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3367. Переважні під єдним дахом жые облуда зо
страхом.
3368. Перед Богом богацтво - великій гріх,
бідніст - пред людми.
3369. Перед сліпом віром дармо оголяти правду.
3370. Перекстий ся і опамятай ся!
3371. Перешов юж на дітинячьій розум.
3372. Перешов на лікьі - пропав на вікьі.
3373. Перша жена од Бога, друга - од люди, трета
- од дябла.
3374. Перше глядаш справедливіст, а потім інче
місце роботы.
3375. Перше зробит, а потім думат.
3376. Перше пер...нув, потім ся обернув.
3377. Перше, як гмерти - прожый.
3378. Перше, як зненавидіти - розлюб.
3379. Перше, як написати - подумай.
3380. Перше, як образити - одчуй.
3381. Перше, як одступити - спрібуй.
3382. Перше, як повісти глупоту, подумай!
3383. Перше, як повісти - послухай.
3384. Перше, як радити, призрий ся, хто тя
слухати буде.
3385. Перше, як ся женити, пошлий уха медже
люди.
3386. Першый місяц по слюбі - гварят медовий,
але дальшы - то юж гірчьїця, або квасниця.
3387. Першым дорогу дає мудрійшьій.
3388. Пес бы ся вьісьміял. (О глупой бесіді).
3389. Пес бреше, вітер несе.
3390. Пес і на сьватого бреше.
3391. Пес ліпшьій од жены - на ґазду не гавкат.
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3392. Пес пса не мине.
3393. Пес псу брат. (Злий злого підтримує).
3394. Пес сіна не іст, і козі не дає.
3395. Пец тучыт, а дорога учыт.
3396. Пів сьвіта ти замало.
3397. Підголив так, як без мыдла.
3398. Підеш хоц за Бескідьі, не позбудеш ся бідьі.
3399. Підла тота уця, што свою вовну не хце
носити.
3400. Підлий підлого гнет познат.
3401. Підлому танечникови вшытко заваджат.
3402. Під низком повалом високо не скакай.
3403. Під носом косовиця, а на розум не орано.
3404. Під носом му зышло, а в голові іщьі не
сіяно.
3405. Під своім порогом не будеш ворогом.
3406. Під свойом стріхом завсе радіст з потіхом.
3407. Піду в гості, а то самы ся припрут.
3408. Під чуджом стріхом з голодним бріхом.
3409. Пізнати глупого по сьміху його.
3410. Пізнати по мові, хто што має в голові.
3411. Пізрий обору - увидиш ґазду, пізрий хыжу ■
увидиш ґаздьіню.
3412. Пінязи дуже, а розуму мало.
3413. Пінязи дуже не быват. їх або мало, або неє.
3414. Пінязі добры рахували, а діти - выховани.
3415. Пінязі до часу, цнота - до віку.
3416. Пінязі любят рахунок, а хліб міру.
3417. Пінязі можут не лем язык розвязати, але й
пыск заткати.
3418. Пінязі не знают, же спати не дают.
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3419. Пінязі не мают значыня, покаль они у вас
сут.
3420. Пінязі позволяют залатвити такы проблемы,
якых без пінязи сте не мали.
3421. Пінязі шпарувал, а чорта си купил.
3422. Пінязи, як в Циґана уш. (Богач).
3423. Пінязми тра керувати, а не быти іх слугом.
3424. Пішлий дурного, а за ним другого!
3425. Пішого орла і ворона клюне.
3426. Пішол до неба, - юж му нич не треба.
3427. Пішол дойдж, бо в бідака весіля.
3428. Пішол на емеритуру, та й мохом обрастат.
3429. Пішол свинскым кроком.
3430. Пішол, як богачови по смерт.
3431. Пішол, як за море с...ти.
3432. Пішол, як рак по дріжджьі.
3433. Пішол бы-с матери під кабаты.
3434. Пиє, ґі дуга. (О пияку).
3435. Пиєме за чьієсе здоровля, а своє калічьіме.
3436. Пиєш, але міру знай, жебы-с не выпив
менше.
3437. Пиє, як гуска воду.
3438. Пильнує го, як кіт солонини.
3439. Пильнує, як Жыд інтересу.
3440. Пильнуй свого, жебы-с не потребував
чужого.
3441. Пильнуй свого сьмітя.
3442. Пильнуй, тото, што маш під носом, не в
чуджого під лісом.
3443. Пильнуй поля, зак го не припильнувало
куколя.
3444. Писал писака, а не розбере і собака.
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3445. Пити тра гміти, але ліпше гміти не пити.
3446. Пити треба знати - ліпше пити не знати.
3447. Пиха голодом дихат, а покора - золота
комора.
3448. Пиха і з неба спихат.
3449. Пиха на сьвіті єдина панує, єден другому не
рад уступує.
3450. Пихатий пихатого, а скупий скупого
найбільше ненавидят.
3451. Пиш, пиш - сам чытал будеш.
3452. Пияка діти од сироты гіршьі.
3453. Пияк не тот, што п’є, жебы было добрі, а
тот, што п’є, жебы было планно!
3454. Пняк пняком, а зрит в корін.
3455. Пияний шаленому брат.
3456. Пияний, як швец.
3457. Пыска людям не завяжеш і мовчати не
розкажеш.
3458. Пыск му ся не замыкат.
3459. Планна бесіда не ма доброі одповіди.
3460. Планна новина николи не приходит запізно.
3461. Планни гудак зопсує гусьлі, доброго хлопа
зопсує зла жена.
3462. Планний зьіґар єдно показує, а друге биє.
3463. Планний спокій ліпший од доброй биткы.
3464. Планной танечниці і фартух на заваді.
3465. Планному бріхови і перогы вадят.
3466. Плахта винувата, же дівка бріхата.
3467. Плач, плач, будеш мав чорни очы.
3468. Плетеш таке, як два поза три.
3469. Пливат, як пампух в олію.
3470. Пливат, як сокыра.
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3471. Пливают ріжнима способами, а тонут
єдним.
3472. Плодне дерево в раю принимают, бесплодие
з раю выганяют.
3473. Повело му ся, як з Петровоі днини. (Зышов
на гірше).
3474. Повів так, же ни пришыти, ни прилатати.
3475. Повів, як до баюры пе...нув.
3476. Повів, як сокыром одрубав.
3477. Повідав мак: што то за жыто, же рік не
вродило та й голоду наробило? А я не родив сім
літ, а голоду ніт.
3478. Повідав німьій сліпому: «позерай, як
хромый летит».
3479. Повідай правду в очы.
3480. Повідай правду в очы, але стій здаля.
3481. Повідай, што думаш, роб, што повідаш.
3482. Повідал Йойна, же буде война; повідал
Сруль, же неє куль.
3483. Повідало мі штоси, же приде хтоси.
3484. Повідати віци і пожычати пінязі тра
раптово.
3485. Повідают з уха до уха, а чути - з угла до
угла.
3486. Повідж бабі, гнет єст то всяди.
3487. Повідж глупому так, а він зробит наопак.
3488. Повідж мі, з чым єс пришов, і я ти повім, з
чым підеш.
3489. Повідж мі, хто твоя жена, і я ти од душы
поспівчувам.
3490. Повідж му лем правду в очы, він до тебе з
КЫЙОМ СКОЧЫТ.
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3491. Повідж, о чім ты думаш, і я ти я ти повім,
чым.
3492. Повім ти просто з моста.
3493. Повісти легко, а зробити тяжко.
3494. Повісти дуже парома словами - то єст
мудріст.
3495. Повітря не зауважаш, закы го не зопсуєш
3496. Повор плитко, засій рідко, - зродит ти
ДІДКО.

3497. Погана мудрого вартат веце, як похвала
дурного.
3498. Погода - вшыткым выгода, а сльота вшыткым грызота.
3499. Подалі од кумы - менше гріха.
3500. Подалі од очы - і серце не болит.
3501. Подібна свиня до быка, лем серст не така.
3502. Под тади, не знам, кади, принес то, не
знам, што.
3503. Пожычай лем в того, хто не злопамятний.
3504. Пожычаний кін ма костлявий хырбет.
3505. Пожычыв на вічне оддаваня.
3506. Пожычкы з приятеля робят неприятеля.
3507. Позберав ся, як дябол на Русаля.
3508. Позерай на розум чловека, а не на його
чело.
3509. Позерай під ногы: пінязи не найдеш, зато
ніс не розтовчеш.
3510. Позерат лівьхм оком до правоі кьішені.
3511. Позерат, як волк на зьвіздьі.
3512. Позерат, як волк на козу.
3513. Позерат, як дябол на грішну душу.
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3514. Позерат, як на пса. (Неласкаво смотрит, не
любит).
3515. Позерат, як теля на нови ворота.
3516. Познавай сьвіта, покаль служат літа.
3517. Познати дудка по чубку.
3518. Познати дурного по сьміху його.
3519. Поіхал бы м на гостину, та люде не кличут.
3520. Покаж ся вівцев, а волкы готовы.
3521. Покай ся, вдар ся в груди, то будут іщьі з
тебе люде.
3522. Покаль єс не втратив совіст, ты не втратив
нич.
3523. Покаль лінюх думат, хытрий зробит.
3524. Покаль мудрий мудрувал, спритний юж
зробил.
3525. Покаль не впрієш, поталь ся не зогрієш.
3526. Покаль не розбагатієш, поталь ся не
дознаш, кельо маш бідних родичів.
3527. Покаль сім раз одміряш, інчьі юж одріжут.
3528. Покаль хтоси хпаде, він юж лежыт.
3529. Покарай словами, а не битком.
3530. Покаяти ся николи не пізно, а згрішьіти
можна не надоляти.
3531. Покы вьіповіст, то курка яйко знесе.
3532. Покы грубий схудне, худий здохне.
3533. Покы ся вберне, то сонце зайде.
3534. Покы тото буде, дуже воды убуде.
3535. Покы щесьця плужыт, поти приятель
служыт.
3536. Покля посадит росаду, на другім боці
капуста выросне.
3537. Покора стіну пробиват.
139

3538. По кривій дорозі уперед не видно.
3539. Покує, але фурт.
3540. Полетів, аж ся за ним закурило.
3541. Полетів вітра здоганяти.
3542. Полетів на зламаня карку.
3543. По лихім полуденку і худа вечеря добрі
смакує.
3544. Полову іст, а фасон тримат.
3545. Полуденок бріха не глядат.
3546. Помагай людям, і Бог ти поможе.
3547. Помагаш мі з горы віз тягнути.
3548. Помали - далеко зайдеш.
3549. Помали і сорови дырва ся розпалят.
3550. Помали, хлопчыку, раз хліба, два раз
борщыку.
3551. Помастив му бокы буковим салом.
3552. Помогло, як мерцю кадило.
3553. Поможе, ци не поможе, а дохторьови
заплат, небоже.
3554. Помож си сам, то й Бог ти поможе.
3555. Помож сусіді, не забуде тя в біді.
3556. Понагляй ся, але помали.
3557. Понаглят ся, як Жыд на шабаш.
3558. Понаглят ся, як з козами на ярмак.
3559. По нас будут люде, та не мы.
3560. По нечасі зла рада.
3561. По нечасі час быват.
3562. По німецкьі - нецкы, а по русиньскы корытя.
3563. Поночы вшыткы коровы чорни.
3564. Попамяташ рускій місяц.
3565. Попахай, чым то пахне!
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3566. Поп за люди молит, люд за попа мелет.
3567. По пыску лекше достати, як дати.
3568. Попід лежачый камін вода не тече.
3569. Порад много, а помочи ни од кого.
3570. Порожна бочка дуднит, а повна мовчыт.
(Чым неосьвідченнійший, тым більша ляпа).
3571. Порожна мыска не вабит пыска.
3572. Порожна пелевня. (Глупий чловек).
3573. Порожний мішок просто не стоіт.
3574. Посинів, як пупец.
3575. Послав Бог роботу, кой одибрав чорт охоту.
3576. Пословицю й приповідку бер на замітку.
3577. Послухай жену, а зроб по свому.
3578. Послушний, як медвід.
3579. Поспішна праца єст мало платна.
3580. Постава сьвата, а сумліня злодійске.
3581. Постимо, а солонины меншат.
3582. Поступ ся, Ляше, нех Русин сяде!
3583. Поталь збанок воду носит, покаль му ся
вухо не одорве.
3584. Поховала мужа і розквитла, як ружа.
3585. По християнскы ближнього любив, а іщьі
більше его жену.
3586. Почеркай си по челі і опамятай ся!
3587. Почыряв быка на індика.
3588. Почыряв гус на яйце.
3589. Почыряв райткы на майткы.
3590. Пошкодуєш ухналя, то й підкову згубиш.
3591. Пошлий дурного, за ним другого.
3592. По яри не ори, стару дівку не бери.
3593. По ярмаку і Русин мудрий.
3594. Правда все наверх выйде.
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3595. Правда очы коле.
3596. Правда рідко быват чыстом, і николи не
быват простом.
3597. Правда сама ся боронит.
3598. Правда у Бога, а кривда на земли.
3599. Правда, як бы з мотикы стрылив.
3600. Правдива рука по правді і жые.
3601. Правдиво роб, доброго кінця сподій ся.
3602. Првды нигде, а час иде.
3603. Правды нигде не подієш.
3604. Правды, як воды в решеті.
3605. Правду каждий хвалит, та не каждий єй
боронит.
3606. Правду може повідати каждий бортак,
але жебы склямати, тра мати дашто в голові.
3607. Правило жытя - або пхай, або не пхай ся.
3608. Пред мужом крад і пред него клад.
3609. През глупе завішьіня добрі ся не втопив.
3610. През правду люде ся найвеце гнівают.
3611. Прибер пняка, дай му імя - і буде чловек.
3612. При бесіді найважнійше єст то, о чым ся не
бесідує.
3613. Прибитый мішком з-за рогу.
3614. Прибраний, як страшок до капусты.
3615. Пригоды учат згоды.
3616. Приде і на пса мороз. (Не уникне кары за
провину).
3617. Приде коза до воза аж збырчыт.
3618. Приде час - не буде і нас.
3619. При добрій згоді зварят ся два пероги в
єдній воді.
3620. Приіхав верхом на палици.
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3621. Приймеш зятя в дом, сам заберай ся вон.
3622. Прийміт мою Параску до громады, бо она
добра до порады.
3623. Прикус си язычок!
3624. Прилетів з языком на бороді.
3625. Прилетів, як вітрогон.
3626. Прилетів, як огня вхопити.
3627. Прилип, як гівно до тріскьі.
3628. Примусовим коньом далеко не заіхаш.
3629. Принес воды, тай сам ся напєш.
3630. Приповідка красна, кєд вчасна.
3631. Приповідка правдива для многих злостлива.
3632. Прирівняв соловія до зозулі.
3633. При роботі і час скоро летит.
3634. При соловію і воробель сьпіват.
3635. Присхло, як на псови.
3636. Притулив, як сліпого до плота.
3637. Притяли му крыла.
3638. Причепив ся, як уш до кожуха.
3639. Причына і выгварка все ся знайдут.
3640. При чьістім сумліню заснеш і на каміню.
3641. Пришла любов - розум на вакациях.
3642. Пришло му на розум.
3643. Пришов гіст - забуд про зліст.
3644. Пришов - дякую, пішов - красні дякую!
3645. Пришов на гостину - хваль ґаздьіню.
3646. Пришов по хвили - юж мыскы помыли.
3647. Пришов хтоси, та й взяв штоси, пішов бы м
за ним, та не знам, за кым.
3648. Приятелів і здоровля нигда неє дост.
3649. Пробачте, же сте іли хробачне. (Як хто
гварит кому неприємні, але по правді).
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3650. Пробувана - не стрыляня.
3651. Провад мя до Вены, а не зробиш Ляха з
мене.
3652. Про волка промовка, а волк - туй!
3653. Про волка річ, а волк навстріч.
3654. Продав дяблу душу.
3655. Продай біду за низашто, іщьі додай дашто.
3656. Про доброту на жеброту.
3657. Пропав, ни за цапову душу.
3658. Пропав, як лед на яри.
3659. Пропав, як пес на ярмаку.
3660. Про то не брехне, што не вымислив.
3661. Пропало, як циґаньскє писмо.
3662. Просили - не хтів, казали - мусів.
3663. Просили ся: волк на службу за пастуха, а
свиня за огородника.
3664. Простий, як свинячий огін.
3665. Простом дорогом найборше зайдеш.
3666. Прос як найвеце, а бер, што дают.
3667. Проти віку неє ліку.
3668. Протри капры, то будеш видів Татры.
3669. Про што не знаш, про то і журбы не маш.
3670. Прошу тя про милост, про Бога,
3671. жебы не была за моім порогом твоя нога.
3672. Пса не перещекаш, вороны не перекракаш,
жены не перескрыпиш.
3673. Псови, коневи, жені не вір; пінязі без
рахуваня не бер!
3674. Псови мачка вічна болячка.
3675. Псови, як спит, Циґанови, як прирікат, а
жені, як плаче, - не вір!
3676. Пся сьпіванка. (Циґаньство).
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3677. Птах, котрый калит своє гніздо, все єст
покараний.
3678. Пташка видо по літаню, а чловека - по
витаню.
3679. Пуляк тіж думав, же ся купат, покаль вода
ся не нагріла.
3680. Пуст бабу до раю, она і корову за собом
поведе.
3681. Пустив го з дымом.
3682. Пхає ся, як грішна душа до Неба.
3683. Пхає ся, як Жыд медже возы.
Р
3684. Рад бы косити, та неє кому косу носити.
3685. Рад бы му неба прихылити.
3686. Радіст, Томку, в своім домку.
3687. Рад-нерад, а мушу.
3688. Радости повны порткы.
3689. Рад ся другого, а тримай ся свого.
3690. Радше дома бідаком, як в чуджых слугом.
3691. Радше з мудрым скалы ламати, як з глупым
вино попивати.
3692. Радше много, а добре, аниж мало, а зле.
3693. Радше не зачати, як не скічьіти.
3694. Раз до рока і в пеклі гостина была.
3695. Раз мож козу на лед нагнати.
3696. Раз на раз не вьшадат.
3697. Раз на раз ся не приходит.
3698. Раз не мож, то полож.
3699. Раз ся стало, так ся стати мало.
3700. Рана од косы ся загоіт, од слова - ніт.
3701. Ранішний дойдж, як женскій плач.
3702. Ранний дойдж, женскій плач, а псє криваня
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не мают долгого трваня.
3703. Ранний пташок пісні сьпіват, а пізний очы
протерат.
3704. Рано ци пізно, але все не начас.
3705. Ратуй мя в нещестю, а в добрым часі
ратунку не тра.
3706. Рве ся, як пес з ланцуха.
3707. Рджа іст желізо, а горе - серце.
3708. Рджа іст желізо, а правда очы.
3709. Рівний рівного глядат.
3710. Рідкьій в крыжах. ( Слабак).
3711. Рідной гніздо і птах не забыват.
3712. Ріжни місця має Пан Біг для своіх діти.
3713. Рыба глядат, де глибше, а чловек - де ліпше
3714. Рыбы не наудив, а жаб спудив.
3715. Рычыт, як корова.
3716. Роб добро, та знай, кому.
3717. Робітний всяди замітний.
3718. Робил єм ся сьліпий і глухій, а і так нич не
помогло.
3719. Робиме, што можеме, а меньше ся не даст.
3720. Робит за Боже заплат.
3721. Робити - треба впріти і змерзнути.
3722. Робит споро, а перераблят долго.
3723. Робит тото юж рускій місяц.
3724. Робит, як бы воду палил.
3725. Робит, як бы три дни не ів.
3726. Робит, як волами іхат.
3727. Робит, як мокрой горит.
3728. Робиш робом - ни за тобом, ни перед тобом.
3729. Роб, небоже, то й Бог поможе.
3730. Роб не з розгоном, а з розумом.
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3731. Робота дурных любит, а дурны - роботу.
3732. Робота ма гірке коріня, але слодкы овочы.
3733. Робота - не волк, до ліса не втече.
3734. Робота - не волк, без копняка до ліса не
полетит.
3735. Робота роботом, а кедь фрай - спочывай.
3736. Робота сама за себе повіст.
3737. Роботы до суботы, а пінязи - до неділі.
3738. Роботы ся не даст през коліно преломити.
3739. Рогів нее, а буцкат.
3740. Родима сторона - мати, чуджа - мачоха.
3741. Роззуй очы!
3742. Розкаяти ся николи не пізно, а згрішьіти
мож не здоляти.
3743. Розобрав ся, як до росолу.
3744. Розпустив-лес жену, як циґанску торбу.
3745. Розпустне жытя в молодости приносит
хоробы на стары кости.
3746. Розсипали ся, як петруньскы дзяди. (В
стары часы с.Петрунка было в крайній нужді).
3747. Розуміє ся, як свиня на помаранчах.
3748. Розум має, лем хосновати го не знає.
3749. Розумна радіст - спокійна старіст.
3750. Розумний женит ся пізно, а мудрий - нигда.
3751. Розумний пес на вітер не гавкат.
3752. Розумний, покаль пыска не розтулит.
3753. Розумного терпят, покаль не заваджат,
3754. а гуптака - покаль не помагат.
3755. Розумом богацтва набудеш, а богацтвом
розума - николи.
3756. Розумом осягнеш бівше, як силом.
3757. Розум пришов, як з ярмаку йшов.
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3758. Розум силі не завада.
3759. Розуму неє, жебы посолити.
3760. Розуму не купиш.
3761. Росне, як верба при воді.
3762. Росне, як утя на воді.
3763. Роснут, як губы по дойджу.
3764. Ружа червена, та і она блідне.
3765. Ружа і медже копривом ружом зостане.
3766. Рука без роботы упаде до псоты.
3767. Рукавом слезы втерат, а очами на парібків
зазерат.
3768. Руками-ногами ся хперат.
3769. Рука руку мыс, а злодій злодія крыс.
3770. Рука руку втерат, а нога ногу підперат.
3771. Рука руку мыс і обі біли.
3772. рукы біли, а сумліня чорне.
3773. Рукы згрішьіли, а душа винувата.
3774. рукы золоты, та пыск поганий.
3775. Рук не выстарчат, а головом не выходит.
3776. Руком бє ся тіло, языком - душа.
3777. Румеґаш, як корова, а цьвакаш, як паця.
3778. Румяной яблочко само себе хвалит.
3779. Русин богатий і пес кудлатий - то собі
братя.
3780. Русин повіст: - Ты, што, розум стратив?,
а Жыд: - Ты, што, тупым ножыком обрізаний?
3781. Руснак отворит жені двері авта, кєд авто
нове, або кєд жена нова.
3782. Руснак Поляка припняв до пняка,
ііцьі наказав, жебы ся не одвязав.
3783. Рушат ся, як бы до порток навалив.
3784. рушыв розумом, як здохлой теля огоном.
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3785. Рюк бы словечко, та чорт недалечко.
С
3786. Сама свиня мішок дре і сама квичыт.
3787. Сам блудит, а інчьіх судит.
3788. Сам голий, а кошуля за пазухом.
3789. Сам зготовыв - сам зів.
3790. Самітний, як палец.
3791. Сам кый не бис.
3792. Сам не гам і другому не дам.
3793. Сам не робит і другого намавлят.
3794. Самой плине до рук лем то, што не тоне.
3795. Самом мудростев не купиш нич на ярмаку.
3796. Самому і на свадьбі невесело.
3797. Само ся нич не зробит.
3798. Сам собі винен: было не дримати, а позир
давати.
3799. Свиня все болото знайде.
3800. Свиня все зьідат ліпшой ябко.
3801. Свиня все зіст ліпшой ябко.
3802. Свиня не зіст, покаль не обабрат.
3803. Свиня нигда небо не видит.
3804. Свій край - як рай.
3805. Свій пец найліпше гріє.
3806. Свій язык, своя й гвара.
3807. Свій, як не заплаче, то хоц ся скривыт.
3808. Світит місяц і не гріє, лем задармо Божий
хліб іст.
3809. Свобода не в тім, жебы робити тото, што
хочеш, а в тім, жебы не робити того, чого не
хочеш.
3810. Своє люб, а чудже честуй.
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3811. Своє планне не хваль, а чудже добре не
гань.
3812. Свого не забывай, чуджого не заберай.
3813. Своі люде - не татаре.
3814. Своі пси - ту ся грызут, ту ся лижут.
3815. Свою роботу підганяй, та підганяти ся не
давай.
3816. Своя кошуля ближча до тіла.
3817. Своя стріха взимі тепла.
3818. Себе не хваль, а другого не встыдай.'
3819. Се бы треба на комині записати.
3820. Се вылами на воді писано.
3821. Се лем квіточкьі, а ягідкьі іщьі будут.
3822. Сендзя правом, як фурман бичом.
3823. Сербай, не лишай, аби й рідкого, лем бы
много.
3824. Сердите не быват сите.
3825. Середа - піст, не тра варґьі мастити.
3826. Серенчливий тот, хто учыт ся на чуджій
біді.
3827. Серце з попрьом, а душа з чеснком.
3828. Серну близкій Бескід Низкій.
3829. Серцьом люб, а руком влуп.
3830. Сес сьвіт пожычений, але тамтот - то
вічніст.
3831. Се ти боком вьілізе.
3832. Се товды буде, як рак на дубі свисне.
3833. Сідай, молодий, коло старого і научай ся
кумшту його.
3834. Сід, грибе, зак дахто за тобом не приде.
3835. Сід, грибе, зак тя хто здибе.
3836. Сід дома і не рыпай ся!
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3837. Сідит, як бы мала воду в ґамбі.
3838. Сідит, як блыха під пагностем.
3839. Сідит, як ватраль на пецу.
3840. Сідит, як квока на яйцях.
3841. Сідиш в рядку - тримай ся порядку.
3842. Сіль жытя в тім, же оно не цукер.
3843. Сім миль пішкьх за кавалок кышкы.
3844. Сім раз міряй, а раз стріж.
3845. Сім раз міряй, а раз гріш.
3846. Сизы схнут скоро в двох выпадках:
дівчати - при слюбі, вдові - по погребі.
3847. Сильний си втерат чело, хытрий - ґамбу.
3848. Синови богацтва не зоставляй, а науч го
розуму.
3849. Сирота, сирота, а пыск, як ворота.
3850. Сироті все вітер в очы.
3851. Ситий пес з горазду бісит ся.
3852. Ситих очый на сьвіті неє.
3853. Скарав пан Біг люд - послав на них суд.
3854. Скаржыпиту на тамтім сьвіті за язык
вішают.
3855. Скінчьіло ся бабі с...аня. (Втатила
спонсора).
3856. Скірні нови, а підошвьі голи.
3857. Скыснув, як молоко в камінняку.
3858. Скора вода до моря не доходит.
3859. Скора на скірні, язык на бранзолі.
3860. Скоре біді вытримат, як розкоши.
3861. Скорый поспіх - людям посьміх.
3862. Скоро летіти - голову стратити.
3863. Скривив ся, як середа на п’ятницю.
3864. Скривив ся, як Циґан на ярмаку.
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3865. Скрип, а ід.
3866. Скрипливой дерево здоровой перестоіт.
3867. Скрипливой дерево найдовше жьіє.
3868. Скриплю, а жыю.
3869. Скупий два раз тратит, подвійно платит.
3870. Скупий кебы міг, то бы два раз одно ів.
3871. Скупий і од ґамбьі сой одойме.
3872. Скупий шпарує, а щедрий кєльтує.
3873. Скупий, як Жыд.
3874. Скупий, як кін: везе вино, а пиє воду.
3875. Скупіст - не глупіст.
3876. Скупого задар просити: не даст і каменя
голову провалити.
3877. Скупому душа туньше гроша.
3878. Слабий, аж ним вітер хвіє.
3879. Слабий обід, кєдь хліба ніт.
3880. Слабий, як мотуз вчетверо.
3881. Слабий, як муха восени.
3882. Сліпому не вкажеш, глухому не оповіш, а
дурному не докажеш!
3883. Слизкій, як пструг.
3884. Слова ласкавы, а думкы лукавы.
3885. Слова масни, а перогы пісни.
3886. Слова одлітают, а написаной ся зостає.
3887. Слово до рады, а рукы - до звады.
3888. Словом не забиєш, але зганьбиш.
3889. Слово не дым, очы не вьііст.
3890. Слово по слові і дошло до биткы.
3891. Слово старше за пінязі.
3892. Слухай вшыткых, прислуховуй ся ло
немногых, вьірішуй сам.
3893. Слухати го мож, а вірити - ніт.
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3894. Смаруй хлопа лоєм, а він смердит гноем.
3895. Смерт вшытко вьірівнат.
3896. Смерт і жена од Бога призначены.
3897. Смерт не выберат ци пан, ци Іван.
3898. Смерт не за горами, а за плечами.
3899. Смерт не трубит, кедь люди губит.
3900. Смілий! Як бы з Мохначкы родом.
(Хвалькуватий боягуз).
3901. Смілий, як за плотом.
3902. Смот - мовч, а своє роб.
3903. Смот на дерево, як родит, а на хлопа, як
робит.
3904. Смот на річьі простійте, як не маш пінязи
іх купити.
3905. Смотрит, а своє робит.
3906. Смотрит вздолж, а жьіє впілперек.
3907. Смотрит лишком, а думат волком.
3908. Смотрит ся му до рук. (Матеряльно
залежний од него).
3909. Смотрит, як хробак на сонце.
3910. Смот себе - буде з тебе.
3911. Смот серцем і душом, очами того не
вздрієш.
3912. Смот ся на дівку, а не на кабат.
3913. Смутно, як у грудни по полудни.
3914. Смуток кошелі не даст.
3915. Снує ся мі в голові.
3916. Снує ся мі перед очы, як вден, так і вночи.
3917. Сокоти ся, то й Бог тя всокотит.
3918. Сокотиш мя, як мачоха пасербицю.
3919. Соли, попру і жарту лем по кус треба.
3920. Соловій сьпіває, докы ярец колоса не має,
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3921. ПОЯВИВ ся колос - пропав голос.
3922. Солодко пити, гірко платити.
3923. Солодший єст дарувний оцет, як купленой
вино.
3924. Сомар - не товар, а зять - не родина.
3925. Сонце блисне - мочар высхне.
3926. Сонце вшыткым єднако сьвітит, єно єдним
гріє, а другым - ніт.
3927. Сонце низко, вечір близко, домів далеко.
3928. Сонце низко, вечір близко, не будеме скоро
дома, бо кобыла хрома.
3929. Спізнити ся женити николи не пізно.
3930. Спіткало бідаку - повни порткы страху.
3931. Спит, як забитий.
3932. Спит, хоц з канона стрыляй.
3933. Сплячый і лежачый, як дві пары гачы.
3934. Спокійний, як гача за возом.
3935. Спокійний, як паця в міху.
3936. Спокійного волка і телята лижут.
3937. Споре свадьбуваня - довге жалуваня.
3938. Спочатку ты пиєш згорівку, а потим она
тебе.
3939. Спрытний долетит, а лінюх долежыт.
3940. Став шырший, як довший.
3941. Став, як у воду внурений.
3942. Стала му душа на міру.
3943. Стара коза і на волка має спосіб.
3944. Стара любов не рджавіє.
3945. Старат ся, як пес о пяту лабу.
3946. Старе мож руйнувати, як єст з чого нове
будувати.
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3947. Старіст не приде з вінцьом, але з якымтакым кінцьом.
3948. Старіст - не радіст.
3949. Старіст не радіст, а смерт не весіля.
3950. Старіст приходит з мудростев, а быват, же і
сама.
3951. Старіст приходит не на жарт.
3952. Старий зьвір нигда не дримле.
3953. Старий много знає, а іщьі більше забыл.
3954. Старий мусит, молодий може.
3955. Старий на блазеньскій розум сходит.
3956. Старий пес дармо не гавкат.
3957. Старий тхір, а за дівками ся обзерат.
3958. Старий чловек видит гірше, зато більше.
3959. Старий, як гриб.
3960. Старий гріх даколи нову ганьбу чынит.
3961. Старий крук дармо не кряче.
3962. Старий, як пес, а бреше, як песя.
3963. Старым зубом оріха не розкусиш.
3964. Старого вола не научыш орати.
3965. Старого воробля на полову не зімаш.
3966. Старого вчыти, што гмерлого лічьіти.
3967. Старому і слабому догаджай фурт, як
малому.
3968. Старому - пец, а малому - колиска.
3969. Старому - поцтивіст, а молодому - хліб з
маслом.
3970. Старшый Гриц, як Параска.
3971. Стеклий пес і на ґазду ся мече.
3972. Стереж ся того, хто не має ничого.
3973. Стілько правды, як у козы огона.
3974. Стыд - не дым, очы не вьііст.
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3975. Стыд - не Жыд: довгы не прийомне.
3976. Стыд - не мыдло, в очы не зайде.
3977. Стыдно повідати, а гріх таіти.
3978. Стовчу тя на квасной ябко!
3979. Стоіт, як колик.
3980. Стоіт, як пес о пяту лабу.
3981. Стоіт, як слуп, лем очами луп-луп.
3982. Сто років жый, до смерти ся вчый, а
дурным гмреш.
3983. Стратив дно в бріху. Не може ся
наситити).
3984. Страх більший за перестрах.
3985. Страшена ворона кряка ся боіт.
3986. Страшно не хпасти, страшно - не встати
3987. Стрыко: бабі вуйко.
3988. Стрыко і стрына - не родина, зять і
невістка - не дітина.
3989. Стрылил, як перун до дудлавой вербы.
(Повіл дурнииу).
3990. Строів ся дід на обід, а обід пси зіли.
3991. Студений, як желізо.
3992. Студін, як в псярні.
3993. Стуль ґамбу, бо ворона влетит!
3994. Стуль ґамбу, і ани не писни!
3995. Стуль си пыск!
3996. Сумліня мя не грызе, - я му не по зубах.
3997. Сумліня у нас чысте - мы ным ся не
послугу єме.
3998. Сумує пташка без свого крячка.
3999. Сусіда люб, але плота не розвалюй.
4000. Сусід, посід, - придеш домів, будеш ів.
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4001. Сут два Миколи і оба голи, бо єден холодний
(19.XII), а другій голодний (22.V).
4002. Сут два способи керувати женамы, але іх
нихто не зна.
4003. Сут люде і людыска.
4004. Сут річьі найбарж важнійшьі од пінязи,
але без пінязи іх си не придбані.
4005. Сушит чловека не робота, а гризота.
4006. Сходит краса, як роса.
4007. Схопив ся, як з огня.
4008. Сяде й на чорта.
4009. Сьвідка бют, як дідка.
4010. Сьвіт не без добрих люди.
4011. Сьвіт сей сну єст подобен, а щестя драбині:
восходят і нисходят по ней многи нині.
4012. Сьвіт - школа, а біда - учытель.
4013. Сьлічной - не вічной.
4014. Сьпівай своім голосом, гвар своіма
словамы.
4015. Сьпіват, як свиня в горосі.
4016. Сьпівати, то не тріскьі зберати.
4017. Сьпіваш добрі, а перестанеш - іщьі ліпше.
Т
4018. Та він такій: дуй, вітре, в поли, і я піду за
тобом.
4019. Така єст в нас приповідочка: де єст
паробок, там єст дівочка.
4020. Така курнява, же сьвіта не видно.
4021. Така любов щедра. Єдним приносит крыла,
інчьім - рогы.
4022. Така-м хвора: болит мя, а на свадьбу кортит
мя.
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4023. Така родина, як дідко козі стрык.
4024. Така сама панна, єно інакше вбрана.
4025. Така студін, же добрый ґазда пса надвір не
выжене.
4026. Така студін, же як бы не гмів дриготіти, то
бы змерз.
4027. Така хвиля, же пса шкода надвір выгнати.
4028. Так бесідує, же нич купы ся не тримат.
4029. Так бесідує, ниби з писаного чытат.
4030. Так буде, як Бог даст, а не, як ты хочеш.
4031. Так вьхглядат, як комин зсередины.
4032. Так выривав, аж му пяты блискали.
4033. Так го люблю, як сіль в оку, а кольку в боку.
4034. Так дриготив, аж ся спотив.
4035. Таке жытя - бортак мудрує, розумник дуріє.
4036. Таке жытя, як псу на припоні.
4037. Так завинив, як баран волкови.
4038. Такій байзель, же дідко ногу зломит.
4039. Такій бідний, як мак на четверо.
4040. Такій вітор - мусів ся хтоси завісити.
4041. Такій вояк, як каждый Поляк.
4042. Такій встеклий, аж піднібя чорне.
4043. Такій до роботы, як пес до фіякра.
(Лінивий).
4044. Такій до сьпіваня, як корова до брычкы.
4045. Такій дуган, же гадів труіти мож.
4046. Такій захланний, же му півсьвіта замало, а
цілий - задуже.
4047. Такій здравий, як цьвак!
4048. Такій мудрагель, же знає, де заяц обідат.
4049. Такій мудрий, як два бортакы вкупі.
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4050. Такій розумний, як бы вшыткы розумы
поів.
4051. Такій розумний, як бы му хто лійком до
головы розуму наляв.
4052. Такій страх, як з мышачой дзюры.
4053. Такій у тя пыск, як помыток.
4054. Такій язык, же й на припоні не втримані.
4055. Такы собі парувани, як горнятка
мальовани.
4056. Так кравец крає, як му сукна стає.
4057. Так, лем доцяп не так.
4058. Так летит, аж ся ногамы по дупі бє.
4059. Так му встыд, як кобьілі, што віз переверне
4060. Так му пильно, як бы горіло.
4061. Так робота іде, як Жыдови мулярка.
4062. Так роботу любит, як Жыд солонину.
4063. Так схуд, добри не трісне.
4064. Так ся бевхнув, аж здуденіло.
4065. Так ся вынюс, як бы го хто вымюв.
4066. Так ся втішьів, аж достав ср..чку.
4067. Так ся крає, як ся дає.
4068. Так ся і маме: горя не позичаме, бо свого
дост маме.
4069. Так ся му хоче робити, як псу студену воду
пити.
4070. Так ся спудив, аж портками трясе.
4071. Так тепло, аж ся вочы потят.
4072. Так тя люблю, же як не виджу, то вден
спати не можу.
4073. Так тя там треба, як пса до неба.
4074. Так тя треба, як воды в кєрпцях.
4075. Так тихо буд, як уш під рубцьом.
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4076. Таку на тя дяку мам, як ястряб на куру.
4077. Там, де Бескід, - мій отчый сьвіт.
4078. Там, де дябол повів «добраніч».
4079. Там, де любов, часу ніт.
4080. Там, де розум темний, де неє наукы,
4081. тяженько працуют, мозолят ся рукы.
4082. Там, де сут довгы уха, треба мати корткій
язык.
4083. Там діда-бабьі неє.
4084. Там дідко ногу зломит.
4085. Там добрі, де нас німа.
4086. Там ліниво праиуєш, де пожытку не чуєш.
4087. Там нас любят, де нас неє.
4088. Там ніт з кым радити.
4089. Там макогон блудит, де макутра рядит.
4090. Танец - не робота, а як ся не гміє, то
срамота.
4091. Танцує, як корова на леді.
4092. Тебе ани в поле брати, ани гдомалишыти.
4093. Теля не знає ся на перогах.
4094. Темни справы сьвітла ся боят.
4095. Темно, - перед собом пальця не видно.
4096. Терезбла голова уважат на слова.
4097. Терп, душо, спасена будеш.
4098. Тілко варґьі помастив.
4099. Тілко, як псу муха.
4100. Тілко і зыску, што маш в пыску.
4101. Тілко нашого - што зів і выпив.
4102. Тіло в злоті, а душа - в мерзоті.
4103. Тішьіт ся, як дідко цьвачком.
4104. Тіш ся не за то, же маш, а з тото, што маш
4105. Тильо жьієш, кєльо радієш.
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4106.Тильо має, што на собі.
4Ю7.Тильо много зыску, што мі остане ся в
пыску.
4108. Тильо правды, што в решеті воды.
4109. Тисне, як мороз на бабу.
4110. Ты, дябелку еден!
4111. Ты, Кальвіне!
4112. Тылицкс пиво підле, як мушиньскс право.
4113. Тым жысш, з чого жысш.
4114. Ты мі зубы не загварюй.
4115. Тым Ляхів чорт бере, же посдинчо ходят.
4116. Ты, Москалю, добрий чловек, та твоя
шынеля - злодій.
4117. Ты му слово, він ти десят.
4118. Ты не першый і не остатний.
4119. Ты по дачыс з міхом, дябол по твоє з возом.
4120. Ты, пся бідо! ...ного! ...паро! ...юхо! ...кіст!
...кров!
4121. Ты своє, а Бог свое.
4122. Ты, Томо невірний!
4123. Ты, тумане еден!
4124. Тыха вода берегы рве.
4125. Тыха вода люди топит.
4126. Тыхо, як в церкві.
4127. То байка, же над тобом ся сьміют. Гірше,
коли плачут.
4128. Тобі товч, як горохом о сьціну.
4129. Товды мам, як в руці тримам.
4130. Товды мі лиж варґьі, як мі гірко,
солодкы я й сам си оближу.
4131. Товды му заплачу, як на дзюравім мості
найду.
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4132. Товды ягоды зберают, як пристают.
4133. Товче ся, як Марко по пеклі.
4134. Того й дябол не придумат, што жона
намыслит.
4135. То ищы втовды было, коли баба дівком
была.
4136. То не вино спиват чловека, але чловек сам
себе спиват.
4137. То не горнец, што в нім істи не варят,
то не дівка, што про неі не гварят.
4138. Торованом дорогом легко ся іде.
4139. Тота курява, што вівця збила, вовка не
задусит.
4140. Тота мыска не для твого пыска.
4141. Тота роля добрі родит, по якій ґазда сам
ходит.
4142. Тота сама Марина, ено інакша хустина.
4143. Тота сторона мі мила, де мя мати породила.
4144. Тот богата, хто єст здрави.
4145. Тот ден честуй, што пришов.
4146. Тот добрий гіст, котрий мало іст.
4147. Тот і лыжкы воды не подаст.
4148. Тота сливы смак мают, котры на галузці
достигают.
4149. Тото вьілетіло мі з головы.
4150. Тото мі зробиш, што заяц кобьілі.
4151. Тото му, як псови муха.
4152. Тото мя ни сьвалит, ни болит.
4153. Тото не так, сесе не так,... і нихто не повіст,
як.
4154. Тото самой сонце, што білит полотно,
чорнит Циґана.
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4155. Тото си ани чорт не вымыслит, што ма
жена на мысли.
4156. Тото товды буде, коли вода горі ся оберне.
4157. Тот ся не боіт, хто злого не броіт.
4158. Тот, хто жадат чуджого, зазвычай тратит
своє власне.
4159. Тот, хто ся боіт жарту, не довірят власним
силам.
4160. Тот, хто ничого не зна, всему вірит, або
ничому.
4161. Траву обзерай вден, як обсохне роса,
а дівку - в буден, як не прибрана і боса.
4162. Трафив на злий раз.
4163. Трафив свій на свого.
4164. Трафила коса на камін.
4165. Трафит ся купец і на дзюравий горнец.
4166. Треба го бити, як коня, і слухати, ци іщьі
дихат.
4167. Треба, жебы ліва давала, а права о тим не
знала.
4168. Треба знати, што, де, як повідати, жебы по
шапці не достати.
4169. Треба істи, жебы жыти, а не жерти, жебы
гмерти.
4170. Треба одповідати за тото, што ся повідат,
4171. і за тото, што ся не повідат.
4172. Треба розум гнати з пят до головы.
4173. Треба ся нахилити, жебы з потічка ся
напити.
4174. Треба тя, як дзюры в мості.
4175. Треба тя, як пса в костелі.
4176. Тремтит, як листок на трепоті.
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4177. Три бабы, а два Жыды - маш ярмак.
4178. Три дни ходу, а ярмаку до полудня.
4179. Тримай голову високо, та не задерай носа!
4180. Тримай мя зозаду, бо хладу.
4181. Тримай ся в руках, як тя не тримают ногы.
4182. Тримай ся землі, то не впадеш.
4183. Тримай ся пензля!
4184. Тримай язык за зубами!
4185. Тримай язык на припоні!
4186. Тримат ся, як пияний плота.
4187. Тримат ся, як пісок на вылах.
4188. Тримат ся, як уш кожуха.
4189. Тримат ся, як чорт за грішну душу.
4190. Три паны, два отаманы, а еден гражданин.
4191. Троє єдного не ждут.
4192. Трудно выдерти, як псови з пасти (зубів).
4193. Трудно выйти з бідьі, як каменю з воды.
4194. Трудно вліті без коровы, а взимі без кожуха.
4195. Трясе ся, як галярета.
4196. Трясе ся, як Жыд на купині. (Жаль штоси
оддати).
4197. Трясе ся, як мокрой песя.
4198. Трясе ся, як чорт над грішном душом.
4199. Трясе цап бородом, бо так привик од
малого.
4200. Ту злодіів неє - сами люде крадут.
4201. Ту ищы діда-бабьі бракує.
4202. Ту мя болит, ту мя коле, ту мя не рушайте!
4203. Тунє мясо пси ідят.
4204. Туній, як борщ.
4205. Тупий, як дурбак.
4206. Тупий, як обух.
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4207. Тупим голяком борше ся поріжеш.
4208. Тягне з него, як з бровара.
4209. Тягне мя в дорогу, як волка до ліса.
4210. Тягне ся, як смрід за войском.
4211. Тягний, кобыло, хоц тобі не мило.
4212. Тяжка рана тому єст без мірьі,
4213. хто правду мовит, а му не дают вірьі.
4214. Тяжка торба повна, а порожна тяжша.
4215. Тяжко заробити, але легко розгубити.
4216. Тяжко єст в студні пливати.
4217. Тяжко нести - шкода пустити.
4218. Тяжко ректи правду, як не знаш, яку.
4219. Тяжше привикати, як одвикати.
4220. Тяжше ся одовчыти нич навчыти.

У
4221. Убогій трохы має, а дзяд ничого, богатий за
барз, дост ніт в никого.
4222. Убрало бы ся красно, іло бы ся смачно, а
робити страшно.
4223. Увидів, як свій карк.
4224. Угель і в попелі тліє.
4225. Уданим жартом єст тот, од якого вас не
догоняли.
4226. Уж много літ, як правды ніт.
4227. Узду на коня і удила дано, рядити
розумом людям розказано.
4228. Усьміхний ся, завтра буде гірше.
4229. Уч дітину кожду годину.
4230. Учений недовчений - гірше, як невчений,...
але ліпше, як перевчений.
4231. Учений шпак гварит всяк.
4232. Уч ся змолоду, не зазнаш голоду.
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4233. Файна дівка, кєд заручена.
4234. Файна і богата, лем фрасувата.
4235. Файна сливка все до гівна впаде.
4236. Файне ябко, червенувате, лем біда червакувате.
4237. Файний паробок - се не фах.
4238. Файний: як спит, то істи не просит.
4239. Фіґлі фіґлями, но можут быти й діти.
4240. Фіґлюй, лем не насьміхай ся.
4241. Фіґлюй, але в душу не плюй.
4242. Фільозоф, а кобылы в хомут не гміє
запрячы.
4243. Фора зо двора! Жебы-м тя ту не видів!
4244. Фриштак з обідом за Єдним засідом.
4245. Фучыт, як ковальскій міх.
X

4246. Хапат пінязі, як дідко душу.
4247. Хвалила ся кобыла, же з возом горці побила.
4248. Хвалити нас не тра, а ганити ся не даме.
4249. Хвальба кошелі не даст.
4250. Хвальба не робит никого з когоси.
4251. Хвальбы до неба, а в міху нич.
4252. Хваль ден гвечер, а жену рано.
4253. Хваль ден гвечер, а жытя перед смертев.
4254. Хвалька не тра хвалити, він сам ся хвалит.
4255. Хваль мя, пысочку, бо ти розодру ґамбочку.
4256. Хваль не гостину, а ґаздьхню.
4257. Хворого ся зьвідуют, а здоровому дают.
4258. Хворому вшытко гіркой.
4259. Хворому і муха заваджат.
4260. Хворота нас ся не зьвідує.
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4261. Хворота приходит на кони, а одходит на
ногах.
4262. Хыбаль знаш, де впадеш?
4263. Хыбаль тепер глина? - То за Польщы была
глина!
4264. Хыба може о білім речы тот, котрому не
знане, што єст чорне?
4265. Хыба різьбар знає чытати з дерева.
4266. Хыбит му клепка в голові.
4267. Хыжа без плота, што баба без хлопа.
4268. Хыжа не церков, люди - не ангели.
4269. Хыжу а жену все тра покрывати.
4270. Хьітрій бабі і чорт з дорогы ся вступит.
4271. Хытрий жые з глупого.
4272. Хытрий, як Жыд.
4273. Хліба му дам, але розуму не можу.
4274. Хліб в дорозі не тяжыт.
4275. Хліб за бріхом не літат.
4276. Хліб не тот, што в поли, а тот, што в
комори.
4277. Хлібу - молока, бабі - хлопа.
4278. Хліб ся не вродив, а капусту зжерла гусін.
4279. Хлипу-хлипу, а папу - нич.
4280. Хлопа видно коло снопа.
4281. Хлоп без бабы, як пес без блых, - жыти ся
дає, але смутно! Баба без хлопа, як блыха без пса
- жыти ся дає, але неє кого грызти.
4282. Хлоп без жены, як гус без воды.
4283. Хлоп без жены, як Жыд без ґешефту.
4284. Хлоп до кельні, баба до пательні.
4285. Хлоп збогатів, як згорбатів.
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4286. Хлоп нигде не змерзне, лем в груди, Жыд - в
пяти, а Лях - в уха.
4287. Хлоп сіє зерно, а чорт - кукіль.
4288. Хлоп - хлопом, а свиня - свинев.
4289. Хлоп, як ся женит першый раз, треба му
выбачыти, а як другій раз - треба го пожалувати,
а як третий раз - то вартат юж того, жебы і
четвертий раз Панбіг го скарав.
4290. Ходит до другой пивниці. (Зраджат жену).
4291. Ходит за мном, як звонок.
4292. Ходыт, ледво ногы волочыт.
4293. Ходыт од Савла до Павла. (Ходит
безрезультатно).
4294. Ходит псіми дорогами.
4295. Ходит, як бортак по ярмаку.
4296. Ходит, якженатий воробель.
4297. Ходит, як зыгарок.
4298. Ходит, як не свій.
4299. Хорт на заяця, а чорт на чловека годит,
а коли Бог з чловеком, нич му не зашкодит.
4300. Хорує на свинскы сухоты.
4301. Хоц бы на нім гад сідив, то і так вкраде.
4302. Хоц в голоді і холоді, але якоси при народі.
4303. Хоц горі, хоц долу, неє ліпше, яко домю.
4304. Хоц дзяд ситий, а торба ніт.
4305. Хоц добрий чловек, та Москаль.
4306. Хоц догоры нех скаче, та не буде по його.
4307. Хоц до пекла, аби лем тепла.
4308. Хоц єст худобний, але приятель добрий.
4309. Хоц забий Москаля, а він зубы выскалят.
4310. Хоц і бідна хыжына, та люба для Русина.
4311. Хоц іду в гостину, беру хліба в хустину.
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4312. Хоц і сова, лем бы з другого села.
4313. Хоц каменем в голову, хоц головом об
камін.
4314. Хоц му кіл на голові теш, а він все свое.
4315. Хоц не буде што істи, лем жебы было з кым
сісти.
4316. Хоц нес што істи, аби коло кого сісти.
4317. Хоц не красне, але власне.
4318. Хоц підеш за Бескідьі, не позбудеш ся бідьі.
4319. Хоц під носом ищы булькы, а в голові юж
танцулькы.
4320. Хоц річка невеличка, але берегы рве.
4321. Хоц серп кривый, та солому ріже просто.
4322. Хоц церков близко, та ходити слизко;
а корчма далеченько, та йду помаленько.
4323. Хоц я поім мясо, а ты дзяму, хоц ты - дзяму,
а я - мясо.
4324. Хоче быти ґаздом, а не вміє коневи хвоста
завязати.
4325. Хоче ся му як псу траву пасти.
4326. Хочеш втратыти приятеля, пожыч му
пінязі.
4327. Хочеш допровадити чловека до склерозы,
пожыч му пінязі.
4328. Хочеш довго жыти, мусиш саму воду пити.
4329. Хочеш жыти для себе, жый з добром і для
інчьхх.
4330. Хочеш жолудка здорового, не наливай
надто ничого хмільного до нього.
4331. Хочеш знайти добру пару, куп си добры
окуляры.
4332. Хочеш мати, мусиш дбати.
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4333. Хочеш по госьцях ходити, треба і до себе
водити.
4334. Хочеш познати хлопа, опий го; хочеш
познати жену, - нагнівай єй!
4335. Хочеш познати чловека, не слухай, што о
ним гварят другы, послухай рач ей, што він
гварит о других.
4336. Хочеш познати чловека - пожыч му пінязі.
4337. Хочеш спати солодко, вечеряй коротко.
4338. Хпав, як міх з воза.
4339. Хпав, як сьніг на голову.
4340. Хпало мі тото на помысл.
4341. Хпасти лекше, як встати.
4342. Хпертый, як віре дерево.
4343. Хрін без соли доідат.
4344. Хробачне ябко все солодке.
4345. Хробачни овочы з дерева опадают.
4346. Хтів бы вшытко мати, а нич не робити.
4347. Хтів по клині, втяв по коліні.
4348. Хтіли, як ліпше, а вышло, як гірше (як все).
4349. Хтіло бы ся самому переконати, же не в
пінязях щестя.
4350. Хтіти можна каждому.
4351. Хто барз обіцює, тот нич не робит.
4352. Хто барз обіцює, тот рідко слова дотримує.
4353. Хто бідьі не видів, тот щестя не шанує.
4354. Хто бідьі не знає, нех ся мя зьвідат.
4355. Хто бідному дає, тому Бог пожычат.
4356. Хто більше знає, тот більше ся милит.
4357. Хто бы тото вшытко в голові носив!
4358. Хто ближче огня сідит, того ліпше оген гріє.
4359. Хто Бога ся не боіт, тот люди ся не ганьбит.
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4360. Хто вандрує, тот сьвіта видит і розуму
набыват.
4361. Хто великого не видів, тот і малому ся
дивує.
4362. Хто відат, де дідко обідат?
4363. Хто вітця не шанує, тот собі пекло рьххтує.
4364. Хто винен, оддати повинен.
4365. Хто вытримат, тот выграт!
4366. Хто войны прагне, нех през войну згыне!
4367. Хто в пятницу скаче, тот в неділю плаче.
4368. Хто в сьвіті не бывав, тот чуда-дива не
видивав.
4369. Хто вчас лігат, пізно встає, зле ся має.
4370. Хто гварит до річьі, то уха наставляй, а хто
гварит не до річьі, то уха тіж не затыкай.
4371. Хто гварит, што ся му хце, почує, што ся му
не хце.
4372. Хто глядат, находит. Хто ходит, найде.
4373. Хто глядат, тот все найде... і вьгаиє.
4374. Хто гміє, тому ся належыт.
4375. Хто гміє циґанити, тот гміє і красти.
4376. Хто дає і одберат, тот ся в пеклі поневерат.
4377. Хто далеко глядат жены, то або хоче
ошукати когоси, або сам ся даст ошукати.
4378. Хто добрі возме, тот добрі несе.
4379. Хто добрий до ідла, тот добрий до роботы.
4380. Хто добри оре, ма хліб в комори.
4381. Хто добри рахує, тот добри ґаздує.
4382. Хто дома лежыт, тот в корчмі не достане.
4383. Хто до меду ближе, тот і лікти лиже.
4384. Хто доносит, тот ся о кый просит.
4385. Хто до пінязи охочый, тот не спит по ночах.
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4386. Хто до тебе з каменьом, ты до него з хлібом.
4387. Хто другым шкодит, тому зле ся поводит.
4388. Хто другому яму копат, тому третий
заплатит.
4389. Хто дуже обнимат, мало стискат.
4390. Хто думат, до даного ся додумат.
4391. Хто дуркат, тому отворяют.
4392. Хто жадат чуджого, тот позбуде ся свого.
4393. Хто жартів не слухат, тот тугій на уха.
4394. Хто жые просто, дожьіє років до сто, а хто
лукавит, того скоро чорт задавит.
4395. Хто жыл під злотом, нераз гмерат під
плотом.
4396. Хто задармо дає пити-істи, хоче ти на
голову сісти.
4397. Хто за двадцет літ не має розума, за
тридцет - свого хліба, за сорок - жены, за
пятдесят - маєтку, тот змарнувал жытя.
4398. Хто заєдно глядат ліпшого, часто і добре
тратит.
4399. Хто за кого ручыт, тот сам себе мучыт.
4400. Хто засыпат, тот і меле.
4401. Хто за ся годен, тот не голоден.
4402. Хто з волками пристає, тот по волчому
завые.
4403. Хто здаля пришов, тому легко кламати.
4404. Хто здоровля не шанує, тот на старіст
жалує.
4405. Хто землю мастит, тому земля вертат.
4406. Хто знає, што хоче, - або барз мало знає,
або барз дуже хоче.
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4407. Хто знає, як вкрасти, тот знає, як
циґаньство сплести.
4408. Хто з псами лігат, тот з блыхами встає.
4409. Хто зробив, тот зробив, а нянько - я.
4410. Хто зів мясо, нех грызе і кости.
4411. Хто іст сам флякы, мыслит, же каждий
такій.
4412. Хто кєселиці поів, на того й оскомина
напала.
4413. Хто крычит, того зле чути.
4414. Хто Лемка не шанує, нех го в д...пу
поцюлує.
4415. Хто каждого огварят, того вшыткы.
4416. Хто книгы переберат, тот розуму наберат.
4417. Хто колєґів має, того ся піняз не тримає.
4418. Хто має вісіти, тот ся не втопит.
4419. Хто має злу жону, не тра і хрону, - і так очы
рогом лізут.
4420. Хто ма жытко, тот ма вшытко.
4421. Хто малого не цінує, тот велького не вартує.
4422. Хто мало не хоче, много не достане.
4423. Хто має сіти ци стрыльбу, тот ся все
росолит.
4424. Хто мастит, тот іздит.
4425. Хто медже свині зайде, тот ся в баюрі
найде.
4426. Хто много зачынат, тот мало кінчьіт.
4427. Хто много ся зьвідує, тому много брешут.
4428. Хто на молоці ся попюк, тот дує на студену
воду.
4429. Хто на скорим коні женити ся поскаче, то
гнет заплаче.
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4430. Хто на што звык? - Пан на гонор, Жыд на
пінязі, а хлоп - на працу.
4431. Хто на чуджім горбі, ма достаток в торбі.
4432. Хто не видит, тот не завидит.
4433. Хто не гміє си хліба вкроіти, тот не гміє си
на него заробити.
4434. Хто не годен ногами, тот руками за жытя ся
тримат.
4435. Хто не доіст і не допиват, тот довгых літ
дожыват.
4436. Хто не зазнав бідьі, тот не зна шанувати
добра.
4437. Хто не лінивий, тому Бог благословит.
4438. Хто не має в голові, мусит мати в пятах.
4439. Хто не має головы, тому і капелюша не тра.
4440. Хто не має ворогів, тот не має тіж
приятелів.
4441. Хто не має нич на танірі, тот позерат на
тану.
4442. Хто не має, тот не стратит.
4443. Хто не має щесьця, тот, хоц і горізнач
хпаде, нос си розтовче.
4444. Хто не пролупит очы, тот пролупит жеб.
4445. Хто не робит на себе, буде робил на інчьіх.
4446. Хто не розуміє жартів, нех не ходит медже
люди.
4447. Хто не слухат старшых, буде слухав псьой
скоры.
4448. Хто не слухат тата, тот послухат ката.
4449. Хто не ховат(має) кота, тот кормит мышы.
4450. Хто не хоче пецуха, не буде мав пастуха.
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4451. Хто не хце ся женити, а го нагваряют, жебы
конечні ся женив, то нех до 40 років гварит, же
ищы молодий, а по 40, же застарий.
4452. Хто не чынит лихого, тому не страшно
ничого.
4453. Хто ніж має, тот солонину крає.
4454. Хто нигда не зачне, нигда не скінчьіт.
4455. Хто нич не зазнав, тот нич не зна.
4456. Хто нич не робит, тот нигда не має часу.
4457. Хто нич не робит, тот нич не попсує.
4458. Хто нич не робит, тот ся не помилят.
4459. Хто о нічьім ся не зьвідує, тот ся нич не
навчыт.
4460. Хто палюнку пиє, тот довго не жьіє.
4461. Хто першый встав, тот порткы вбрав.
4462. Хто підслухує, тот все на себе почує.
4463. Хто пізно приходит, тот сам собі шкодит.
4464. Хто пінязі має, тому всяк руку подає.
4465. Хто пиє в борг, тот опиват ся два раз.
4466. Хто пиє палюнкы много, стратит розум з
того.
4467. Хто платит гудаковы, тот выберат
мельодию.
4468. Хто медже свині зайде, тот ся в багні найде.
4469. Хто по обіді не ляже, тому ся сало не
завяже.
4470. Хто правдиву пісню грає, тому і смык нераз
поламают.
4471. Хто правдом жые, тот добра нажьіє.
4472. Хто правду повідат, тот слів не глядат.
4473. Хто празникує Пилипа, буде голий, як липа.
4474. Хто припоминат, тот допоминат.
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4475. Хто погарык выпиват, тот віку не дожыват.
4476. Хто при чуджых людях сварит ся зо женом,
то в голові ма кус помервлено, хто зас выхвалят
свою власну жену, то голову ма шалену.
4477. Хто про кого поза очы зле повідат, тот того і
ся боіт.
4478. Хто просто иде, тот далеко зайде.
4479. Хто раз поцтивіст стратит, нихто му ей не
наверне.
4480. Хто рано встає, тому Бог дає.
4481. Хто рано встає, ...тот іде за хлібом.
4482. Хто рано встає, ...тот не выспаний.
4483. Хто ранше приде, тот борше змеле.
4484. Хто робит, тот ся доробит.
4485. Хто роботы ся боіт, а кого - робота.
4486. Хто сам іст свій хліб, тот сам двигат свій
тягар.
4487. Хто сам падат, другого нех не двигат.
4488. Хто сивий, не конче мудрий, ено старый.
4489. Хто слова не дотримує, тот чести не має.
4490. Хто служыт вшыткым, тому нихто не
платит.
4491. Хто собі біду глядат, тот і знайде.
4492. Хто спит, тот не грішьіт.
4493. Хто стратив стыд, тот стратив чест.
4494. Хто ся боіт, тому ся в очах двоіт.
4495. Хто ся выжше выдерат, під тым ся більше
хвіє.
4496. Хто ся вороблів боіт, нех просо не сіє.
4497. Хто ся до правды тягне, тот ма рукы
посталканы.
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4498. Хто ся женит, добрі робит, кто ся не женит
ліпше робит. - Для того старий паробок ліпше
зробит, як до смерти буде парубчыл.
4499. Хто ся зьвідує, тот не блудит.
4500. Хто ся кашом попюк, тот на маслянку дує.
4501. Хто ся з кым задає, такым ся стає.
4502. Хто ся не гне, тот ся ломит.
4503. Хто ся сам хвалит, тот злих сусідів має.
4504. Хто ся сьміє, - значыт жьіє.
4505. Хто ся топит, тот ся брытвы вхопит.
4506. Хто ся як научыт, тай гночы так маручыт
(мырчыт).
4507. Хто хоче дашто мати, мусит пізно лігати,
рано вставати.
4508. Хто хоче долго жыти, то лем воду пити.
4509. Хто хоче зерня зісти, мусит оріх розгрызти.
4510. Хто хоче сьвідком быти, мусит крестик
цюлувати.
4511. Хто худий, як бердо, тому й спати твердо.
4512. Хто хце кламати, мусит мати добру памят.
4513. Хто циґанит, тому легше, а хто правдує бідує.
4514. Хто часто в дорозі, был під возом і на возі.
4515. Хто чысте сумліня має, тот спокойно спати
лігає.
4516. Хто чого вартат, - колач - кобасы, адзымка
вару.
4517. Хто чужым волом оре, тот кривы борозды
тягне.
4518. Хто языком робит, того рукы не болят.
4519. Хто як вміє, так і піє.
4520. Хто як робит, так і має.
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4521. Хто як робит, так ся му водит.
4522. Хто як ся справує, так ся о ним бесідує.
4523. Худобний нигде правды не найде.
4524. Худобний тот, кому хыбит щестя, а не тот,
кому бракує пінязи.
4525. Худобному і з поржнього горця выкыпит.
4526. Худобному і щестя єст худобне.
4527. Худобу і біду затаіти ся не даст.
4528. Хце справити з мухы два кожухы.
4529. Хце ся му, як псу траву пасти.
Ц
4530. Цєкавіст - то перший стопін до пекла.
4531. Цєкавскьі скоро ся старіют.
4532. Цідит слова, як петрівскій дзяд пацері. (О
тым, хто не портафит плавно бесідувати).
4533. Ціле літо милуваня, а в мясниці
свадьбуваня!
4534. Цілив у ворону, а трафив в корову.
4535. Цілувал ястряб курочку до посьліднього
перочка.
4536. Цілуй руку не жені, а тесцьовій.
4537. Ціни, як діти, фурт роснут.
4538. Ціркали ластілкьі, же не хотят спілкьі.
4539. Ци было, ци не было, а ты тягний, кобыло.
4540. Циґан знає, што кобьілі треба.
4541. Циґан бы не дав єдно літо за сто зим.
4542. Циґани жыют хоц ся і не мьиот.
4543. Циґани му в бріху грают.
4544. Циґани не орют, бо волів не мают, а зато
ідят хліб, бо коней міняют.
4545. Циґани угля не продавают.
4546. Циґаньства много, а правда єдна.
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4547. Циґаньство не битка, в боку не болит.
4548. Ци добрі, ци зле, а мус повідати, же добрі.
4549. Ци іхат, ци ходит, на єдно выходит.
4550. Ци києм, ци палком - вшытко єдно.
4551. Ци пє, ци не пє, та все пяний. (Раз злапаний
- все винуватий).
4552. Ци поможе ци не поможе, а ты плат,
небоже.
4553. Цирконе, як поток.
4554. Ци я тому винна, же перина зимна? Як бы
было Петра, то бы была тепла.
4555. Цыт, цыт, кажде свой ой біді сыт.
4556. Цундравий, як бы з неба впав.
4557. Цьмакат, як штьірі свині.

Ч
4558. Час вшытко загоіт.
4559.Час летит, як вода по камени.
4560. Час лічьіт раны, але зморщкы сут барже
вперты.
4561. Часом і зламана палиця ся придаст.
4562. Час робит не на тебе, а на твою твар.
4563.Частенько языком обертати труднійше, як
лопатом.
4564. Частий гіст не быват вчасний.
4565. Час - то дохтор на вшыткы грызоты.
4566. Час - тото самой, што пінязі:
не тратте го марно, і вы будете го мали дост.
4567. Частуй голий босого.
4568. Час, якій мы маме, то пінязі, якых мы не
маме.
4569. Чекай, грибе, зак тя дахто здибе.
4570. Чекайте, ціпьі, приде на вас осін!
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4571. Чекат, як каня на дойдж.
4572.Червений, як рак печений.
4573.Червеной яблочко, та всередині хробачок.
4574.Черепя довше жые, як цілий горнец.
4575. Чесному всяди чест, хоц і під лавом.
4576. Чеснота і щестя вісят на тонкім конарыку.
4577. Чеснота навікьі, циґанство - до часу.
4578. Чест і добре імено не купиш на ярмаку.
4579.Чест не можна одняти, єй можна втратыти
4580. Чеше языком, як терлицьом.
4581.Чыгат, як каня на дойдж.
4582.Чыгат, як чорт на грішну душу.
4583. Чьіє весіля, того й музыкы.
4584.Чьіім возом іхаш, того коні і хваль.
4585. Чьіі помиі пес іст, тому і служыт.
4586. Чый бы бьщок не скакав, а телятко наше.
4587. Чый хліб іш, того сьпіванку сьпівай.
4588. Чым більше дистаєме, тым більше хочеме.
4589.Чым блыха менша, тым веце грызе.
4590. Чым гірше, тым більше фільозофів
(мудрагелів).
4591. Чым горнец накьіпів, тым го чути.
4592.Чым горнец накыпит, тым череп смердит.
4593.Чым дітиско купате в горячійшій воді, тым
борше зачне бесідувати.
4594.Чым краснійшьій, тым чорту милійшьій.
4595.Чым менше знаш, тым більше ся сумніваш.
4596. Чым менше розумних гадок в голові, тым
більше сьмітя на языку.
4597. Чым пес старшый, тым огін твердшый.
4598.Чым старшый, тым веце затятий.
4599.Чым ся не наів, тым ся не налижеш.
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4600.Чым хто барже з гальбы тягне, тым тот
барже потим прагне.
4601. Чым хто грішьіт, тым караний быват.
4602. Чын з інчьіма так, як бы-с хтів, жебы они
чынили з тобом.
46ОЗ.Чыста, як сыза.
4б04.Чыстота - сама перша цнота.
4605. Чыя душа честку не іла, не буде смерділа.
4606. Чыя коса перша, того лука шырша.
4607. Чыя меджа, того й покіс.
4608. Чыя свадьба, того й банда.
4609.Чыя сила, того й воля.
4610. Чыя фляшка на столі, того й правда на селі.
4611. Чыя шкода, того й гріх.
4612. Чловека за слова, заяця - за уха.
4613. Чловека по бесіді, зіля - по запаху.
4614. Чловека познают по бесіді, а птаха - по
сьпіву.
4615. Чловека по мові, билину по запаху познаш.
4616. Человек без волі, як кін на припоні.
4617.Чловек бис ся в жытю, як рыба об лед.
4618.Чловек втовды росне, кед му ся снит, же
літат.
4619. Чловек глупий не уступит.
4620. Чловек гордіє, кой ся му добрі діє.
4621. Чловек єст доталь чловеком, покаль ся слова
дотримує.
4622. Чловек ест здоровий, як го каждий раз
болит де інде.
4623. Чловек єст лем половину такій злий, як го
люде мают.
4624. Чловек мыслит, а Бог рядит.
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4625. Чловек не ангел, жебы не згрішьів.
4626. Чловек не з соли, од дожджу ся не розтопит.
4627. Чловек не може быти цалком щесливий ани
без жены, ани зо женом.
4628. Чловек не свиня - вшытко зіст.
4629.Чловек неуцтивий не єст справедливий.
4630. Чловекови дано слово, а зьвірині - німоту.
4631. Чловекови найтяжше быти чловеком.
4632.Чловек підлизачний не єст приятель
вдячний.
4633. Чловек ранит языком, баран - рогом.
4634.Чловек рідко помилят ся два разы,
зазвычай зо три, або й більше.
4635. Чловек снує сьвітом, а пчола - цьвітом.
4636. Чловек створений до роботы, як птах до
польоту.
4637. Чловек учыт ся не до старости, а до смерти.
4638. Чловек ходит, а Бог водит.
4639.Чловек чловека познат здалека.
4640. Чого бы-м ся брал до того, коли не тямлю?
4641. Чого глухый не дочує, то си домислит.
4642.Чого замного, того й свині не хтят.
4643-Чого-м не видів, того не повім.
4644.Чого не гмієш хвалити, того не гань.
4645.Чого не знаш, того й не забудеш.
4646. Чого ніт, того не треба.
4647. Чого очы не видят, того серпу не жаль.
4648.Чого с уперед не думав?
4649.Чорний, як мурин.
4650.Чорны очы, ладны брови - пут до гріха і
любови.
4651. Чорноброва, як руде теля.
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4652.Чубчыт біда того, хто не шанує свого.
4653. Чуджа кривда вьїлізє боком.
4654. Чуджа голова - темний ліс.
4655. Чуджа земличка тобі не мамичка.
4656. Чуджа хата горша ката.
4657. Чудже возмеш жмінком, а чорт возме твоє
мірком.
4658. Чудже вшьіткє солодке.
4659.Чудже красне, своє - найкрасше.
4660.Чудже не гріє.
4661. Чудже хвальме, а своє шануйме.
4662.Чудже чуджым і пахне.
4663.Чудже сонце не огріє ти віконце.
4664.Чуджый біль никого не болит.
4665. Чуджы діти скоро роснут.
4666. Чуджый пец не гріє.
4667.Чуджый фах, чуджа жена і чуджа
запальничка все ся здают ліпшьіми.
4668. Чуджы краї хвальме, а своїх ся тримайме.
4669.Чуджыма крылами не літай.
467О.Чуджыма руками добрі гада імати.
4671.Чуджыма руками добрі оген загрібати.
4672.Чуджыма руками лекше гасити оген, але
лем своіма мож загасити.
4673.Чуджыма словами не упросиш Бога.
4674. Чуджым добром не напасеш ся, о своє дбай.
4675.Чуджым добром сыт не будеш.
4676. Чуджы стріхьі не ждут твой ой потіхьі.
4677.Чуджы рукы легкы, та не пожыточни.
4678. Чуджых злиднів не насытиш.
4679.Чуджого не хапай, а свого не гайнуй!
4680. Чуджого не руш, свого не оддавай.
183

4681. Чуджого не хочу, але й свого не дарую.
4682.Чуджой перекроч, але не руш!
4683. Чудує ся, як теля на нови двері.
4684.Чуєме лем зуб, котрий нас болит.
4685. Чує ся, як корова по теляті.

Ш
4686. Шайтавий, як колесо.
4687. Шаленому ніт ся што чудувати.
4688. Шануй вітця і Бога, буде тобі всяди открыта
дорога.
4689. Шануй вітця-матір і буде ти всяди добре.
4690. Шануй інчьіх, то і сам шанувани будеш.
4691. Шануйме ся, як братя, рахуйме ся, як
Жыди.
4692. Шануй сам себе, то будут шанували і люде
тебе.
4693. Шануй старого, бо сам такым будеш.
4694. Шануй учытеля, як родителя!
4695. Шафрану не перетреш, а жены не
перепреш.
4696. Шваґоватий, як ляшок з-поза Вісли.
4697. Шварна дівка, як маківка.
4698. Шварну дівку і в куті знайдут.
4699. Швец і кравец на єден комірец.
4700. Шылом студні не выкопаш.
4701. Шкода, же-с мудрий, а піше ходиш.
4702. Шкода красы, як ніт розуму.
4703. Школа учыт, а жытя научыт.
4704. Шлюс, Параню, по коханю.
4705. Шмарив кости на лаву.
4706. Шмарив, як за Драбину.
4707. Шмарив, як псови.
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4708. Шпаруй сіно не на зиму, а на позимок.
4709. Штыри етапи людского жытя: ищы неє, юж
єст, ищы єст, юж неє.
4710. Штыри слова в серну май: - Палюнку нигда
не мішай!
4711. Што бідному даме, то в Бога маме.
4712. Што бы діти не робили, лем бы дітий не
робили.
4713. Што было, а не єст, не пише ся в реєстр.
4714. Што было, виділи діди; што буде, увидят
внукы.
4715. Што было - виділи, што буде - увидим.
4716. Што было, виділи, што буде - увидим,
а іщьі тото буде, же нас не буде.
4717. Што было, то перешло, што буде, приде.
4718. Што было і не было, все ся перебыло.
4719. Што было, то быльом поросло.
4720. Што было, то ся перебыло, што ііцьі буде,
4721. того не знают люде.
4722. Што было, юж ся не верне.
4723. Што бы сте, куме, не повідали, а нога коло
дупы грубша.
4724. Што Бог дає, то все на ліпше.
4725. Што Бог призначыт, нихто не переіначьіт.
4726. Што вден маш на мысли, то ти ся вночы
приснит.
4727. Што вік, то іншьій сьвіт.
4728. Што видиш над дакым, сподій ся і над
собом.
4729. Што вільно панови, то не вільно Иванови.
4730. Што в серцю ся варит, то на твари ся не
втаіт.
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4731. Што вчера, то не гнес.
4732. Што глядала, то достала.
4733. Што гмієш робити, за плечами не носити.
4734. Што гнес утече, того заран не зімаш.
4735. Што горячой, то не соровой.
4736. Што два, то не еден.
4737. Штоден Бога хвалит, і штоден люди дурит.
4738. Што дім, то інчьхй обычай в нім.
4739. Што дітяти ніж, то жені пінязі.
4740. Што дихне, то брехне.
4741. Што днес упустиш, заран не здоженеш.
4742. Што до сусіда хпало, то пропало.
4743. Што єст тілу лазня, то ест сповід душы.
4744. Што ест, то ся мине, чого нее, то ся обийде
4745. Што ест шептом, то ест чортом.
4746. Што жена, што пилка - єднако.
4747. Што задуже, то і паця не хоче.
4748. Што занадто, то не здорово.
4749. Што заплачено, мусит быти зьіджено.
4750. Што з вітром пришло, то з вітром полетит.
4751. Што з воза хпало, то пропало.
4752. Што змолоду здобудеш, то на старіст як
найдеш.
4753. Што знам, то забывам.
4754. Што знаш, того ти злодій не вкраде.
4755. Што зробил ес доброго, не жалуй николи з
того.
4756. Што з твого гонору, як порожна комора.
4757. Што іст, то смакує, в што ся вбрав, то
пасує.
4758. Што кін, то норов; што село, то гвара; што
край, то звычай.
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4759. Што кого не коштує, того він не шанує.
4760. Што кому написано, тото го не мине.
4761. Што кому ся годит.
4762. Што купуване, то не даруване.
4763. Што мав, то з дымом пустив.
4764. Што має быти квасне, нех буде з оцтом.
4765. Што має быти, того не минути.
4766. Што маме, тым приймаме.
4767. Што мати навчыт, то й отец не перевчыт.
4768. Што мі до того, не моє ся меле.
4769. Што мі по титулі, як неє нич в шкатулі.
4770. Што Москалеви до кьішені попало, то
пропало.
4771. Што му на гнів, то само на перепрошыня.
4772. Што на мысли, то й на языку.
4773. Што на серцу, то і на языци.
4774. Што на серцу, то на ЕКГ.
4775. Што на штоден, то не на сьвато.
4776. Што не йде од серця, то не йде до серця.
4777. Што не можеш хвалити, того не гань.
4778. Што не мож, то полож!
4779. Што не сьвалит, то не кортит.
4780. Што очы видят, рукы не лишают. (Злодій).
4781. Што повідят о тобі інчьі, як ты сам о собі
повісти не можеш?
4782. Што по гонорі, як нес в коморі.
4783. Што пожычене, по не даруване.
4784. Што понаглі, то по дяблі.
4785. Што постигло єдного, може каждого.
4786. Што правда, то не гріх.
4787. Што про то гварити, чого ни парити, ни
варити.
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4788. Што-с вьітріщьів сьліпя на ню?
4789. Што своі, то не чуджы.
4790. Штоси великой в лісі здохло!
4791. Што ся дає, то ся не одберат.
4792. Што ся дома наварило, нех ся дома й поіст.
4793. Што ся бабі хтіло, тото ся і при снило.
4794. Што ся завісит, то ся не втопит.
4795. Што ся минуло, то згинуло.
4796. Што твоє, то і моє, а што моє, то неруш!
4797. Што ту речы, жебы дашто речы?
4798. Што тя не парит, на тото не дмухай.
4799. Што у кого пече, тот про то й рече.
4800. Што у терезблого на гадці, то у пияного юж
всередині.
4801. Што хлипне, то прилипне.
4802. Што хрін, што гірчьїця - не велька ріжниця
4803. Што чловека фатигує, з того він і жартує.
4804. Што чловек не познат, за тым не тужыт.
4805. Што чловек - то дохтор.
4806. Што чорт взяв, то не верне.
4807. Што языком вьіповіш, мотыком не
выкопаш.
4808. Што я, то я, а ледво зо землі видно.
4809. Шувній невісті і єґомосць хтів бы штоси
повісти.

щ
4810. Щезнув, як камін у воді.
4811. Щербата лыжка, але своя.
4812. Щербатий погар не бє ся.
4813. Щесливо жыти, де рідной сонце сьвітит.

188

4814. Щестя глядай серцем, істину - головом, а
трафункы - дупом. А головно не трат при тим
рівновагу.
4815. Щестя за горами, а біда за плечами.
4816. Щестя за горами, а нещесьця - за плечами.
4817. Щестя, то коли Богу більше дякуєш, як
просиш.
4818. Щестя, коли тя розуміют, а нещесьця, коли тя розкусили.
4819. Щестя - коли не тра клямати, же ти добре.
4820. Щестя не купиш і за грубы пінязі.
4821. Щестя очы осьліпят, а нещесьця одкрыват.
4822. Щестя розум одберат, а нещесьця - вертат.
4823. Щестя ся цідит, нещесьця ся ліє.
4824. Щестя тяжко знайти, та легко згубити.
4825. Щыра охота отверат ворота.
4826. Щырий нигда не стратит.
4827. Щырой слово три зимы гріє.
Ю
4828. Юж більше на тот сьвіт позерат, як на сес.
4829. Юж бы-м рачкы ліз, а свого доконам.
4830. Юж вівці солому зіли, зак круля вздріли.
4831. Юж єс забыла, коли бита была?
4832. Юж мі і в пеклі горше не буде.
4833. Юж му ся нич головы не тримат.
4834. Юж не тра за вшытко платыти,
за вшытко тра просто переплачувати.
4835. Юж тому біда, хто мусит просити у Жыда.
Я
4836. Я більше винен, як ты маш.
4837. Я бы ти повів штоси, та нех ти повіст хтоси.
4838. Ябко од яблони далеко не падат.
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4839. Ябко на обід і вшыткых хворот ніт.
4840. Ябко то лем ябко, а земякы і пасуля - то
хліб.
4841. Я до згоды, як рыба до воды.
4842. Язык без кости - што хоче, то й лопоче.
4843. Язык допровадит до Кыйова, а часом і до
кыя.
4844. Язык кышени дуже помагат, але і до бідьі
наганят.
4845. Язык меле, як жорна.
4846. Язык наперед тямы рыскат.
4847. Языком капусты не шаткуют.
4848. Языком папляти, не міхьх тягати.
4849. Языком телепай, а рукы при собі тримай!
4850. Языком, як хочеш, а рук не розпущай!
4851. Язык - то бабска хворота.
4852. Я з тобом свині не пас.
4853. Яка віра, така й офіра.
4854. Яка дівка зна олій товчы, тота зна і
таньнувати.
4855. Яка мама, така сама.
4856. Яка мука, такій хліб.
4857. Яка праца, така й плаца.
4858. Яка приправа, така й потрава.
4859. Яка сповід, такой рогрішьіня.
4860. Яка-така сьпіванка ліпша, як звада.
4861. Яка шаца, така праца.
4862. Яка яблін, такы і ябка.
4863. Як без діла сідити, то мож ся знудити.
4864. Як біда докучыт, то й розуму научыт.
4865. Як біда, то до Жыда, а як по біді, то по
Жьіді.
190

4866. Як бы воду палил. (Не іде діло).
4867. Як бы кізка не скакала, то бы ніжкьі не
зламала.
4868. Як бы люде вшытко знали, то бы ся Бога не
бояли.
4869. Як бы літа ся вернули, то парібкьі іщьі бы ся
горнули.
4870. Як бы молоде знало, а старе - могло!
4871. Як бы-м розумів вшыткы жарты,
4872. то юж давно бы-м гмер зо сьміху.
4873. Як бы не было помылок молодости, то і нас
з вамы бы не было.
4874. Як бы не Пан Біг, то хто бы нам поміг?
4875. Як бы пес робив, то бы в кєрпцях ходив.
4876. Як бы так ся хтіло, як ся не хоче!
4877. Як быти такым, як вшыткы, то нашто
втовды быти?
4878. Як бы Циґанови тот розум наперед, што
хлопу на потим!
4879. Як Бог дає, то і шпары затикає.
4880. Як Бог дозволит, то і мокрой горит.
4881. Як бріх повний, то й костям добрі.
4882. Як будеш Богу угоден, то не будеш голоден.
4883. Як велика біда, то і нендза чловека плінит.
4884. Як в жьіті куколь, то хлібови спокой, а як
звонец, то му конец.
4885. Як вітер не віє, то і конарык ся не хвіє.
4886. Як вітер не повіє, так він ся хылит.
4887. Як в ногах нее правды, глядай вижей.
4888. Як ґайдьі настроят, так ґайдьі грают.
4889. Як глядаш рады, стереж ся зрады.
4890. Як гміє, так і піє.
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4891. Як гнес дбаш, так заран маш.
4892. Як горі ярком вода піде.
4893. Як грибочкы роснут нашы діточкьі.
4894. Як гудакы домів, стары бабы в танец.
4895. Як гус без воды, так хлоп без жены.
4896. Як дав Бог чловеку крест, то дав і силу, абы
го нести.
4897. Як дерево зотнут, каждий тріскьі зберат.
4898. Яке дерево, така сливка, яка мама, така
дівка.
4899. Як до роботы, то рукы дрижат, а погарык
добрі тримат!
4900. Як добрі, то й діти хвалят, а як зле, то і
стары ганят.
4901. Як дуже чловекови мало!
4902. Як дябол не може, то бабу пошле.
4903. Яке дыбало, такс здыбало.
4904. Як єм здоров, то мі і хрін за нукєр.
4905. Як єм ся мав, то каждий мя знав, а як єм
підупав,
4906. то нихто мя не познав.
4907. Яке пожычыш, таке вертай.
4908. Яке поіхало, таке й завернуло.
4909. Яке помайбі, таке божезапват.
4910. Як єс не коваль, то і кліщьі не погань.
4911. Як єс поів зметанку, то поідж і сыр.
4912. Як єс ся народив чловеком, то треба ним і
гмерти.
4913. Як єст молитва і покута, то і гріх забытий.
4914. Як єс тягал по бережку деревяного коника.
(Давно тото было).
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4915.?Як єс хворий, то ход не до єґомосця, а до
дохторя.
4916. Як єс швец, то пильнуй свого копыта.
4917. Яке ся вродит, - таке крестити.
4918. Яке то путо треба, жебы людскы языкы
попутати?
4919. Яке футро, такы молі.
4920. Як жена молчыт, слухай уважні.
4921. -Як жьієте? - Пхаме біду перед собом.
4922. -Як жьієш? - Ліпше од тых, хто гірше нас.
4923. Як запряг, так і іхат.
4924. Як заспит, то хоц з канона стрыляй.
4925. Як зачав, так і скінчьів.
4926. Як землю не помастиш, то ся не ощастиш.
4927. Як знаш вшыткы одповіди, а нихто тя ся
нич не зьвідує, значыт, же пришла старіст.
4928. Як з таком сьпіванком, то ліпше без неі.
4929. Як ідеш в гості з пустыма руками,
то ід хоц бы з повним бамбухом.
4930. Як іхаш вперед, то позерай на задни колеса
4931. Якій ґазда, такій його віз.
4932. Якій гіст, такій обрус.
4933. Якій гріх, така кара.
4934. Якій дарунок, такой Боже заплат.
4935. Якій жывот, така й смерт.
4936. Якій звон, такій гук, якы ґайдьі, такій звук.
4937. Якій іхат, такій і поганят.
4938. Якій кабат, така півка, яка мама, така
дівка.
4939. Якій кряк, такій прутик.
4940. Якій крій, такій стрій.
4941. Якій кухар, такій борщ.
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4942. Якій ліс, така й зьвірина.
4943. Якій майстер, така і його робота.
4944. Якій пастух, такы його вівці.
4945. Якій пташок, така його пісня.
4946. Якій розказ, такій учынок.
4947. Якій садовник, такой ябко.
4948. Якій сад, така й садовина.
4949. Якій-с мі розумний, а босий ходиш.
4950. Якій ся народив, такій ся вдав.
4951. Якій-такій, лем бы был, лем бы хліба
роздобил.
4952. Якій тя бомк вкусив?
4953. Якій чловек на Велию, такій цілий рік.
4954. Якій чловек, така й бесіда.
4955. Якій чорт, така і його матір.
4956. Як іскра гасне, - найліпше заблисне.
4957. Якы ґаздьі, такы й ворота.
4958. Якы гості, така й гостина.
4959. Якы гусьлі такій звук, якы ґайдьі, такій гук.
4960. Якы літа, такій розум.
4961. Якы мясниці, такы й запусти.
4962. Якы порткы, такій клин, якій отец, такій
сын.
4963. Якы сами, такы й сани.
4964. Якы хвори, такы дохтори.
4965. Як кликнеш до ліса, так ти ся й одкликне.
4966. Як копаш комуси яму, то копай дві.
4967. Як копа - то юж нее хлопа.
4968. Як корова языком злизала.
4969. Як марно придбав, так марно і піде.
4970. Як маш вострий язык, здало бы ся мати
бистры ногы або міцньї рукы.
194

4971. Як маш дост, то повідж «Выстарчыт!»
4972. Як маш, не варуєш, а як вратиш, - плачеш.
4973. Як маш слабий розум, то рыхтуй міцний
хырбет.
4974. Як міряш, так ти одріжут.
4975. Як молоду допече, то й з-під вінця втече.
4976. Як на ролю не довезеш, з ролі не одвезеш.
4977. Як на Сході ты почуваш ся Европейцем, на
Заході - Азиятом, значыт ты - Москаль!
4978. Як «на», то чує, а як «дай», то глухій.
4979. Як не выпросит, то выгрозит.
4980. Як не гмієш, то ся не бер!
4981. Як не дав Бог таланту змалку, то не буде го
до останку.
4982. Як не даст Бог смерти, то дябли не возмут.
4983. Як неє в голові, то й на ярмаку не купиш.
4984. Як неє з кым, то треба і з ріпском
танечницев при чертіжнянскім гудаку танцувати.
4985. Як неє розуму, то не пожычыш і в кума.
4986. Як неє охоты, то й неє роботы.
4987. Як неє силы, то й сьвіт не милий.
4988. Як неє свого, то не тра й чуджого.
4989. Як не знам, то не гадам.
4990. Як не знаш, ци хвалити, ци ніт, не гань.
4991. Як не знаш дорогы, то не вьіізджай зо
двору.
4992. Як не знаш, за што ся взяти, то бер ся за
розум.
4993. Як не маш нич до повіданя, то сьпівай.
4994. Як не маш нич до повідженя, то єст о чім
подумати.
4995. Як не маш в голові, то ногы в роботі.
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4996. Як не маш, то нич не выдумаш.
4997. Як не маш то, што любиш, то любиш то,
што маш.
4998. Як не мудруй, а сумліня не перемудриш.
4999. Як не полюбит набрудно, то начысто трудно.
5000. Як не помагаш, то хоц не заваджай.
5001. Як не поможе тендява і тирлич, то не
поможе нич.
5002. Як не поможе, то не зашкодит.
5003. Як не стало гірше, значыт юж ліпше.
5004. Як не сядеш роботі на карк, то она тобі
сяде.
5005. Як не тепер, то в четвер.
5006. Як не тече, то хоц принаймі капат.
5007. Як не хоче, то ііцьі гірше, як не може.
5008. Як не циґанит, то правду повідат.
5009. Як нихто не іде, то пес не гавкат.
5010. Як нич неє, то й нич не бракує.
5011. Як ніт з кым танцувати, то Циґанку треба
брати.
5012. Як оген дровно палит, так конец діло
хвалит.
5013. Яко до Бога, тако й од Бога.
5014. Якой зеренце посієш, такой і вьівієш.
5015. Якой зьвіданя, така й одповід.
5016. Якой іхало, такой здыбало.
5017. Якой коріня, такой насіня.
5018. Якой частуваня, такой дякуваня.
5019. Яком міром міряш, таком ти одміряют.
5020. Якоси было, якоси буде.
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5021. Якоси оно буде, бо іщьі так не было, жебы якоси не было.
5022. Якоси оно буде!
5023. Яко сьвічу гасят і палят, тако уста людий
ганят і хвалят.
5024. Як отец повідят, так по маминому зробят.
5025. Як пан з пана, то сокыра оддана, а як пан з
хлопа, то марна робота.
5026. Як панове ся бют, то на хлопі ся змеле.
5027. Як пінязи неє, тра терпіти, покля дашто не
вродит.
5028. Як пыска не отворит, то й муха не залетит.
5029. Як пожычат, то очы соловячы, а як оддає,
то свинячы.
5030. Як приде біда, познаш вартіст сусіда.
5031. Як пришло, так ся і розышло.
5032. Як пташка зьімают, то му зернину дают.
5033. Як робил, так ся мал, чорту служыл, чорт го
взял.
5034. Як робиш, так і маш.
5035. Як роса опаде, то і сьлід пропаде.
5036. Як си добрі поім, втовды дашто приповім.
5037. Як си постелиш, так ся выспиш.
5038. Як си постелиш,...то мя закличеш.
5039. Як спав, так му ся снило.
5040. Як спит, то не іст, а як іст, то не дримле.
5041. -Як справы? - Як в Польщы, - в кого сут
пінязі, тот пан.
5042. Як совісти мало, єй треба ощаджати.
5043. Як страшыш, то сам ся не бій.
5044. Як сука не даст, то пес не возме.
5045. Як ся даст, так ся і воздаст.
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5046. Як ся з полного не наіш, з порожнього ся не
налижеш.
5047. Як ся зробит з торбы міх, то великій сьміх.
5048. Як ся істи хоче, то ніт дорогого хліба.
5049. Як ся іст, то не мож чытати, бо ся розум
зіст.
5050. -Як ся маєте? - Посередині, - як вчера, так і
нині.
5051. -Як ся маєте? - Та якоси до смерти
вытримаме,... а там, лежа легче буде.
5052. Як ся наім, пожычу ти вжыцю.
5053. Як ся не обачыш, то буде ти амен.
5054. Як ся не сподобат брудно, то убрано трудно.
5055. Як ся не удало за першым разом, спробуй
послухати жену.
5056. Як ся топит, то сокыру обіцят, а як го
врятували, то і топориска шкода.
5057. Як ся хочеш оженити на розумній, шувній і
богатій, то жен ся три разы.
5058. Як ся чловек гаразд має, то і сусід бьіває.
5059. Як ся чловек спішьіт, то ся дябол тішьіт.
5060. Як така врода, не поможе ани мыдло, ани
вода.
5061. Як твій приятель солодкій, то не лиж го
часто.
5062. Як ти двоє повіст, же-с пияний, то клад ся
до постели і спий.
5063. Як ты до родичив днес, так твоі діти до
тебе заран.
5064. Як ты комуси платиш, так і тобі буде
заплачено.
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5065. Як ты маш надію, то ііцьі не значыт, же ты
маш шанс.
5066. Як ты пес, то не буд свинев.
5067. Як то было давно славно: стояли столи попід
сады, іли, пили, глагліли; по бороді текло, а в
пыску сухо было.
5068. Як трафит на лік, то трафит на вік.
5069. Як ту гварити, де не дают пыска отворити.
5070. Як тя не палит, то не гас!
5071. Як тя никто не розуміє, то ты або фільозоф,
або бортак.
5072. Як тя пече, то бер на другой плече.
5073. Як тя шануют люде добры, шануй ся й сам.
5074. Як тя видят, так тя пишут.
5075. Як убогій, то суд строгій.
5076. Яку корову маш, таку і доіш.
5077. Яку си пряжу напрядеш, таку будеш ткати.
5078. Як у Спасівку соловій засьпіват. (Николи
такого не буде).
5079. Як хлоп злий, най му жена уступит. Хоц ся
го не боіт, то най так оказує, же ся боіт. Хлопа
злост попустит і зас буде вшытко добре.
5080. Як хочеш дуже нажати - треба мало спати.
5081. Як хочеш істи студену кєселицю, то не
мусиш остуджати хыжу, дост подути на лжьхцю.
5082. Як хочеш радіти, не одкладай на заран.
5083. Як хочеш спати солодко, вечеряй коротко.
5084. Як хочеш схуднути, то ідж, што хочеш, лем
не ґьівтай.
5085. Як хто кому не до пары, не поможут навет
чары.
5086. Як хто робит, так ся му і водит.
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5087. Як хто хоче, так за свойом мамом плаче.
5088. Як чловек гупий, то надовго, а як бортак, то
на все.
5089. Як чогоси задуже, то так само, як нич.
5090. Як шмариш болотом, то все ся кус приклиіт.
5091. Я не мам проблем з пінязми. Де не сут
пінязи, не сут проблемы.
5092. Я не смутний, я терезблый.
5093. Я николи не циґаню, хыба даколи неправду
повім.
5094. Я палюнку не пию, я нею душу дезінфікую.
5095. Я про сливи, він про гливи, я о возі, він о
козі.
5096. Ясно, як Божый ден.
5097. Ясно, як о пілночьі.
5098. Я ся на тім не знам, але мам на то свою
власну опінью.
5099. Я ся своім салом сам помашу, а на свій хліб
зубы найду.
5100. Я ти верну, як ся зверну.
5101. Я ти вкажу, де козам рогы втинают.
5102. Я ти покажу, де ракы зимуют.
5103. Я ту нигда не был, але виджу, же ся
поправило.
5104. Я юж тото забыл то, што ты знаш.

5105
5106
5107
5108

ПОРЫ РОКУ
Зима
Сонце вгору, зима до двору.
Зима на носі, а мы босі.
Іде зима з зубами острыма.
Ідут завірюхьі - вьітігайте кожухы.
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5109. Мороз - не нанашко.
5110. Мороз припікат, зато комарок неє.
5111. Аж взимі зрозумів, же літо прогайнував.
5112. Зима ся зьвідат, де-с літував.
5113. Зима - добра мати, бо позвалят довго
спати.
5114. Зима біла, та не іст сьнігу, а все сіно.
5115. Зима літо зьідат, хоц і перд нйм втіче.
5116. Зима велику ґамбу має - вшытко зьідає.
5117. Зима своє діло знає: без трйох підзимків не
бьіває.
5118. Зима сьніг не іст, лем сіно.
5119. На Введеня зима ся впроваджат.
5120. В січни і лютим треба мати коні кути.
5121. Зимове сонце, як вдовине серце.
5122. Зимова пора тяжка для двора.
5123. Зимовий пориг не для босих ніг.
5124. Взимі і гуня не гріє татуня.
5125. Взимі ся пригодит то, што ся вліті вродит.
5126. Взимі і пес теплоі буды глядат.
5127. Зима з ледом, літо з медом.
5128. Зима з сьнігами, літо з хлібами.
5129. Зима, як зима, але вітер кости ломит.
5130. Зима для здоровля, літо для роботи.
5131. Зима студін наганят, вшыткых до хыж
заганят.
5132. Зима пити не просит, в решеті воду носит.
5133. Пізна зима довго тримат.
5134. Як сьніг глибокій, буде ярец вьісокій.
5135. Як неє сьнігу, то і неє урожаю.
5136. Дуже сьнігу - дуже хліба.
5137. Громовиці - конец санниці.
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5138. Зима без леду, каша без меду, поток без
рыбы - то сут сами хыбы.
5139. Зима старим докучат, а молодих научат.
5140. Кєдь зима студена, то баба червена.
5141. Зимову зліст марец споро зіст.
Яр
5142. Ждут яри, як младий, так старий.
5143. Жде яри, як сирота паскы.
5144. Яр вкаже, хто як колеса маже.
5145. Яр днем красна.
5146. Як рокыта пукат, яр до дверий стукат.
5147. Як кукавка закупала, то яр настала.
5148. Узрив шпака у дворі - знай, яр на порі.
5149. Яр днем красна, а на хліб пісна.
5150. Яр ленюхови не сестра.
5151. Ярний ден на зиму робит.
5152. Ярний сьніг, як през плач сьміх.
5153. Яр - наш отец і мати,- хто не посіє, не буде
зберати.
5154. Ярьова пора - радіст для двора.
5155. Яр богата на квітя, а хліба в осени
пожычат.
5156. Яр квітя має, а хліба в осени пожьічає.
5157. Яр красна квітками, а осін - плодами.
5158. На ярного Миколи студено не быват
николи.
5159. Небо ярне часто быват хмарне.
5160. Посієш вчас, то вродит крас.
5161. В кожусі сій ярину, в кошелі - озимину.
5162. Сій овес в кожусі, а жыто - в капелюсі.
5163. Хто скоро посіє, то скоро і зожіє. ,
5164. Хто як ярює, так і жнивує.
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5165. Ден борше посієш, - о тижден борше
збереш.
5166. Де ґазда не ходит, там нивка не родит.
5167. Коди почав орати, на фуярци не грати!
5168. Кєдь за плугом ся не курит, хлоп ся не
журит.
5169. Кєдь на яр павучына літат, горяче буде літо.
5170. Як плитко орати, то ліпше вьшрягати.
5171. Хто завчасу сіє, тот не жаліє.
5172. Посій в пору, будеш мав збіжа гору.
5173. Ранні ластівкьі - щесливий рик.
5174. Ластівка яр зачынат, а соловій кінчьіт.
5175. Што на яр посієш, то восени звієш.
5176. Як ружа заквитат, то яр одлітат.
5177. Кєдь ярьом не мочыт, літо меду не наточыт.
Літо
5178. За ярьом з громами іде літо з дарами.
5179. Нім буде літо, буде іщьі розмаіто.
5180. Літо в село: каждому весело.
5181. Літо на зиму робит.
5182. Літо зробит, зима зьіст.
5183. Літний ден зимовий тижден кормит.
5184. Хто вліті гайнує, тот взимі голодує.
5185. Хто вліті глядат холоду, натерпит ся взимі
голоду.
5186. Хто вліті скаче, тот взимі плаче.
5187. Як накосиш, так надоіш.
5188. Люде ждут літа, як пчолы цьвіта.
5189. Люде тішат ся літу, а пчола цьвіту.
5190. Два раз літо не быват.
5191. Вліті - жыти на сьвіті!
5192. Вліті каждий крячок переночувати пустит.
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5193. Вліті не спочнеш - мус робити.
5194. Зажые тот голоду, хто в жнива глядат
холоду.
5195. Ліпше єдно літо, як дві зимы. (Повів Циґан).
5196. Йде літо з медоцьвітом.
5197. Приде літо - вшытко розмаіто, приде зима ничого німа.
5198. Літо пролежыш, взимі до сусіда полетиш.
5199. Як квитне біб, то тяжко о хліб, а як мак, то
юж не так.
5200. Як конич квитне, выходит на літне.
5201. Не тра Бога о дождж просити: приде внет,
як зачнеме косити.
5202. Як травы косят, дойджу не просят.
5203. По Петрі зажынкы, по Спасі - обжынкы.
5204. Кому літо потішне, тому зима невтішна.
5205. Кому легке літо, тому тяжка зима.
5206. Літо красне, але і оно ма конец.
5207. Што вліті впильнуєш, то взимі схіснуєш.
5208. Што вліті вродит, то взимі не зашкодит.
5209. Што в літа выкосиш, то в зимы не
выпросит.
Осін
5210. Жолто надворі, а тісно в коморі.
5211. Осін холодна, зато сыта.
5212. Осін горбом з повном торбом.
5213. Осін на Кьічері пече компері.
5214. Осін з медом, зима - з ледом.
5215. Што осін знесе - зима рознесе.
5216. Осін - грушку, зима - юшку.
5217. Осін дарує, хто єй припильнує.
5218. Ластілкьі до одліту - конец і бабиному літу.
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5219. Што літо вродит, осін заскородит.
5220. Як літо з дойджами, то осін з грибами.
5221. Літо дає коріня, - осін - насіня.
5222. Хваль літо, коли осін приде.
5223. Осін каждому роботу найде.
5224. Не ждий од осени сонця.
5225. На клені - злото, під кленом - болото.
5226. Жолта осін суне до сін.
5227. Пукат осін до сін.
5228. Осін покаже, хто як землю маже.
5229. Восени і вороблі богаты.
5230. Восени лыжка воды, а цебер болота.
5231. На осін і курята будут курами.
5232. Восени богач, а взимі - прохач.
5233. Осін того не вродит, што яр не засіяла.
5234. Як листя жовкне, то робота мовкне.
5235. Щестя для Гриця, як повна пивниця.
5236. Восени і заяц спасений.
5237. Гріє, як восени сонце.
5238. Осін тлуста - сут земякы і капуста.
5239. Осін-богачка - повна комора і тачкы.
5240. Хто ревно оре, буде мав в коморе.
5241. Як квіт халіє, то сьвіт смутніє.
5242. Як боцан втече, то ся ґрулі пече.
5243. Як високо летит павучына, то буде долга і
суха осін.
5244. Як восени роснут барз опенкы, то хліба лем
по загуменкы.
5245. Як мышы в поли высыпуют высокы норы,
то буде долга і студена зима.
5246. Як лист жолтіє, то дойджык сіє.
5247. Як жовкне, то і птах мовкне.
205

5248. Як сонце падат, то і лист опадат.
5249. Восени: -Што варите? - Земячыска!
Навесну: - што варите? - Земячкы!
МІСЯЦЕСЛОВ
Січен
5250. Старый рік з плачом - Новий з колачом.
5251. В січню вітер вискат, а мороз притискат.
5252. Січен в двір, ґазда - в бір.
5253. Гнат (2.1.) привюв зиму в білий сад.
5254. Смутні в січні, хоц і сьлічні.
5255. Юлія (3.1.) в селі: берте, дівкьі, куделі.
5256. Січен морозит, а ґазда з ліса дырва возит.
5257. Біла дуброва: ґаздови - по дрова.
5258. Остра Наста (4.1.) сьнігом шаста.
5259. Хоц вітер морозит, ґазда кльоцкы возит.
5260. Идут сьвата (7-9.1.), ци прибрана хата?
5261. Січен в морозі: ци будут стогы на возі?
5262. Сідайме колом, бо сьніг за стодолом.
5263. Як стичен мягкій, то серпен буде твердий.
5264. Штефана (9.1.): надворі зима скарана.
5265. Тепло в стичню в стодолі - голо в липцу на
полі.
5266. Иде Маланка (13.1.): спече сой баранка.
5267. Як січен цомплистий, то серпен колосистий.
5268. Сьватий Василь (14.1.) нам рік скрасив.
5269. Січен без сьнігу - літо без хліба.
5270. Як метут сьніги, смот, ци справны чепігьі.
5271. Надворі метелі - дівкьі за куделі.
5272. Січен хоц і білий, та і псови немилий.
5273. Як надворі студено, бер ся, бабо, за
веретено.
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5274. Надворі мороз - худобі помож.
5275. Коли стичен найострійшьій, втовды рочок
найплоднійшьій.
5276. Січен гайний - буде урожай файний.
ЬОГЛ. Січен погідний обіцят рік плідний.
5278. Січен січе, лютий кличе.
5279. На Петра Веригы (29.01) ломают ся кригы.
5280. На Афтана (31.1.) зима скарана.
Лютий
5281. Зьвідує ся лютий, ци с добрі обутий?
5282. Йде лютий ледом окутий.
5283. Макар (1.ІІ.) іде горами з квітьом і сьнігами.
5284. Лютий острий, бо безхвостий (короткій).
5285. Кєд ся мороз в лютим тримат, втовды буде
недолга зима.
5286. Коло Максима (З.ІІ.) іщьі тримат ся зима.
5287. На Тимофія (4.II.) з зимом чудасія: то
тріщьіт, то плющыт.
5288. Як лютий з водом, то марец з льодом.
5289. Як лютий з повітьом, то марец юж з
квітьом.
5290. Як лютий хлюпоче, то марец тріскоче.
5291. Як лютий ствердне, то марец змякне.
5292. Як мороз в лютим остро тримат, втовды єст
недолга зима.
5293. Од сьватого Гриця (7.II.) ламле ся ледениця.
5294. Лютий по кризі іхат на телізі.
5295. Приде Аксіня (6.II.) - буде потепліня.
5296. Лютий вден плюскоче, а вночы тріскоче.
5297. Лютий в бодачу то скрегоче, то плаче.
5298.3 Трйома Сьватима (12.11.) ищы тримат ся
зима.
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5299. Лютий вырабят, што хоче: то морозит, то
хлюпоче.
5300. В лютім сьніг старий юж пахне ярьом.
5301. На Стрітеня-Грівниці (15.11.) над хотарьом
витат ся зима з ярьом.
5302. Пришли Грівниці - зимы половиці.
5303. Коли на Стрітеня когут напис ся воды,
5304. то на Юрія бык наіст ся травы.
5305. Коли на Стрітеня з дахів тече, зима іщьі ся
привлече.
5306. Кєдь на Стрітеня мряка, не просхне вліті
млака.
5307. На Грівниці іщьі половина зимниці.
5308. На Грівниці латай, хлопе, рукавиці.
5309. Як на Грівниці зо стріх тече, то ся зима
влече.
5310. Як на Грівниці курит - медвід хыжу бурит.
5311. Як на Грівниці сонце сьвітит - медвід хыжу
ліпит.
5312. Як на Грівниці ясно - зима буде ищы
красна.
5313. Як на Стрітеня капле зо стріхьі, то не надій
ся з літа потіхьі.
5314. Лютий над потоком з теплим і зимним
боком.
5315. Лютий гварит: я пів зимы, а пів яри.
5316. По Ізидорі (17.11.) тепліє надворі.
5317. Агата (18.11) быват на сьніг богата.
5318. Лютий - карий: єдна нога в зимі, друга - в
яри.
5319. Лютий часто дуріє: то морозит, то гріє.
5320. Лютий фіґлярец: то січен, то марец.
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5321. Лютий жые в розмаіті: то при зимі, то при
літі.
5322. Лютий в дорозі: то на санях, то на возі.
5323. Лютий лютує, та яри дорогу рыхтуе.
5324. Лютневий сьніг ярьом пахне.
5325. Што видиш над лютим, сподій ся і над
марцом.
Марец
5326. В марцу погода: то сьніг, то вода.
5327. В марцу хоц і зо стріхьі капат, мороз за ніс
хапат.
5328. Марец невірний - то ся сьміє, то плаче.
5329. Марец непогідний, рік бідний.
5330. Марец перше хмарний, а пак болотний буде хліб помолотний.
5331. Марец, як жена, брате, нигда не знаш, што
од него ждати.
5332. Быват, март за вшыткы місяці варт.
5333. Теодора (2.III.) - зима зас зо двора.
5334. Марец, Касько, лет на баськьх!
5335. Вычыстиш сусікьі, бер ся до пасікьі.
5336. В марцю орют, а квітен студений - май
буде красний, теплий і зелений.
5337. В марцю бер ся до ярцю!
5338. Хто в марцю сіяти не зачынат, тот про своє
добро забыват.
5339. Марец вночы тріскоче, вден в убочы
плюскоче.
5340. ііцьі марец вкусит за палец.
5341. Зишов у марцю сьніжок - бер ся за плужок.
5342. Марец без сьнігу - рыхтуй чепігу.
5343. В марцю, Грипу, рыхтуй яровицю.
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5344. На Євдохьі (14.III.) сьнігу лем трохы.
5345. Кєдь Євдоха ясна, яр буде красна.
5346. Кєдь Євдоха хвостом крутит, зима довго
полем блудит.
5347. Яка Євдоха, такой і літо.
5348. Марец без воды, квітен - без погоды.
5349. Марец з водом, - квітен - з травом і
погодом.
5350. Марец зиму вьімітат, а яр радо витат.
5351. Як земля парує, то ся овес готує.
5352. Хочеш мати ярцю, то посій в марцю.
5353. Як приде марец, рад млад і старец.
5354. Як в марцю вода не тече, в квітню трава не
росне.
5355. Як з пів марця сьнігом сипле, то ся колос не
вы сипле.
5356. Як сухо в марцю, а мокро в маю, то буде
зерно, як квітя в гаю.
5357. Як марец сухій, май на травы глухій.
5358. Як марец ясний, май буде красний.
5359. Як марец пригріє, то і рій звеселіє.
5360. Як терен квітьом забіліє, хлоп ярец сіє.
5361. Коли в марцю гырмоты, то в маю - сьніг.
5362. Марец плете з яри вінец.
5363. Марцьова днина, як вередлива дітина.
5364. Марцьове сонце квітка не завялит.
5365. Кондрата (18.III.) - яр птаством богата.
5366. Марец без заплавы, літо - без отавы.
5367. Мягкій марец добрий на ярец.
5368. Хто сіє в марцу в болото, зберат зерно, як
злото.
5369. Теплий марец - буде в поли ярец.
210

5370. Сій ярец в марці - насиплеш в гарці.
5371. На Феофана (25.III.) стріха заплакана.
5372. На теплого Лешка (ЗО.III.) сани до бережка.
5373. По теплим Лешку сіют овес на вершку.
5374. Марец вберат в землю, серпен - в комору.
5375. Мине марец - готуй в поле ярец.
5376. Почкай, маю, я ти іщьі заграю! (Повідал
марец до мая).
Кеітен
5377. Іде квітен на телізі, то по воді, то по сьнізі.
5378. Квітен з водом, - май з ягодом.
5379. Квітен з водом - рік з приплодом.
5380. Квітен з фіялками, діти з овечками.
5381. Квітен сипле фіялочкьх - жен в поле ярочкы.
5382. Квітен дає пораду: вьісівай росаду.
5383. В квітні - голи дровітні.
5384. Яцко (З.ІУ.) з гір, - яр у двір.
5385. На Якова яр іщьі ниякова.
5386. Квітневи воды принносят ягоды.
5387. В квітні білят дерева і дровітні.
5388. В квітні мало дровец в дровітні.
5389. На ярого Василія (4. IV.) і сьвіт веселіє.
5390. Вода в квітні - до Дунаю, а квіт - до гаю.
5391. Благовіщьіня (7.IV.) - знимай кожух,
ґаздьіня.
5392. На Благовіщьхня і птиця гнізда не въе і ся
не несе.
5393. На Благовіщьіня не має зима поміщьіня.
5394. На Благовіщьіня Циґан продає кожух.
5395. Які ден на Благовіщьіня, такі на Великден.
5396. Якы в квітню квіткьі - такы в липню
ягідкьі.
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5397. Квітневе гьірміто - на тепленьке літо.
5398. Квітневи потічкьі полем блудят, землю
будят.
5399. Квітневьі воды - вшыткым выгоды.
5400. Іде Матрона (9.IV.) - веселіє сторона.
5401. Ранний біб дає квітя і хліб.
5402. Марко (11 .IV.) - в кожусі і в капелюсі.
5403. Як боданы «косят», вітрьі яр приносят.
5404. Як в квітни дощ росит, дуже овочів
приносит.
5405. Микыты (16.IV.) - пукают рокыты.
5406. Як вільха заквитне, сій татарку, Митре!
5407. На Федула (18.1\Л) теплом яр подула.
5408. На Мартина (27.IV.) - яри половина.
5409. Як на Мартина файна днина, то буде
погідне літо.
5410. Як ся квітен сьміє, то ярина зріє.
5411 .Де ластілка не літає, а в квітни домів
прилітає.
Май
5412. Іде май - о землю дбай!
5413. Іде май, Марку, бер ся за татарку.
5414. Кузма (ІЛЛ) в саді дерева садит.
5415. Май: каждий о собі дбай!.
5416. Май быват шалений: то теплий, то
студений.
5417. На Бориса і Гліба (2^.) неє в комори хліба.
5418. Май - на зарінкьі, а в хыжи - доновинкы.
5419. Май ліс приберат, літо в госьці кличе.
5420. В маю, Андрушку, сад яблін і грушку.
5421. На сьватого Юря (6^.) сховат ся в жьіті
куря.
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5422. Юря в росах - будут файни проса.
5423. Майовий дойдж - як з грибами борщ.
5424. Як іде дойдж на Юря, то буде хліб і в дурня.
5425. В маю, Марку, остриж ярку.
5426. На Савы (7.У.) піднимают ся жыта і травы.
5427. Часом і в маю худобі дают.
5428. Просо ся сіє, як ся дуб розвіє.
5429. В маю уці по гаю.
5430. Сьватий Марко (8.У.) жене в поле яркы.
5431. На сьватого Марка ранний овес, а пізна
татарка.
5432. Май з морозом, жыто - з планним
привозом.
5433. Майове сито піднимат жыто.
5434. Семан (10.У.) в дворі, ґазда - на горі.
5435. Кєдь на Семана ясно, осін буде красна.
5436. Як май студений, овес скулений.
5437. Пришов май - пчолам рай.
5438. На Якова (13.У.) трава іщьі ниякова.
5439. Пришла Федося (14.УІ.), позерат на колося.
5440. Яцко в кожушку сіє петрушку.
5441. Майова роса плідна для проса.
5442. Борис і Гліб (15.У.) засіяли на хліб.
5443. Сухій май - не на урожай.
5444. Теплий квітен, мокрий май - буде жыто яко
гай.
5445. Дойдж в маю дробний - хліб плодородний.
5446. Як в маю дойдж густый, буде ярец тлустый.
5447. Як в маю не дощыт, червец довершыт.
5448. Як в маю дойдж не впаде, то і злотий плуг
нич не вьюре.
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5449. Быват май - під крячком рай, а быват май
- коневи сіна дай, а сам на пец втікай.
5450. Іов (19.У.) з росом сіє горошок.
5451. Хто посіє до Яна (21.У.), буде жыто, яку
пана.
5452. Хто не посіяв до Богослова, не вартат
доброго слова.
5453. По Теодорі (29.V.) -ягідкьі в борі.
5454. Май з оброком - коровы з молоком.
5455. На Юры выходит тепло з дзюры.
5456. На Юря ворона ся жьіті ховат.
5457. На Юря паша єст і в дурня.
Червец
5458. Як на червінь, то на теплінь.
5459.Червнева днина - скаче худобина.
5460. На сьватой Єленьї (З.УІ.) травы іщьі зелены.
5461. В червци, Савку, покос травку.
5462.3 рана Осиф сіно косит.
5463. На Сьватого Духа (8.УІ.) - горяч без кожуха.
5464. До Сьватого Духа не знимай кожуха,
а по Сьватім Дусі іщьі ход в кожусі.
5465. Мокрина - до сіна, Павел - до отавы.
5466. Слава Бозі - сінце в стозі.
5467. Приде Микыта (10.VI) - дай гускам воды в
корыта.
5468. Червец ласкавий - дбат о квітя і травы.
5469.Червец горячый літом обсипує липы
пахнячым цвітом.
5470. На Юстинкы (14.УІ.) - в хыжи доновинкы.
5471. Червец сухій, на ідло глухій.
5472. На Сьватого Лукы неє ани хліба, ани мукы.
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5473. Гнеска у нас Лукы (16.VI.) - ани хліба, ани
мукы.
5474. Богач, же не ма на Лукы ани хліба, ани
мукы.
5475. В червци выгода - в лісі губы і ягода.
5476. В червци, діткьі, по ягідкьі.
5477.Червец косит, а липец серпа просит.
5478. На Кырила (22.УІ.) земля ся зо спекы
скурила.
5479. В червцу овес лем половец.
5480. На Онуфрия (25.УІ.) лем на горох надія.
5481.Червец голодний, бо ііцьі не плодний.
5482.Червец румяний, бо в роботі застараний.
5483.Червец з ягодом і з теплом водом.
5484. Коло Петрівкьі (26.УІ.) всяди голодівкьі.
5485.Червец з косом і теплом росом.
5486.Червец з малинами, серпен - зо снопами.
5487. Мокрий червец стратив в поли кєрпец.
5488. На Тихона (29.УІ.) тихне в спеці і ворона.
5489. В червцу в поли густо, а в стодолі - пусто.
Липец
5490. Липец з віном - з медом і сіном.
5491. В липцу на луці добрі пчолі і уці.
5492. В липцу ден одбыват, а спека прибыват.
5493. Сьватий Зосим (2.VII.) пчолів на мюд
просит.
5494. Уляна (4.VII.) в поли застарана.
5495. Липец з росом, хлопец з косом.
5496. Іде Ян (7.УІІ.), несе меду збан.
5497. Догодуй пчолу до Ивана, то она зробит з
тебе пана.
5498. На Ивана, на Русаля вшыткы бідьі палят.
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5499. На липцу і кошуля мокра.
5500. Червец жене кустрицу, а липец пшеницу.
5501. Што червец оросит, то липец покосит.
5502. Липец солодкій і не короткій.
5503. Приде Петро (12.УІІ.), буде барз тепло.
5504. Глядай серпа, бо скоро Петра.
5505. Як на Петра мало тепла, то по Петрі го не
жди.
5506. Як Петра - мож жати.
5507. По Петрі двір пустий, а поле густой.
5508. Петрівчаний ден роком стає.
5509. Попри Петрі ден, як в пеклі.
5510. Часом і на Петра мало тепла.
5511. В липцу вє ся гадя і пре ся овадя.
5512. Коло проса капат дівці з носа.
5513. Шмар в липцу пипню (файку) і хапай серп.
5514. Кузма з Демяном (14.УІІ.) з косом і збаном.
5515. Як прижалят осы, то юж серпокосы.
5516. Якій липец на погоду, такій серпен на
Уроду.
5517.3ьвідат ся Наста (19.УІІ.), чы єст омаста.
5518. Липец гостит медом, а стичен лем ледом.
5519. Липец з маком, а лютий лем з млаком.
5520. Хто в липцу в холоді, то в січни в голоді.
5521. В зарошенім вівсі і коса не скрыпит.
5522. До Прокопа (21.VII.) дбай о хлопа (косаря).
5523. На Прокопа жыта копа.
5524. На Прокопа рыхтуй плечы до снопа.
5525. На Прокопа кос жыто і вяж снопа.
5526. Пчілкьі до цьвіта, дівкьі до жыта.
5527. Коло Штефана (26.УІІ) баба в поли, як
пияна.
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5528. Для діток гопкы, для дівок - снопкы.
5529. До Марины (ЗО.УИ.) пильнуй садовины.
5530. Маргарита (ЗО.УИ.) встромлят серп до
жыта.
5531. Липец з громом, серпен - з соломом.
5532. В липцу пчолы в улию не голы.
5533. Пчолы - в росы, ґаздьіня - в покосы.
Серпен
5534. Надходит серпец - рыхтуй серп і керпец.
5535. Серпен вынимат серп зо стріхьі.
5536. Пришли жнива - баба ледво жыва.
5537. Од Мокрины (І.УІІІ.) літа з половины.
5538. Што серпен зожне, то марец зожре.
5539. Пришов Ілля (2.УІІІ.), наробив гниля.
5540. До Іллі добры роі.
5541. Ілия громами мече - в поле жати кличе.
5542. До сьватого Ілька дожынат ся нивка.
5543. Як пришов Ілля, то богатий тепер і я.
5544. Пророк Ілля літо кінчьіт, жыто зажынат.
5545. Жыто, зобране до Іллі, найліпше насіня на
землі.
5546. Як ся жыто половіє, газдови ся добрі діє.
5547. Жыто заполовіло - зачынай жати сміло.
5548. Ілля-пророк в поли копы рахує.
5549. На Ілия -діда літо лем до обіда.
5550. При Борисі і Глібі (б.УІІІ.) мы о своім юж
хлібі.
5551. Серпен милий, та тяжкій при жниві.
5552. Сьвата Анна (7.УІІІ.) з колачом, як панна.
5553. В серпню тяжко на плечах, зато легко на
серци.
5554. Смыком жыта не накосиш.
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5555. Серпен косом дзвонит, колос долу клонит.
5556. Тупом косом выкосиш лем під носом.
5557. Май на оці - жнива лем раз в році!
5558. Згайнуєш жнивну днину, втратиш не єдну
хлібину.
5559. Женці на поле, пчолы з поля.
5560. Серпен гріє, жне, возит і сіє.
5561. Спасівка - ласівка, а Петрівка - голодівка.
5562. До Спасівкьі пчолы на пана робят, а в
Спасівку - на себе.
5563. До Спасівкьі пчолы мюд зберают тобі, а по
Спасівці - собі.
5564. На Спаса (14.УІІІ.) меду до фраса.
5565. Спас грушкы тряс, а мы возме мішкьі і
подме на орішкьі.
5566. Рыхтуй, кумо, сито, бо в стодолі жыто!
5567. Любо Миколі: жыто в стодолі.
5568. Серп - до стріхьі, а в стодолу - міхьі.
5569. В серпни лінивому рукы не терпнут.
5570. В серпни серпи гріют, а вода холодит.
5571. Серпневи росы юж кусают ногы боси.
5572. Пимен (2О.УІІІ.) на лавці, до польоту
журавці.
5573. Припильнуй пашу: будеш мав масло і кашу.
5574. Хто з повереслом, а хто юж з череслом.
5575. На свату Марю, што хочу, то варю.
5576. Перша Пречыста (28.УІІІ.) - нива юж
зерниста.
5577. Пришла перша Пречыста - стала дівка
речы ста.
5578. Хто до жаня, а хто до ораня.
5579. Осінний Спас (29.VIII.) яблок натряс.
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5580. Пильнуй ягоды, закля іщьі молоды.
5581. Як ся в серпни павучкы снуют, остру зиму
вішуют.
Вересен
5582. Вересен при плоті румяний в роботі.
5583. Вересен строкатий, але дост богатий.
5584. Агатона (4.IX.) - кране смутно ворона.
5585. На Главосікьі (11.IX.) зерна повны сусікьі.
5586. Жовтий вереско зняв повересло.
5587. Спрытний вереско взяв ся за чересло.
5588. Вересен в полю скородит ролю.
5589. Вересен повідат: не сій жыто напоспіх, бо
вродит напосьміх.
5590. Коло Семана (14.IX.) осін багряна.
5591. Вересайко курит файку і бандуркы пече.
5592. Вересен з гуркы звозит бандуркы.
5593. Ґаздьі по селі копают карпелі.
5594. Копай, Юрку, зак сухо, бандурку.
5595. Ґаздьіні з ролі зносят бараболі.
5596. Од Вавилы (17.IX.) наточ вилы.
5597. Вересен звивний на поли дымний.
5598. Летят вороны на сьвіжьі загоны.
5599. Хто ма біб, тот ма хліб.
5600. Друга Пречыста (21.IX.), ци готова невіста?
5601. Пришла друга Пречыста, взяла комара
нечыста.
5602. Яке волокно, таке й полотно.
5603. Осіння Федора (24.IX.): хляпанина до двора.
5604. Приходит днина - достигат калина.
5605. Здвига (27.IX.) - просит ся в поле чепіга.
5606. Дівкьі - по сливкы, парібкьі - на зарібкьі.
5607. Микыта (28.IX.) - берме ся до жыта.
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5608. Серпен з міхом, вересен - з оріхом.
5609. Выкопала карп елі - бер ся до куделі.
Жоетен
5610. Ярина (1.Х.), - летит за море пташына.
5611. Жовтен - в поле, а гуси - за море.
5612. Жовтен - до гаю, а птахы - до раю.
5613. Трофим (2.Х.) на горбі, карп елі - в торбі.
5614. Як квіт халіє, то сьвіт смутніє.
5615. Як лист жолтіє, то поле смутніє.
5616. Як ЛІСЬІ жолтіют, товди дойджи сой сіют.
5617. Серпен пахне жнивом, а жовтен копривом.
5618. Светах (З.Х.) сердитий - вишным вітром
підбитий.
5619. Як по Теклі (7.Х.), так по теплі.
5620. Липец з малином, жовтен - з калином.
5621. Жовтен в кожушку звозит хрін і петрушку.
5622. Жовтен урыват дни, накликат ночы.
5623. Жовтен тлустий: о бандурках і капусті.
5624. Жовтен ходит по краю і вьхганят пташків з
гаю.
5625. На Іриньї (13-Х.) надворі юж зимнина.
5626. Хапай буракы, бо скоро - млакы.
5627. До Покровы думай о паши для коровы.
5628. Покрова (14.X.) - смутний сад і дуброва.
5629. Покрова - баба зас здорова.
5630. Приде Покрова, зарычыт дівка, як корова.
5631. Пришла Покрова - на дворі - голо.
5632. Покровонько, Покровонько, покрый мою
головоньку, та хоц бы онуч ом, най ся довго
дівком не мучу.
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5633. Хто лежав до Покровы, тот продаст
вшыткы коровы.
5634. Хто сіє по Покрові, не ма што дати корові.
5635. До Покровы давали молоко коровы,
а по Покрові пішло молоко в роги корові.
5636. По Покрові - вшытко корові.
5637. По Покрові ништо пасти корові.
5638. Смакуют ябка, як на дворі юж хляпка.
5639. На Єрофія (17.Х.) в поли завія.
5640. В жовтни гріє ціп, а не пец.
5641. Палагиня (21 .X.): шый рукавиці.
5642. В жовтни сонце, як в бідного віконце - мале
і студене.
5643. Пришов Лука (31 .X.) - єст хліб і мука.
5644. Жовтен-бовтен, бо в клопоті: по сушьіні і
болоті.
Листопад
5645. Листопад-сирота отверат зимі ворота.
5646. Од Артима (2.ХІ.) зачынат ся зима.
5647. В листопаді смутно в саді.
5648. В листопаді зима на заграді.
5649. Листопад - зимі брат.
5650. Листопад - осени сын, а грудню брат.
5651. Листопад в убочы урыват дня, доточує
ночы.
5652. До Митра (8.ХІ.) дівка хытра, а по Митрі пец нев вытри.
5653. Ден в листопаді, як крок птаха на заграді.
5654. Листопад з морозом: то саньми, то возом.
5655. Листопад не лютий, але ся зьвідат, ци
вбраний і обутий.
5656. Листопад поволи впрігат більї воли.
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5657. Од Параскы (10.XI.) коровам лем стряскы.
5658. Листопадни воды озимым на шкоды.
5659. Листопад злотий в сьнізі і болоті.
5660.3 листопада і весільна громада не рада.
5661. На Кузмы і Демяна (14.ХІ.) роля зобрабляна.
5662. Михал (21.XI.) на білим кони приіхал.
5663. Листопад острий без сокыры робит мосты.
5664. По Михалі кінчат ся балі.
5665. Листопад ріжний - то мокрий, то сьніжний.
5666. Листопад на шкапі - то по сьнізі, то по
хляпі.
5667.3 Пилипівкьі смутніют дівкьі.
5668. Падолист на луку сыпле білу муку.
5669. На Йосафата (25.ХІ.) дрижыт от студени
хыжа.
5670. На сьватого Пилипа (27.ХІ.) земля до лабы
прилипла.
5671. На Симеона Юды (29.XI.) боіт ся кін груды.
Груден
5672. Пришов груден акурат, принюс дохыж
много сьват.
5673. Іде грудниско з голодным пыском.
5674. На Романа (1 .XII.) зима скарана.
5675. В Пилипівку ден до полудня.
5676. Іде груден - веде студін.
5677. Груден з болота отверат зимі ворота.
5678. Груден осьін згынат, а зиму зачынат.
5679. Як груден завіє, то і жаба оніміє.
5680. Сьвата Пречыста (4.XII.) вкрыла землю
сьнігом дочыста.
5681. Груден при потоку щыпле хвоста року.
5682. Груден землю грудит, а хыжу студит.
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5683. Труден през брід дає саням хід.
5684. В грудню заперай двері і студню.
5685. Іде труден в гості, стелит більї мосты.
5686. Пришов Прокіп (5.ХІІ.), нагнав сьнігу сім
кіп.
5687. Труден, Ванічку, рыхтуй сіно і січку.
5688. Пришла Катрена (7.ХІІ.), глядай, бабо,
веретена.
5689. На Сьвату Катерину ховай ся під перину.
5690. На Катерины ховайме ся під перины, а на
Андрія знов нас нагріє.
5691. Од Сьватой Катерины сьніжни перины.
5692. В грудни замерзат вода в студни.
5693. В грудні каждому трудні.
5694. В грудню, Филипе, бер ся за ціпьі.
5695. Іде Андрия (13.ХІІ.), дівкам - ворожія.
5696. На Андрия дівкам єдна надія.
5697. Труден холодний - рік плодородний.
5698. Сьвата Варвара (17.ХІІ.) дня причынила, а
ночы урвала.
5699. Як Михал закує, так Миколай розкує.
5700. Як труден мягкій, то зима тверда.
5701. Грудньова днина смутна, як сиротина.
5702. Як в грудню сухо, то в липцу мокро і глухо.
5703. В грудни ден, як в зайця огінчьїк.
5704. Труден - не братик, зима - не мати.
5705. Яка Анна (22.ХІІ.) до полудня, така санна в
кінци грудня.
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словничок

ріасек, росіріотук; корж з вівсяного або
кукурудзяного борошна
аже рггесіег; адже, тож
алярм аіагт, піерокор сполох, тривога
тоге, тоге Ьус; може, можливо
ачей багнути, бажыти - 2ас1ісіе\¥ас, гпіес рга§піепіе
С2е§оз; бажати, хотіти
піероггцбек; безпорядок, балаган,
байзель крик, шум
г^іабек; шлунок
бамбух бандуркы - гіетпіакі, кагіоПе; картопля
§гг?ба сііа киг; сідало для курей
банта банувати - Іезкпіс; жаліти, сумувати
Ьагбго; дуже, сильно
барз ітіе Ьука о тазсі сгепуопоЬгаго^е];
Варна кличка корів, волів
червонокоричневої масти
сіата]ба; роззява
беля Ьіегг; бери
бер С2Є5С
^агзіаіу 4каскіе§о; частина
бердо ткацького верстату
Ьіс; бити
бити Ьб^ка; бійка
битка быти Ьус; бути
Ьусяек; бичок
быцок тазеїпіса, тазпіса; масничка
боденка Ьиіу 2 сЬоІе^аті бо козіек;
боканчы черевики
§1иріес; бигеп; дурень
бортак -

Адзимка

-
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кобіеїа, илуагапа га сгаголупіс?;
відьма
боцан Ьосіап; бузько, лелека
бранзолі икіабкі бо ЬиГо\у; устілки до взуття
ЬггисЬ; живіт
бріх тіезгас; мішати
будрати бути ЬиГу; чоботи
вадити ся - луабгіс зіе, кібсіс зіе; сваритися
вальбія коїуГо сііа злуіп; корито для свиней
вандрувати - лу?бголуас; подорожувати
ваньси лудзу; вуса
\уаг§а; іуба
варта варият луагіаГ; блазень
варувати - туагГолуас, рііпохуас; берегти
варувати ся - рііполуас зі?, шуагас, зГггес зі?;
остерігатися
ватраль раїка 61а го2§агГапіа о§пізка; палиця
для ворушіння ватри
вельо биго, луієіє; багато, дуже
верий кггулуу, зрасгопу, гбеґогтохуапу;
кривий, косий, покороблений
ВЖЫЦЯ Іугка; ложка
вінскьій иЬіе§1огосгпу; минулорічний
віхт ]ебгепіе. розіїек; їжа, їда
выгварка - луутблуіепіе; відмова, привід
вышмарити - лууггисіс; викинути
вкучыти пабокисгус; наскучити
воробель АУгбЬеІ; горобець
вшелеякій - лузгеїакі; всілякий
вшытко дузгузГко; все
в’язіня рггуроп; прив’язь
ґайда Ги] ага; кобза, дуда

босорка -

225

изґа; рот
раґггес зі?; дивитися
рі?кпу, рггузґодпу; красивий
ґата па ггесе; мала гребля,
перемичка на річці
каїезопу, ІиЬ іагі.зросіпіе; кальсони
ґаці ггеЬак; жеребець
гача гев ґи, ґиіщ; сюди, тут
ґак; так
гей гагіу; жарти
ґеци ґьівтати Іукас, роїукас; ковтати
о ЪусПе бото'мут, кіоге шус2и\¥а]дс
ґзити ся ісЬ разоггуґа зк6гпе§о2гу\уа зі? сіо
па§1еі исіесгкі; ґедзатися (про
тварин); вередувати
глядати згикас; шукати
гнет, внет - \упеі; скоро
Ьо§аґо, гогггиґпіе; щедро, багато
гойно Ьггуілуа; бритва
голяк гоблювати - НеЫолуас, зґги§ас; стругати
рубанком
гоцкы-кльоцкы - Ьгсіигу; дурниці, нісенітниці
грызти ся - §гу2с зіе; журитися
губы §ггуЬу; гриби
гук гуіо; рило
гуня §гиЬа зикіеппа кигіка гіто^а;
сукняна куртка
гупий §1иру; дурний
кіебукоЬлтек; деколи
даколи дачый сгуіз; дечий
дашто соз, сококуіек; дещо, щось

ґамба ґапити ся гардий гат -

226

сігіасі, геЬгак, Ыедак; жебрак,
убогий
гіетпіакі ригее; картопляне пюре
дзяма сгагі, діаЬеІ; чорт
дідко дпуа; дрова
дырва с!1и§; борт
довг бо§1дпс1ас, рііполуас: доглядати
дозерати сбгка; дочка
дочер ■ичеікоіисі; високий ростом
дронгаль Щсга; веселка
дуга іуіоп; тютюн
дуган бибпіс; гудіти
дудніти ріак сгиЬаіу, одуд
ДУДОК біаЬеІ; диявол
дябол скєс, скгарка па соз/ко§оз;
дяка бажання, прагнення
іуїко; лише, тільки
ено —
ротоспік сегкич, сгуїщдсу Ьізіу
жак арозіоізкіе; дяк
рокггулуа; кропива
жалива кіезгеп; кишеня
жеб зепуаїка; сироватка
жентицягеЬу; щоб
жебы гусіе; життя
жытя сІІиЬас, гус; колупати, рити
жобати ггосіїо; джерело
жрудло забытливий - гаротіпаїзкі; забудькуватий
сід§1е, пабаї; завжди, весь час,
заедно постійно
гапіт; поки, доки
закля дзяд -
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рарка 2 такі десгтіеппеі (гуіпе]) па
тіеки; лемішка з ячмінного або
житнього
борошна на молоці
занич 2а піс; за ніщо
запознаня - 2па]отозс; знайомство
заран щіго; завтра
зарінок рівна місцина над річкою
гпош, газ; знову
зас габгисігепіе; забруднення
збабраня ротагзгсгус; зморщити
збабчыти кі6іпіа,Ь6]ка ; сварка, бійка
звада ЗВЫК рггугшусгаіепіе; привичка
гтагЦуіепіе, кіороі; клопіт
згрыза здоляти гбцгус; встигнути
гіетпіакі; картопля
земякы згорівка шибка; горілка
2Є§аг; годинник
зьіґар зохабити гозіашіс, роггисіс; залишити
зьвідати ся гаруіас зіе; запитатися
руіапіе; запитання
зьвіданя геЬго; ребро
зьобро ідло ]ебгепіе, засіїо; їжа
ідомий ]аба1пу; їстівний
іпасгер інакше
інак кїогебу; кудою, куди
кади калап кареіизг; капелюх
каміняк §атек 2 шураіопез §1іпу 2 роїешц;
глиняний поливаний горщик
пайа; керосин, нафта
камфіна осгу 2 гараіепіет, гакізпісїе;
капры запалені очі, з конюнктивітом
карк кагк; потилиця
замішка -
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ііе; скільки
кельо кербач Ьісг; батіг, кнут
кебы, кобы -- геЬу, §дуЬу; якби, коли б
аіе, §<Іу, кіеЬу; коли, якщо
кед —
кєльтувати -- ігасіс; витрачати
кіегаї; круговий кінний привід
кєрат молотарки, млина, іншої с.г. техніки
кіегрсе, ходаки, постоли, заг. назва
кєрпці взуття
кєселиця - гиг; традиційна страва русинівлемків з вівса
корка; стіжок
кіпка кыршына - кггіа, окгизгек; крихта
кіакі; рештки чесаного льну, клоччя
клакы піерга^усіа, к1атзіл¥0, оЬшолуа;
кламство неправда, брехня, наклеп, обмова
кіесіу; коли, якщо
кой
конич копісгупа; конюшина
рокггуууа; кропива
коприва кошеля, кошуля - козгиіа; сорочка
кггак; кущ
кряк тізїтгозілуо; майстерність
кумшт кгоікі; короткий
куртий ІгосНе; трохи
кус Іасіпіе, рієкпіе; гарно
красні кикалука ; зозуля
кукавка лакомец сйсп¥у; жадібний
лямпаш Іаїагпіа; ліхтарня
ластілка, ясківка - ]азко1ка; ластівка
лем іуїко; лиш, тільки
ЛІН ІЄПП¥5ІЛ¥О; лінь
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Іііозс; милість, пощада, співчуття,
милостивість
Іугка; ложка
лыжка Ііз ; лисиця
лышка сеіпу; влучний
лучен 166; лід
ЛЮД люжний Іийпу; зайвий
§а6и!а. базіка *
ляпа пасгупіе бо исіегапіа таки;
макутра макітра
маме таше; маємо
таїиікі; малесенький
маціцій тазгкага, соб Ьагбго Ьгту6кіе§о;
машкара харя, рожа, виродок
Ьа]ого; калюжа, баюра, стояча вода
мочыло тіоб; мед
мюд тусіїо; мило
мыдло мя тпіе; мене
пабаїас; встигати
надоляти сіігезіпу о]сіес; хресний тато
нанашко направляти - парга^іас ; ремонтувати
піета; нема
нее, німа п^бга, л¥82у, ксЫу; злидні, блохи,
нендза воші
піе, Ьгак; ні, немає
ніт пі£<3у; ніколи
нигда никати 2а§1цбас; заглядати
нич піс; нічого
їашіо; те
ноно ораргас; випачкати, забруднити
обабрати обатурити ся - оЬибгіс 8Іє па боЪге; проснутися
повністю
літост -
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обачити ся
облесний обцас огниво одворотні оген огін окламник оначыти -

опасати отрубы пажера пазьдіря -

пак палюнка паля -

пасуля пелевня пец пінязі піпка пыск планний плаца -

оратіеіас зіе; схаменутися
оЫезпу, ґаізгулуу; облесливий
оЬсаз; каблук
о§пі\уо іапсисйа; ; ланка ланцюга
осЬугоіпіє; навпаки
о§іеп; вогонь
о§оп; хвіст
кіатса; брехун
окгезіепіе сгуппозсі, кіогеї піе
тогету, а Ьулуа піе сксету паглуас
луугагпіе; міняти, робити інакше,
робити щось невизначене
оразас; підперезати
оігеЬу; висівки
оЬгагіиск, гагіок; ненажера
рагсііегге; костриця з льону чи
конопель
роіет, сіа1е_і, рогпіеі; потім, після
луцька; горілка
ріасек, робріотук, ріесгопу
Ьегросгебпіо па ріусіе ріеса
кискеппе§о; паляниця, корж,
підпалок
Газоіа; квасоля
ротіезгсгепіе па ріелуи,
приміщення для полови
ріес; піч
ріепщДге; гроші
ґаіка; люлька
рузк; рот (вульг.)
тату ; поганий
ріаса; платня
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плінити -

сіепеплюлуас, сіокусгас; докучати,
дратувати
погар рисЬаг; чарка
половіти бодгге^ас; дозрівати
понаглі ропа§1е; спішно
понагляти - ропа§1ас; спішити
потемри, ро сіетки; в потемках
роїга^а; їжа, їда
потрава потя ріазгек, пташка
потячой ріазіе; пташине
поцтивіст - газгсгуі, зитіепіе; честь, совість
почкай рос2ека_і; зачекай
пражыти - ргагус; смажити
прозирало - Іизїегко; дзеркало
пулька, пуляк - іпсІусгка; іпсіук; індичка, індик
пут с1го§а; дорога
пяст рієзс; кулак
радити тшлтс; говорити
райткы Ьгусгезу; галіфе
реверенда - ге^егепба; сутана, довгий чорний
одяг
рін, ріниско - пасІЬггегпу раз ігатуу; заплава
рыж гуг; рис
розказ гогкаг; наказ
Русаля, Трійця- 2іе1опе З^ідікі; Зелені св’ята,
серенча 32С2Є8СІе; щастя
сесе бо; це
си, сой зоЬіе; собі
скаборщ 32С2е1іпа, зграга; щілина, шпара
скірні туузокіе Ьиїу зкоггапе, оіїсегкі;
чоботи
скора зкога; шкіра
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зіир; стовп
слуп згаполуас; берегти
сокотити озіоі; осел
сомар луукопулуас; виконувати
спевнити спірити икгазс; вкрасти
спудити ся - пазітазгус зіе; настрашитися
луіеіке сіг2є\уо; велике дерево
стром зіусгеп; січень
стичен Ьагсіго рг^іко; дуже швидко
стримя зіисіепка, ггисіеіко; криничка,
студенка джерельце
гітпо; холодно
студін гтагпіес, зсЬисІпцс Ьагсіго;
схаліти схуднути, змарніти
схіснувати - зрогуікочуас, гигус, луукоггузіас;
використати, спожити
сяди іиіа]; сюди
зчу^сігіс; свербіти
сьвалити осгу; очі
сьліпя боіцсі; туди
тади іатієсіу; тудою
тамади §гука; гречка
татарка Ьуагг, оЬІісге; лице
твар рггурабек, луусіаггепіе; пригода,
трафунок випадок
іапі; дешевий
туній іуіе; стільки, тільки
тілко іоЬіе; тобі
ти іу; ти
ты іуіе; стільки
тильо іо; це
тото іггеЬа,
паїегу; треба
тра 233

трепота убіч урядити урывати уцтивий уш уця фактор -

фатигувати
фізоля фільозоф фора! фрас фриштак фурт фучати фуяра хыбити хыбувати хырбет хырувати хлоп хосен хіснувати хоц худобний цмок цомплі -

озіка, іороіа; тополя, осика
гЬосге, зіготпіпа; схил гори
иггесігіс; влаштувати
гаЬіегас; забирати
исгепуу; сумлінний, чесний
■\¥Є32; воша
О5¥са; вівця
розгебпік, такіег; маклер,
посередник
- піерокоіс, Га1у§о5¥ас; турбувати
Газоіа; квасоля
ЇЇІогоГ; ірон. мудрагель
ргесг, їога!; геть!
1а§ос1по, гагіои4пуе рггекіепзїмсо,
Ііско; лихо, чорт
зпіабапіе; сніданок
сід§1е, тосідг; завжди, весь час
зарас; сопіти
Гщ’ага; сопілка
туїіс зі?; помилятися
Ьгакохуас; бракувати чогось
§ггЬіеї; хребет
л¥ІесІ2ес, зіузгес; знати, відати, чути
сЫор, тегсгугпа; чоловік, селянин
коггузс, гузк; користь
гигуигас, луукогузіумас;
використовувати, споживати
скос; хоча
Ьіебпу; бідний
зток; дракон, смок
зоріі; льодяні сосульки, перен. соплі
під носом
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сгу; чи
кіатас, су§апіс; обманювати
ззас; сосати
зпіс; снитися
Ієзкпіс; тужити
згтаіу; лахи
сіаткас, тіазкас; цямкати
§\УО2СІ2Ік; цв’яшок
окггук кіегиідсу луоіу лу гаргг?§и лу
ргалуо; до волів -вправо
сгозіек; часник
честок §ггулука; чуприна, гривка
чівка сгиЬек; вершок
чубок шайтавий - гаггисаХсу Ьггусіко по§аті; з
негарною ходою, клишоногий
шафарня зкггупіа 2 ргге^госікаті, гатукапа
луіекот, па гЬоге; велика скриня .
відсіками для зерна, борошна
шаца розгаполуапіе; пошанування
шварґоватий: - зеріепідсу; шепелявий
рггузіодпу, аігаксу]'пу; чудовий
шварний шыковний - згуколупу, е1е§апскі; зграбний,
елегантний
шынк згупк, кагсгша; буфет, закусочна
шляйфувати - к атолу ас; гальмувати
шмарити ггисіс; кинути
шувний Іабпу, рі?кпу; гарний
юж ]иг; вже
яр луіозпа; весна
ярец ^сгтіеії; ячмінь
ярмак Іагтагк, іаг§; базар, ярмарок.
ци циґанити цицати цнити ся цнути ся цундрі цьвакати цьвачок ча
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