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Pratarmė

Knygoje spausdinama 5640 lietuvių patarlių ir prie

žodžių. Kūrinių gausumu rinkinys pralenkia visas ka

da nors Lietuvoje leistas šio tautosakos žanro knygas. 

Iš tikrovės imtais pavyzdžiais lietuviai patarlėse ir prie

žodžiuose įkūnijo savo ilgaamžę patirtį, sukauptą iš

mintį.

Ši knyga sudaryta iš V. Krėvės-Mickevičiaus išleis

tų „Patarlių ir priežodžių rinkinių", taip pat iš šio 

žanro leidinių, leistų prieškario bei pokario metais. 

Kelios dešimtys patarlių parinkta iš periodinių leidi

nių. Visi kūriniai publikuojami alfabeto tvarka.

Stambiausias patarlių ir priežodžių rinkinys skiria

mas plačiajam skaitytojų ratui - tiek mažiems, tiek 

dideliems. Lietuvių patarlėse glūdinti amžius kaupta 

tautos išmintis, humoras visada praskaidrins popietes, 

vakarones ar šventinių renginių nuotaiką.

Žuvėdra





bejodamas ir tvarto nepastatysi, ir 
kiaulės iš bulvių neišvarysi.

Abejojantį ir višta nugali.

Abejojo, kad vilkas kitų avis nešioja, o kai jo nune
šė, tada patikėjo ir rėkti pradėjo.

Abejojo, kad bėdos turtus išnešiojo.

Abrakas arkliui nesunkus.

Abrako arkliui pagailėsi, duonos neturėsi.

Abraku vaikų nepašersi, siūlu kailio neišpersi.

Abudu iš vieno puodo valgė augdami, o kai užaugo, 
skyrėsi keikdami.

Abudu vogė, o dabar vienas antrą pirštu bado.

Abu kaip vienas: ir riejasi, ir meluoja.

Abu kaip vienas: nei pats velnias neatskirs.

Abu kaip vieno kelmo: čia tau matuoja, čia tau me
luoja.

Abu kopo į lašinius, bet ne abiem teko.

Abu kopo, tik vienas nukrito.

Abu labu: ant sausos šakos pakartau, kad tik virvės 
negailėtau.

Abu labu: Dievui nereikalingu, velniui nuostolingu.
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Abu labu dygiu: kaip dagys su usnim.

Abu labu: gaila, kad vištos mažų nesulesė.

Abu labu: gaila tik, kad mažų kiaulėms nesupenėjo.

Abu labu tokiu, kad primanytų, vienas antrą prarytų.

Abu labu tokiu: kad primanytų, vienas antrą vandens 
šaukšte paskandytų.

Abu labu tokiu: ko vienas neapgaus, tai antras ap

vogs.

Abu labu tokiu: kur vienas šika, ten antras myža.

Abu labu tokiu: vienas perdžia, kitas bezda, o tu, 
žmogau, uostyk.

Abu labu tokiu: vienas sukumpęs, antras sulinkęs.

Abu reikia ant sausos šakos pakarti.

Abu viena motina gimdė, bet ne vienam lopšy gulėjo.

Abu vieną krūtį žindo, bet ne vienu keliu nuėjo.

Abu vieną mergą kopinėjo, bet ne abiem seilės var
vėjo.

Abu vieni tėvai augino, bet nė vieno išmokino.

Abu vieni tėvai pagimdė, bet ne vieną duoną teko 
abiem valgyti.

Abu vienų tėvų vaikai, bet vienas aria, akėja, kitas 
tik aruodan semia.

Abu vienų tėvų vaikai, tik skirtingi jų takai - vienas 
ponauja, kitas badauja.
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Abu vilnas kirpo - vienas avių, kitas žmonių: kuris 
geresnis, pats Dievas neįspės.

Abu vilnas vogė - vienas iš šventoriaus, kitas nuo al
toriaus: pasirink, kurį nori.

Abu vilnas vogė, vogdami vienas antrą vagim pava
dino.

Ach, Dieveli tu mano brangus, nežiūrėk j mano lan
gus, bet į kaimyno aruodus.

Ach, ir čia žmogus košės pirštu nevalgo.

Ach, kad mano ausys tavo kalbų negirdėtų, už tave 
rausti man netektų.

Ach, kad šunies dantis turėčiau, žmonės dabar ant 
manęs nelotų, blogai nekalbėtų!

Ach, kad šunį tu apsikabinęs verktai, o ne manęs, jau
nos, gailėtais.

Ach, kad tau taip dantis geltų, kaip man širdį gelia.

Ach, kad tau ragana tiek prikerėtų, kiek tu man pa
žadėjai.

Ach, kad tave kirminai iškapotų!

Ach, kad tave vanagas nuneštų!

Ach, kad tavo kalbų Dievas neišgirstų, žmonės ne
klausytų!

Ach, kad tavo laukai usnimis užaugtų.

Ach, kad tavo žirgas sukluptų, kai pas mergą atjosi.
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Ach, kad tu ant lentos išsitiestai.

Ach, kad tu apaktai, dieną saulės nematytai!

Ach, kad tu, Dieve mano, neužmirštum mano vargų, 
mano gerų darbų.

Ach, kad tu, Dieve viso pilnas, tai kur padėjai plikio 
vilnas?

Ach, kad tu ir danguje ramybės nesurastai!

Ach, kad tu jau dienos nuo nakties neatskirtum, tėvo 
motinos nepažintum!

Ach, kad tu kur susišiktum geras būdamas!

Ach, kad tu mano geru paspringtum!

Ach, kad tu savo namų nesurastum, žmonos, vaikų 

nepamatytum!

Ach, kad tu savo šešėlio nusigąstum!

Ach, kad tu surūgtum!

Ach, kad tu susišiktum, taip bekalbėdamas!

Ach, kad tu užmigtai ir jau nenubustai iki paskutinės 
pasaulio dienos.

Ach, kad vanagai būtų tavo kaulus išnešioję!

Ach, kad velniai tave būtų paėmę, kai tu mažas gi
mei ir krikšto dar nepažinai!

Ach, marti - ji anytai karti!

Ach, marti, šuns mėsa - ir tiek.
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Ach, tu, tinginio panti!

Ach, tu, veršis vienas!

Ačiū Dievui, bernas pabėgo, kurio mergos nemėgo.

Ačiū Dievui, kad dukrelę mokinu, ne uogelę nokinu.

Ačiū Dievui, kad ji kito panorėjo ir už manęs nete
kėjo.

Ačiū Dievui, kad yra nors duonelės, o be pyrago ap

sieisiu.

Ačiū Dievui, kad miegojau šiltam patalėly, o ne su 
kiaulėmis patvorėly.

Ačiū Dievui, kad netenka į svetimas rankas žiūrėti, 
galiu visa savo turėti.

Ačiū Dievui, kad nevargstu pas motinėlę, prisivarg- 
siu pas anytėlę.

Ačiū Dievui, kad vyrą suradau, o ne tekį apkabinau.

Ačiū Dievui, mano tėvas anksti kėlės, vėlai gulė, ir 
aš neatsiliksiu.

Ačiū Dievui, moku sėti, moku arti, moku ir rugius nu

pjauti.

Ačiū Dievui, motulė išaugino ir darbelių išmokino.

Ačiū Dievui, savo duoną valgė mūsų tėvai, savą duo
ną valgys ir jų vaikai.

Ačiū Dievui, tarp durų piršto nekišiu - žinau, kad pri
vers - pamokytas.
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Ačiū Dievui už jautelius, o žagrelę patsai įsitaisysiu, 
kai tik noragus įsigysiu.

Ačiū - išgėriau šitą, pilk man dar kitą, tik didesnę, 
nors kartesnę.

- Ačiū! - Kad tau Dievas duotų gerą pačią: su vie
nu dančiu ir tuo klibančiu.

- Ačiū! - Pabučiuok į pečių!

- Ačiū! - Pabučiuok savo pačią, tik svetimo negriebk 
ir j mergas nežiūrėk.

- Ačiū! - Pabučiuok savo pačią, tik neapsirik, avies 
už bobą nepriimk.

Ačiū už aguonas, bet aš norėčiau duonos.

Ačiū už lapienę, bet savos ropės gardesnės.

Ačiū už patarimą - ne vakar gimiau, kieno košę val
giau - žinau.

Adata gaidžio nepjauna.

Adata mažiems vaikams - ne žaislas, vištoms - ne 
lesalas.

Adata nežaidžiama, už stalo nebezdama.

Adatą turėdamas žmogus badu nenumirs.

Adatos nepavogęs arklio nevogsi.

Adventines užgiedojo, bet šokti nenustojo.

Agnė bagota, bet kvaila ir kuprota.

Aibės Palangoj žuvų, Pasvaly mergų, bet visos menkos.
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Ai, Dievuli, suklysiu - tau lūpų medum netepsiu.

Ai, Dievuli, tavęs nelaikysiu, jei man bites išvaikysi.

Aikliu arkliu neilgai paarsi.

Aiklus arklys botago nemėgsta.

Aiklus arklys prabėga, o rambus pradribsi.

Aiklus čigono arklys su vėjais lenktyniauja, o kai 
žmogui patenka - iš kiemo nevažiuoja.

Aikštus arklys kelionėje greičiau pailsta.

Aimanavo, kad girtas namo parvažiavo, o blaivas iš 
karčiamos neina.

Aimanavo, kad jį Dievas apgavo, o kiek jis Dievui 
nusidėjo, tai nutylėjo.

Aimanavo, kol visus apgavo, nes sukčius aimaningas, 
o vagis maldingas.

Aimanuoja, kaip čigonas arklį pardavęs.

Aimanuoja, kaip čigonas žmogaus neapgavęs.

Aimanuoja vargšas, kad kepti karveliai patys jam bur- 
non nekrinta.

Aimanuoja žmogelis, kad rugius pasėjo, o usnys už
derėjo.

Aimanuok ne aimanuok, kas mano - atiduok!

Aimanuosi, kai dukterį auginsi, o kai išaugs - tai 
staugsi.

Aimanuosi, kai duonos nustosi, o kol turi - giedok.
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Aimanuosi, kol kraitį krausi, o kai sukrausi, tai ožiu 
subliausi.

Aiškiai kalba, tamsiai galvoja.

Aiškiai galvojo, aukso kalnus pažadėjo, o kai įtikino - 
Dievą apvylė ir velnią apgavo.

Aiškiai kalbėjo, kalnus žadėjo, bet duonos grūdelio 
neištesėjo.

Aiškiais pažadais tik kvailą suvilioja.

Aiškink kvailam, kad rytą saulė patekėjo?

Aiški tiesa nakties nesibijo.

Aiški tiesa vingiuotais keliais nevažinėja.

Aišku kaip ant delno.

Aišku, kaip naktį aklam kelias.

Aitvaras jam plaukus sužindo, laumė nukirpo, todėl 
ir plikas kaip tilvikas.

Aitvaras neatneš, kad savo neturėsi.

Aitvaras neša, bet daug ir jam reikia.

Aitvaras nešiojo, bet ir aš prakaitavau, kol turtą įgavau.

Aitvaras visiems darbštiems turtus neša.

Aitvaro atneštas turtas dažnai ašaromis pavirsta.

Aitvaro šaukis bėdoje, daktaro - ligoje.

Aitvaru lėkė į mergas, į darbą tik kulniavo.

Aitvaru lekiojo, kol pinigų turėjo.
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Aitvaru pakilo, vabalu nutūpė.

Aitvaru pasitikėjo - be marškinių išėjo.

Akėčiomis kiemo neuždarysi.

Akėčių pas jį nemačiau, tai ir duonos neradau.

Akėti dar nemokėjo, o jau mergas mylėjo.

Akėti nemėgino, o į lašinius įsismagino.

Akėti - nė pradėti, austi - nė pasiklausti, o vesti ir 
tekėti - nors šiandien.

Akies nesiklausk, jei ieškai, kur nepadėjęs.

Akim gėda, o širdžiai sveika.

Akim nepavalgysi.

Akim pažibino, net dangus suliepsnojo.

Akim užmetus - karvelis, arčiau pažiūrėjus - tikras 

vanagas.

Akim žvaigždes šaudo, o ant šiaudo griūva.

Akimi į Dievą, o rankomis j svetimą kišenę.

Akimi ligos neišgydys!, skylės neužkimši.

Akimi meilės neįgysi, velnio neišvarysi.

Akimi metus - angeliukas, o žiūrėk - uodegos kyši 
galas.

Akimi nepavalgysi, pautais pūdymo neišarsi.

Akimi ramina, bet širdy iešmą gamina.
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Akimi ryja, kaip alkanas duoną.

Akimi toli pamatysi, bet rankom ir arti nepasieksi.

Akimi žiūrėk, o rankom valios neduok.

Akimi žvairuoja, širdimi dejuoja.

Akis akj bado, kad teisybės nesurado.

Akis gaspadoriaus gyvulį tukina.

Akis su akim nesueina, o žmogus su žmogum sueina.

Akis už akį, dantis už dantį.

Akis už pilvą didesnė.

Akių nepratrynęs, į ėdalą lenda.

Akių nepratrynęs, snukio neperžegnojęs, jau šaukšto 
griebiasi.

Akių pasiklausk ir atrasi.

Akių pasiklausk, jei žmonių klausti nenori.

Akylas plikis nežiūri į turtingesnius, bet į dar plikesnius.

Akylas žmogus velnią pastebi.

Akys baisininkės, rankos darbininkės.

Akys dar nori, bet širdis nevalioja.

Akys daug norėtų, bet neleidžia.

Akys didesnės už pilvą.

Akys didesnės už pilvą, ėdresnės už vilką.
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Akys graibo, širdis nepriima.

Akys juokiasi, širdis verkia.

Akys kaip katės, kai bernus pamato, o taip jau ir 
slenksčio nemato.

Akys kaip pelėdos, kai kermošiun rėdos.

Akys kaip žiburiai, o strėnų nevaldo.

Akys - marios, šikna - pekla, dūšiai kibiro gana.

Akys mato, bet dantys dar nepriprato.

Akys nori, bet širdis nepriima.

Akys pamatys, rankos padarys.

Akys prie Dievo, mintys prie velnio.

Akys protą lavina, akys ir kvailina.

Akys už pilvą ėdresnės, už rankas gražesnės.

Akyse angelas, už akių velnias.

Akyse giria, už akių spiria.

Akyse - karvelėlis, už akių - vanagėlis.

Akyse lapė, už akių šernas.

Akyse - piestu šoksta, už akių - varlės nepaveja.

Akyse - sakalas, už akių - avinas.

Akyse šilkas, už akių vilkas.

Akyse - širdj tau rodo, už akių - subinę jodo.
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Aklai varnai ir šūdas mėsa.

Aklai varnai pats grūdas gurklin šoka.

Aklam diena ir vidurnakty.

Aklam ir purvas auksu atrodo.

Aklam ir šiaudas po kojom pinasi.

Aklam kelio neparodysi, kvailam proto neįdėsi.

Aklam saulės nėra, girtam kelio.

Aklam veidrodžio nereikia.

Aklas aklą netoli tenuves.

Aklas aklą veda - abu duobėn puola.

Aklas aklą veda iki pirmos duobės.

Aklas aklą vedžioja.

Aklas aklo kelio klausia.

Aklas badas, kai duona ant stalo.

Aklas būdamas kitam kelio nerodyk.

Aklas ir ant lygaus kelio suklumpa.

Aklas kelio nemato, melagis - tiesos.

Aklas laikosi tvoros, o šuva - trobos.

Aklas matančio nevedžioja, katė už šunį neloja.

Aklas pamatė, kurčias išgirdo, nebylys pasakė, o tu, 
išsižiojęs, kaip tiesą kartoji.
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Akla varna baloje nuklimpsta.

Akla varna ir viščiuko nepagauna.

Aklą ir šiaudas paklupdo.

Akli namai be šeimos, kurti be gaidžio.

Akli namai be vaikų, kurti be šunų.

Aklu patikėsi, gero neregėsi.

Aklųjų dvare ir vienaakis bajoras.

Akmenį dėk namo, o protą gyvenimo pamatan.

Akmenį plaukt neišmokysi.

Akmenio galvai prasimušt pas jį negausi.

Akmens nemėtyk, šuniui neužpuolus, žmogaus negirk, 
jo darbų nepažinęs.

Akmens plaukti neišmokysi, kvailo neišgydysi.

Akmens širdį turėtai, kad tą bėdą regėtai ir nepasi
gailėtai.

Akmuo beraitant sudyla, o žmogus nesudils bedirb
damas.

Akmuo ir be šaknų auga.

Akmuo kantrus, o žmogus dar kantresnis.

Akmuo ne molis, vilkas avinui ne brolis.

Akmuo, vietoje gulįs, apsamanoja, o žmogus, kad, 

vietoje gyvendamas, lašiniais neapaugtų.
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Akmuo, vis ritamas, neapželia, žmogus, bėdų blaš
komas, nepraturtėją.

Akurat, kaip merga į berno glėbį patekusi.

Alau, aluti, mano meiluti, kol tave gersiu, tolei ne- 
sirgsiu.

Alau, aš nuo tavęs pabalau.

Alau, aš per tave sušalau ir į purvą nuklimpau.

Alaus nesigailėk ir draugui, ir priešui.

Ale durnių pridygo, kaip grybų po lietaus.

Ale gi tu greitas, kaip apatinis girnų akmuo.

Algą jau gavo, o darbo dar neragavo.

Alkanam bėgt, sočiam gulėt.

Alkanam duona kvepia.

Alkanam duona rūpi.

Alkanam duona, o bernui merga rūpi.

Alkanam duona terūpi, bet ir lašiniai kvepia.

Alkanam ir sausa duona už medų gardesnė.

Alkanam kelio į svirną nerodyk, bet duonos nesigailėk.

Alkanam mėsa sapnuojasi.

Alkanam šuniui ir grambuolys mėsa.

Alkanam vis duona sapnuojasi.

Alkanas ir per lauką, o nuogas nė per slenkstį.
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Alkanas kaip vilkas.

Alkanas kūmas apie duoną dūmo.

Alkanas per lauką pereisi, nuogas - ne.

Alkanas pilvas dejuoja, sotus - dainuoja.

Alkanas pilvas žmogų marina, bet ir gudrumo pamo
kina.

Alkanas vilkas džiaugiasi ir pelę pagavęs.

Alkana varna ir vanagą puola.

Alkana varna žmogaus nesibaido.

Alkaną papenėk, aklą palydėk.

Alkaną papenėsi, kišeniui nenusidėsi - Dievas atlygins.

Alkano dešra nepenėk, bet duonos nepasigailėk.

Alkano pasigailėsi - patsai bado neregėsi - Dievas ne- 
prileis.

Alkano sotus neužjaučia.

Alkis didina protą.

Alksniu gimęs ąžuolu neaugsi.

Alpsta kaip merga berną pamilusi, su kita besibučiuo

jant išvydusi.

Alpsta kaip merga, pelę pamačiusi.

Alsuoja kaip Dauliaus kalė, varlę vijusi.

Altoriuje kunigauja, o klebonijoj žydauja.
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Alus dūksta, o girtas padūkęs.

Alus mane nepaveiks, man dar midaus reiks.

Alus ne vanduo, kunigas ne piemuo.

Alus ne vanduo, ponas ne piemuo.

Alus šnekus, tylų žmogų plepaliu padaro.

Alutis dundulis, arielka šnekutė.

Alutis kalbutis, ką blaivus nutylėsi, alučio išgėręs iš
plepėsi.

Amatas duonos neprašo, pečių nelaužo.

Amatą mokėdamas, duonos nemaldausi.

Amatą mokėdamas šunų nelodysi.

Amatą sunku išmokti, bet išmokęs gali šokti.

Amatą už pečių nenešiosi, savo dalios nekoliosi.

Amato ant pečių nenešiosi.

Amerika kiekvienam kvepia.

Amerika praturtino, aludė prakiurino.

Amerika tinginio nerpraturtina, durniaus nepramokina.

Amerikoj badavo, bet sugrįžęs lėbavo.

Amerikoj kieta duona, bet namie - pyragas.

Amerikoj lėbavo, todėl namie piemenavo.

Amerikoj niekas pinigų nešiką.

Amerikoj paprakaitavo, namo pargrįžęs ponavo.
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Amerikos pinigas slidus.

Amerikų daug, bet man užteks ir tos, kur nėra bėdos.

Amžina bėda nesiskųsk - visiems jos tenka ragauti.

Amžina bėda tik vargšus ėda.

Amžinai tik Dievas gyvena.

Amžinai tik mirtis namus stato.

Amžinai verkia, kad skatiko neturi, o kišeniai nuo rub
lių prakiurę.

Amžinai žmogus bėdavoja, kad jo šunys neloja.

Amžinas elgeta.

Amžinas miegalis ir per vestuves snaudžia.

Amžinas prišikgalvis.

Amžiną bėdą velnias išgalvojo, amžiną laimę žmo
gus išsvajojo.

Amžiną namą tik giltinė pastato.

Amžinos bėdos ir Dievas iš pasaulio neišgins.

Amžius gaišina grožybę, bet stiprina dorybę.

Amžius ir stipruolį kupron suvaro, ir gudruolį vaiku 
padaro.

Amžius jai veidą pagadino ir akeles užgesino.

Amžius veidą suraukšlėjo, kaip akėčiomis suakėjo.

Amžių gyvensi, amžių mokinsies ir kvailas padvėsi.
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Anapus kalno garsus varpas.

Anas dar varnas tada Krokuvoj kaustė, kai aš čia dar
bą dirbti pradėjau.

Anas mislija, kad Dievą už barzdos nutvėrė, šitas - 
kad velnią už uodegos pagavo.

Angelas apleis, velnias ateis - vienas nebūsi.

Angelas iš dešinės, velnias iš kairės.

Angelas su velniu po vienu stogu negyvena.

Angelą pravirkdinsi - velnią pradžiuginsi.

Angelėlis, kai žmonėse, ragana, kai namuose.

Angelėlis, kol mergelė, ragana - kai už vyro ištekėjo.

Angelo balselis, raganos širdelė.

Angelo balsu dainuoja, tik kodėl vaikai verkia, vyras 
dejuoja.

Angelo sparneliai, bet velnio nageliai.

Angelo šaukėsi, o velnią pirštu viliojo.

Angelu pradėjo, velniu pabaigė.

Angies gylys skaudžiai gelia, o žmogaus liežuvis dar 
skaudžiau.

Anytai marti visados karti.

Anytai neįtiksi, kad ir angelu būsi.

Anyta - ne motinėlė: kad ir gegule kukuosi, nepasi
gailės.
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Anyta - ne motinėlė: nepasigailės, kai nuvargsi, pa
sidžiaugs, kai pavirsi.

Anyta pikta, raganų pasėta, iš velnio kiaušinio išpe
rėta.

Anyta - velnio pramanyta.

Anytos neapkalbinėk, kad žmonės ir tavęs neapkal
bėtų.

Anytos paklausysi - ne visados blogai padarysi.

Anytos - raganos, bet ir marčios - ne angelai.

Anytos žodžiai skaudesni už motinos rykštę.

Anksti balnojo, vėlai išjojo.

Anksti eisi lovon ir anksti kelsies iš jos - tavo namų 
daktaras nežinos.

Anksti kėlęs dantis rakinėja, vėlai kėlęs akis krapšti
nėja.

Anksti kėlęs, jaunas vedęs, nesigailėsi.

Anksti kėlus, jaunam vedus gailėtis neprisieina.

Anksti rytą atsikėlęs visus darbus nudirbsi, jaunas ve
dęs - vaikus išauginsi.

Ankstybas darbas - trigubas vaisius.

Ankstybasis paukštelis krapšto dantelius, o vėlybasis 
akeles.

Ankstyvas darbas, trigubas vaisius.

Ankstyvas darbas vaisius didina.
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Ankstyvas svečias dažnai nemalonus.

Ankstyvas svečias namie nakvoja.

Ankstyvas svečias neilgai vieši.

Ankstyvasis burną šluosto, vėlyvasis akis.

Ankstyvoji pelytė dantis, o vėlyvoji akeles krapšto.

Ankstyvoji varna dantis krapšto, o vėlyvoji - akis.

Ankstyvoji varna dantis rakinėja, vėlyvoji varna akis 
krapštinėja.

Ankšta jam gyventi, neturi su kuo bartis.

Ankšta jo pirkelė, bet gardi duonelė.

Ankšta kaip pekloj.

Ankšta kaip velniui bažnyčioj.

Ankšti namai, bet vis savi.

Anot pasakos - kožno širdis iš mėsos.

Ans man, aš anam, davėm gerai kits kitam.

Ant akių matyti, kad bestija.

Ant akių matyti, kad vogti jam ne naujiena.

Ant akių pažinsi girtaujantį, ant rankų - uždarbiau
jantį.

Ant akių pažiūrėjęs, klausk sveikatos.

Ant akmens kieta gulėti, bet su nemylimu dar kiečiau.

Ant akmens kieta sėdėti, reik minkštą šikinę turėti.
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Ant alksnio nerodyk obuolių, kad patį nepriverstų jų 
paragauti.

Ant alksnio obuolį rodo.

Ant arklio jojo, arklio ieškojo, žmonių klausinėjo, o 
ką sakė, negirdėjo.

Ant arklio jojo, arklio ieškojo.

Ant arklio sėdi, arklio ieško.

Ant aruodo ir kiaulė gaspadinė.

Ant aruodo ir pelė šeimininkė.

Ant Dievo atsidėk, bet ir pats, rankas sudėjęs, ne
sėdėk.

Ant duobės kranto nestovėk, laukdamas, kad kas ki
tas įkristų - patsai įkrisi.

Ant gero patark, ant blogo subark.

Ant gero žiedo ir bitė sėda.

Ant gero žmogaus ir šuo neloja.

Ant gero žmogaus šunų nekaria, jei paklysta, tai tik 
pabaria.

Ant Joninės javų pilnos šalinės.

Ant jo joja, o kam daineles dainuoja.

Ant jo pūdymo vilkai staugia, teks ir jam staugti, ka
da nebus iš kur duonos gauti.

Ant juoko ir šiaudas nesilaiko.
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Ant juoko tu mane kėlei, nors kiaulių su manim ne
ganei.

Ant kaktos neparašyta.

Ant kaktos tavo darbus taip surašysiu, kad ir aklas iš
skaitys.

Ant kaktos tavo parašyta, kas tu esi: kvailas gimei, 
kvailas ir dvėsi.

Ant kapinių daugel kryžių, bet jokių bėdų.

Ant katės liežuvio septyni nuodai, ant šunies - sep
tyni vaistai.

Ant katilo barasi puodas, nors ir pats, kaip katilas juodas.

Ant kelio žolė neauga.

Ant kieno vežimo sėdi, tam ir giesmę dainuok.

Ant kiekvieno čiaudėjimo neatsidėkavosi.

Ant kito gero akių neplėšk, kitam laimės nepavydėk.

Ant kito gero gerklės neplėšk.

Ant kito ir krislą pamato, ant savęs ir arklio nemato.

Ant kito ir šiaudą pamato, o ant savęs nė kūlio.

Ant kito ir utėlę pamatai, ant savęs ir meškos nejutai.

Ant kito šapą pamato, o ant savęs - nė vežimo.

Ant kraujo neramaus gausi lazdą lietaus.

Ant kumelės joja, kumelės ieško.

Ant kumelės joja, kumelės klausia.
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Ant kumelės jojo, kumelės ieškojo, žmonių klausinė
jo, ar kas kumelės neregėjo.

Ant kumelės joti ir kumelės ieškoti, tai galvos nustoti.

Ant kumpos liepos visos ožkos lipa.

Ant lentynos dantis padėsi.

Ant liežuvio galo visos nelaimės susėdo.

Ant mūsų barzdos negi visi kiti barzdas skusti mo
kinsis.

Ant nulinkusios šakos visos ožkos šokinėja.

Ant numinto tako neauga žolė.

Ant palinkusio karklo visos ožkos lipa.

Ant savęs nemato nei rąsto, ant kito pamato šapą.

Ant savęs nieko nemato, ant kito vežimą sukrato.

Ant savo kiemo šuva ir vilko nebijo.

Ant savo mėšlyno ir gaidys ponas.

Ant Sekminių daug merginų, ant Kalėdų daug para
dų, ant Velykų - čeverykų.

Ant snukio riebi, kaip penima kiaulė.

Ant stiklo šuva basas nevaikščioja.

Ant stogo kožnas mandras subinę rodyti.

Ant stovinčio užeina, bėgantis pats užbėga.

Ant svetimo arklio netoli tejosi.
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Ant svetimo sprando atsisėdo, kaip kiaulė karieton.

Ant svetimos duonos ir pelė moka šeimininkauti.

Ant svetimos galvos atsisėdęs nebezdėk.

Ant svetimos kumelės netoli nujosi.

Ant svieto neteisybė karietoj važinėja, o tiesa pėsčia 
vaikštinėja.

Ant svieto teisybės nerasi, greičiau lekiančią kregždę 
pagausi.

Ant svieto viską gausi pirkt apart tėvo ir motinos.

Ant šakos raitas išjojo.

Ant tų kviečių daugiau žvirblių negu grūdų.

Ant vagies ir kepurė dega.

Ant veido velnias degtinę šinkavo.

Ant vėjo paleidęs plunksnas - nebesurinksi.

Ant vieno bagoto šimtas ubagų.

Ant vieno kurpalio siūti.

Ant vietos bebūdamas ir akmenėlis apželta.

Ant visų žiedų bitė tupia, bet ne iš visų medų ima.

Ant visų žolynų bitelė leidžias, bet ne iš visų medų 

ima.

Ant žemės sėdėdamas bijo nukristi.

Apgavystė gera širdim dangstosi.
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Apgavo kaip lapė vilką.

Apie mirusį arba gerą kalbėk, arba viską nutylėk.

Apie mirusį kalbėk arba gerai, arba nieko.

Apie velnią kalba, o velnias užpakaly stovi.

Apie vilką kalbi - vilkas tavo avis gaudo.

Apipuolė, kaip musės medų.

Apipuolė, kaip vaikai žirnius.

Apipuolė, kaip žvirbliai - kikilį.

Apkalbėjo ragana velnią, kad jis vaikšto be kelnių.

Apkalbėti mokam, tik mes patys ne kitokie esam.

Apkibo, kaip blusos šunį.

Apkibo, kaip musės medų.

Apkrapino, kaip kunigas su šventintu vandeniu.

Apkvaišino ne kuolu, bet piktu žodžiu.

Apkvaišinta, kaip žuvis po ledu.

Apkvaišo, kaip višta ant kiaušinių.

Aplinkui eisi - greit namo pateksi, tiesiog važiuosi - 
tris dienas kelią matuosi.

Apmąstyk viską, ką sakai, bet nesakyk viską, ką matai.

Apniko, kaip kiaulės bulves.

Apniks tave utėlės dar Amerikos nepasiekus.
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Apniks tave vargai, kaip katę katinai.

Aprėdyk kelmą, ir kelmas bus gražus.

Apsaugok, Dieve, nuo ligos ir nuo bobos piktos.

Apsaugok, Viešpatie, nuo maro, bado, vainos ir bol
ševikų valdžios.

Apsiašarojo iš džiaugsmo, kad žąsiną ant kiaušinių 
pasodino.

Apsidengė nuo lietaus, o čia srutomis apipylė.

Apsidirbo, kaip gaidys su vanagu.

Apsidirbo, kaip gužas su gyvate.

Apsidirbo, kaip žentas su uošve - liko be ūsų riestų 
ir su viršugalviu išrautu.

Apsidžiaugė, it geležėlę radęs.

Apsidžiaugė, kaip alkanas šuo, kirminą suėdęs.

Apsidžiaugė, kaip gaidys su lape susidraugavęs.

Apsidžiaugė, kaip girtas, smuklę pamatęs.

Apsidžiaugė, kaip merga, vaiką pasigavusi.

Apsidžiaugė, kaip svečius išleidęs.

Apsidžiaugė, kaip vaikas, rykštės paragavęs.

Apsiėmei su čigonu vogti, teks dabar ant šakos pa
šokti.

Apsiėmei šunim būti, tai ir lok.

Apsiėmei šunis karti, nesakyk, kad virvės negali gauti.
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Apsigavai gerdamas, neapsirik mokėdamas.

Apsigavo, kaip merga, jaučius ganydama.

Apsigavo, kaip merga su penktu vaiku.

Apsigėrę, kaip kiaulė drignių.

Apsigėrę žmonių ašarų.

Apsikaišiojus, lyg Sekminių karvė.

Apsikrovė su niekais, kaip perinti žąsis su šiaudais.

Apsilaižė, kaip katė, sviesto paragavus.

Apsilaižė, kaip šuva, muilą prarijęs.

Apsileidęs, kaip šuva blusom.

Apsileisi geram - žmonės pagirs, apsileisi piktam - 
Dievas suširs.

Apsileisk žmonėms kartą - ant sprando lips, kas gud
resnis, ant galvos tau šiks, kur kvailesnis.

Apsiniaukė, kaip dangus prieš audrą.

Apsiniaukęs, kaip devynios naktys.

Apsiprasi ir laimę surasi.

Apsiprasi ir pekloje, kai iš ten išeiti negalėsi.

Apsiprato akys, apsipras ir širdis.

Apsiprato, kaip kiaulė bulvėse.

Apsiprato, kaip rambus arklys su botagu.

Apsiprato, kaip šuo kariamas.
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Apsiputojo, lyg kuilys.

Apsiputojo, kaip tekis pas kiaules.

Apsirėdė, kaip pelėda povo plunksnomis.

Apsirėdė vanagas gegutės plunksnomis, bet užmiršo 
nagus paslėpti.

Apsirėdė vilkas avinu, bet šunys vistiek suuodė. 

Apsirikimas - ne vagystė.

Apsiriko velnias, kunigo nepažinęs - teks dabar iš
pažintį atlikti.

Apsišiko, kaip kiaulė pas lovį.

Apsitriedusi karvė visą bandą teršia.

Apsivedė giedodamas, ar tik ne gyvens raudodamas.

Apsivedė negalvodamas, pagyvens raudodamas.

Apsivedė su kuprota, bet už tai su bagota.

Apsivedė vilkas su ožka - rytoj bus kailis luptas. 

Apsiverkė bėdon patekęs, nusidžiaugė draugų suradęs. 

Apsiverkė, kaip girtas savo dalią prisiminęs. 

Apsiverkė, kaip girtuoklis po trečio butelio. 

Apsiverkė, kaip vainiką praradus.

Apsiverkė mergelė, kad nuvyto žalia rūtelė.

Apsiverkė sausom ašarom, kaip marti, anytą laidodama. 

Apsivesdamas nepažino - visą amžių kankinos.
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Apsivesi dėl pinigų - būsi tėvas svetimų vaikų.

Apsivesi mylėdamas, gyvensi nesigailėdamas.

Apsivesi su darbininke - nepasigailėsi, apsivesi su gra
žuole - ramybės neturėsi.

Apsivesi su pinigais - būsi su ragais.

Apsivesti - ne per kelmą šokti, reikia ir pagalvoti.

Apsivyniojęs, kaip žaltys aplink kelmą.

Apsižiūrėjo marti j devintus metus, kad šuva be uo
degos.

Apsuko bernas mergai galvelę, kas bus su žalia rūtele.

Apsukri galva bado nežino.

Apsukri, lyg kregždės lizde išaugusi.

Apsukrus nebadauja, kai reikia, ir sausoj vietoj žu
vauja.

Apsukrus sukčius pėsčias nevaikštinėja, tik karietoj va
žinėja.

Apsukrus vandeny neskęsta ir ugny nedega.

Apsukrų pažinsi iš darbų, o tinginj iš kalbų.

Apsvilo, kaip vagis pirštus svetimam kišeniuje.

Apšikai delną, apšik ir nykštį.

Apteks lūpos dantis.

Apžėlęs, kaip samanotas kupstas.

Apžiok šuniui kapšj - bus bezmėnas.
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Aš karvę už ragų laikysiu, o tu melši.

Ar aną mokinsi, ar kiaulę kate pajudinsi - tiek pat 
naudos turėsi.

Ar arklys pas ėdžias, ar ėdžios pas arklį?

Ar aviena, ar kiauliena - man vis viena.

Ar avinas ausį užmynė, kad negirdi?

Ar bernas kalba, ar šuva staugia!

Ar čia berno arta, ar kiaulės knista?

Ar čia boba, ar šėtonas.

Ar čia tavo žmona, ar čia šieno kupeta?

Ar daug gaidys vištos bijo - tiek ir aš tavęs.

Ar daug pamokys veršis jautį - tiek pat jaunas senį.

Ar daug radai žuvų be ašakų, mėsos be kaulų, žmo
nių be vargų?

Ar dešinė, ar kairė - abiejų rankų pirštai į save linksta.

Ar dešinė, ar kairė, bet tik su geru darbu.

Ar didelis iš kiaulės astronomas - toks iš tavęs agro

nomas.

Ar gali karvę išmokyti kopėčiomis lipti?

Ar geruoju kalbi, ar piktuoju bari, vis lenda, kaip šu
va po stalu.

Ar eisi per dvarą, gausi mušt, ar neisi - gausi mušt.

Ar ilgai šuo pasninkaus, turėdamas prieš akis dešrą.
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Ar ilgam šuniui dešra?

Ar iš galvos išėjai, ar nuo bezdalų apkvaišai!

Ar išmano kiaulė pipirus: mislija, kad žirniai.

Ar jam, ar akmeniui.

Ar jam kalbi, ar į sieną žirnius beri - vis tiek pat.

Ar jis kalba, ar šuo loja - man vistiek.

Ar kelio klausi, ar guzo ieškai?

Ar meškai muselė, ar vienas stiklelis.

Ar ne aitvaras jam ten visko prinešė?

Ar nebus perdaug du grybu į barščius.

Ar neišdygo tau subinėj dantys, taip ilgai bemiegant.

Ar nelabasis pristojo, kad vietos sau nerandi.

Ar nematei kiaulės su skambaliukais?

Ar nepaskaus jau kartą vėjui lūpos!

Ar neužsimanei, ko katė neėda?

Ar pati numirė, ar pirtis sudegė.

Ar pažįsti žąsies šikną per pūkus?

Ar pilvu klausai, kad nesupranti žmonių kalbos?

Ar prausk, ar neprausk, kas juodu gimė, tas juodu ir 
dvės.

Ar senas, ar mažas.

Ar svetimas vaikas šeimoje, ar akėčių kuolas tvoroje.
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Ar šiknoj ašaka dygsta, kad nepasėdi?

Ar šuo ilgai laks, vandens prilakęs?

Ar šuva loja, ar tu kalbi - tai man vistiek.

Ar tai jums žmonių kraujas lakti!

Ar tai nelinksmos dienos jaunam nevedus, argi ne
linksma, midaus negerus?

Ar tave velnias griebs, ar mane - mudviejų žemė ne
nešios.

Ar tu čia ilgai bambėsi, kaip ubagas, kruopas pabėręs.

Ar tu girdėjai, kad vanagas paukščių pasigailėtų?

Ar tu durniau, liaukis, ar tu, pliki, traukis.

Ar tuomet lakinti šunis, kada laikas medžioti.

Ar tu plikiau, atsitraukies, ar tu, vaike, liaukies.

Ar turi šuo gėdos, kai paragauja lazdos.

Ar tu velnią matai, ar kas tau?

Ar vakar dienos ieškai, ar išsipagirioti negali?

Ar vakarykščios dienos ieškai?

Ar velnias jj apstojo - nei prieiti, nei prakalbinti.

Ar verk, ar juokis, vis šieptis reikia.

Ar vienas šuo margas?

Ar vienas šuo su uodega.

Ar vietos maža, ar rūrą niežti?
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Ar vietos maža, ar blusos kerta, kad vietoje nepasto
vi, kaip drigantas.

Ar vilkas, ar meška - vis baisūs žvėrys: nuo vieno 
bėgsi, ant kito užbėgsi.

Ar vyras mirė, ar saga iš kelnių ištrūko.

Ar žodį ištarei, ar paukštį paleidai - nebepagausi.

Arba jam sakyk, arba kuolą ant galvos tašyk - tiek pat.

Ardamas nepavargsi, vogdamas nepralobsi.

Ardami arti, pjaudami pjauti mokomės.

Argi aklas dejuotų, jei praregėtų.

Argi aš turiu verkti, bėdavoti, kad bernas nežino, j 
kurią mergą joti.

Argi kirs varna varnai akį.

Argi rasi šunio būdoj duonos.

Aria, kaip kiaulė, knaisiodamas, rugelius pjaus vaito
damas.

Aria lengvai - bezdės trumpai.

Arielka - vaikų ašaros, moterų bėdos.

Arielka - visų durnių patieka.

Arielkai j trobą įeinant protas eina laukan.

Arkliams avižos brangesnės už auksą.

Arklį kausto, o varlė koją atkėlė.

Arklį pažinsi kelionėj, o draugą - bėdoj.
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Arklio nepašėręs nevažiuosi.

Arklio nešėręs toli nevažiuosi.

Arklio saugokis iš užpakalio, jaučio iš priekio.

Arklio saugokis iš užpakalio, karvės - iš priekio, o 
blogo žmogaus - iš visų pusių.

Arkliu gimei - žinok, kad tavim važiuos, durnius esi - 
žinok, kad išjuoks.

Arkliui koją kausto, o varlė savo atkiša.

Arkliui nesunku avižas vežti.

Arklys ant keturių kojų suklumpa, žmogus ant vieno 
liežuvio - ne dyvas.

Arklys arklio dykai nekaso.

Arklys ir ant keturių kojų suklumpa, o kaip žmogui 
nesuklupt su vienu liežuviu.

Arklys paklumpa su keturiomis kojomis, o žmogus su 
dviem kojom dar veikiau.

Arti bažnyčia, toli Dievas.

Artimas draugas už tolimą giminę geresnis.

Artimesni marškiniai negu sermėga.

Arti pragaro gyvendamas ir velnią j kūmus turi va
dinti.

Artoją sugadino, ponu nepadarė.

Asilas turi ilgas ausis, o tu - ilgą liežuvį.
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Asilo galva, meškos eisena ir kiškio širdis - tai ir vi
sas jo gerumas.

Asilo galvą beturėdamas, bet gražiai bekalbėdamas, 
visiems patiksi ir dargi protingu liksi.

Ašaromis iš kapų neprikelsi.

Ašaromis į dangų neįsiprašysi.

Ašaromis klaidų neatitaisysi.

Ašaros greičiausiai išdžiūsta.

Ašaros greitai išdžiūsta, tik ne tos, kurias motutė pra- 
lieja.

Ašaros veikiausiai nudžiūsta.

Ašarų pakalnė čia vieniems, bet rojus kitiems.

Ašarų pakalnėj negyvensi, dangaus neragausi.

Ašarų vanduo už jūrų vandenį sūresnis, motinos aša
ros už akmenį sunkesnės.

Aš esu ir vėtytas, ir mėtytas - visokios duonos teko 
ragauti, todėl nelengva apgauti.

Aš į tave žiūriu, kaip į avį, o tu į mane, kaip j vilką.

Aš jam duoną metu, jis man akmeniu svaido.

Aš jam kalną pyliau, o jis man duobę kasa.

Aš jam šmiku šmaku, jis man - barni

Aš karvę šersiu, o jis melš!

Aš lojau, kol įgavau pinigus, o tu verksi, kol juos at
gausi.
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Aš maniau, kad tu linus minsi, o ne pirštines džio
vinsi.

Aš mergytę myliu, bet kai vesti - tyliu.

Aš ne avies pilvas, kad visaip vartyčiaus.

Aš ne prastos kiaulės paršas, bet gerų tėvų vaikas.

Aš nutukau, bet ne nuo tavo lašinių.

Aš ponas, tu ponas, kas gi mūsų terbas neš.

Aš ponas, tu ponas, kas neš kašelę?

Aš su tavim kiaulių neganiau.

Aš su tavim kiaulių neganiau, kad tu man pienbur- 
niautai.

Aš sveiks kaip žuvis.

Aš šuniui kelio jau nerodysiu.

Aš tau iškūrensiu tokią pirtį, kad akyse dangus pa
raudonuos.

Aš tau parodysiu, iš kur kojos dygsta.

Aš tau parodysiu, kur dilgėlės mėgsta bučiuotis.

Aštrus kirvis greitai atsikerta.

Aštrus vyras pakalbėti, o kai darban šaukia - patylėti.

Atbulas kaip vėžys.

Ateik belaukiamas, išeik bemylimas.

Ateik laukiamas, išeik mylimas.
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Ateik nevalgęs - išeisi išalkęs.

Ateik nuogas - parsineši antyje.

Ateina diena, atsineša ir savo darbą.

Ateina karveliu, išeina vanagu.

Ateis ir tau eilė - ir džiaugtis, ir verkti, ir pasigerti.

Ateis ir tau eilė žirgą balnoti, tik nereik mergos bijoti.

Ateis laikas, bus ir be vyro vaikas.

Ateis laikas, bus ir vaikas.

Ateitis labai vargi, dabartis labai skubi.

Ateitį Dievas kad ir žino, bet žmogui nepasako.

Atėjau neprašytas, išeisiu nevarytas.

Atėjo, kaip kiaulė tvartan, net Dievo nepagarbinęs.

Atgausi iš šunies mėsą.

Atidavė arki j - atiduos ir arklą.

Atidavė lapei vištas ganyti!

Atidėk pyragą ant ryto dienos, o darbą...

Atiduok, kas Dievo, Dievui, kas ciesoriaus, - ciesoriui.

Atiduok kitam subinę, pats per šonus galėsi šikti.

Atiduos skolą, kai šiaudai pražydės, iš akmenų grū
dai byrės.

Atiduos trečią dieną po mirties.
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Atitiko kirvis kotą.

Atlėkė kaip gegužė svetiman lizdan, ir pridarė.

Atminimas - ne vežimas, neišversi.

Atmink, kad ir sienos turi ausis.

Atmink, mano vaike, daug kalbėt nereikia.

Atnešė grūdą, išnešė pūdą.

Atnešė, kaip katė pelę.

Atpjaus rugiais po mirties.

Atradę siūlą, rasim ir kamuolį.

Atrado, kaip aklas adatą.

Atrado, kaip girtas savo namus.

Atras bernas kelią į mergos krūmyną.

Atras vanduo taką.

Atriekei riekę - neprilipdysi, išleidai dukterį - namie 
nelaikysi.

Atriekta duonos riekė neprilimpa.

Atriekta riekė neprilips.

Atrodo dviejų skatikų neverta.

Atrodo - iš kalbos turtuolis, o namie - varguolis.

Atrodo, kaip šuo be uodegos.

Atsarga gėdos nedaro.
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Atsarga nieko nevargina.

Atsarga valgio neprašo.

Atsargiau su nepažįstamu reikia kalbėti, o su priešu - 
geriau tylėti.

Atsargiau su žmogumi, kol maišo druskos su juo ne
suvalgė!.

Atsargi kalba nuo pikto žmogaus apsaugo.

Atsargios ožkos ir vilkas nepjauna.

Atsargumas gudriems nepakenkia, kvailo nepamokina.

Atsargų ir Dievas saugoja.

Atsargų vagį ilgai gaudo.

Atsargų žmogų ir Dievas saugoja.

Atsibodo, kaip įkyri žmona.

Atsibodo, kaip jaunai žmonai senas vyras.

Atsibodo mergelei žalias vainikėlis - tai parūpo jau
nas bernužėlis.

Atsibodo vargauti, reikia eit ubagauti.

Atsidavęs, kaip carui maskolius.

Atsibosta arkliui pavalkuose, o žmogui varguose.

Atsibosta tinginiui tylėti, tada ima plepėti.

Atsiduso, kaip pelė po maišu.

Atsidūrė nenoriai, kaip kiaulė svetimose bulbėse.
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Atsigėrė žmonių ašarų, dabar kraujo lakti panorėjo.

Atsigėręs pamazgų, linksmai negiedosi.

Atsigėriau, kaip per tėvo pagrabą.

Atsigėriau, kiek norėjau, ir mokėti nemokėjau: geria 
gudresni, moka kvailesni.

Atsigulsi nevalgęs, atsikelsi nemiegojęs.

Atsikėlė dainuodamas, atsigulė dejuodamas.

Atsikirto kaip avinas vilkui.

Atsikirto kaip kirvis į akmenį.

Atsikirto šuva šuniui - abu dabar žaizdas laižo.

Atsilygino dėkingumu, kaip kiaulė už bulbes.

Atsimena, kaip girtas savo vaikus.

Atsimena, kaip palaidūnas savo skolas.

Atsimena, kaip vilkas papjautas avis.

Atsimena liga jaunystę.

Atsimuša kaip žirniai į sieną.

Atsirado geradaris svetimom rankom žarijas grobstyti.

Atsirado vagis, tik neatsirado pavogti arkliai.

Atsiras - ne šventasis, į dangų neišlėkė.

Atsirūgo davatkai seni pletkai.

Atsirūgo jam vakarykščia diena.
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Atsirūgo vilkui avių ašaros.

Atsiskyrė kaip avis nuo bandos.

Atsiskyrė, kaip kušla kiaulė nuo bandos.

Atsiskyrusi avis vilkui lobis.

Atsisveikink iš anksto su jaunyste, už vyro besireng
dama.

Atsitinka, kad ir katalikui barzda pritinka.

Atskirai gyventi - su broliais draugauti, drauge gy
venti - su marčiomis pjautis.

Atskirai net badauti lengviau.

Atspėjo kiaulė, kur tvora skylėta.

Atspėjo vilkas, kuri avis riebesnė.

Atšipo dantis dar neparagavęs.

Auga į medžius pasižiūrėdamas.

Auga vaikai, auga ir bėdos.

Augintas vilkas sugrįžta į mišką.

Augte augo, medžius praaugo, o proto - kaip zuikis 

primyžo.

Auklę krūtys peni, o vilką kojos.

Auksas ašaras mėgsta, kraujuose braido.

Auksas ir pelenuose žiba.

Auksas į dangų veda, auksas ir peklon nuveda.
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Auksinis plaktukas ir geležines lubas prakala.

Auksinė yla ir dangų praduria.

Aukso nagai, vilko gerklė.

Aukso ragai, velnio nagai.

Aukso rageliai, velnio gerklelė.

Aukso neturėdamas - gyvensi, geležies neturėdamas - 
duonos neuždirbsi.

Auksu pakaustyta kiaulė žirgą atstoja.

Auksu turtinga kiekviena galva protinga.

Aukščiau bambos neiššoksi.

Aukščiau kaktos ausys neauga.

Aukštai dangus - neįkopsi, kieta žemė - neįlįsi.

Aukštai dangus - nejlipsi, kieta žemė - neįlįsi, todėl 
reikia ir varge gyventi.

Aukštai kėlės, ant šūdo atsisėdo.

Aukštai kilo, žemai nutūpė.

Aukštai laksto, mėšlus kapsto.

Aukštai skrenda, žemai krenta.

Aukštai šoko, žemai tūpė.

Aukštai šoksi, žemai krisi.

Aukštas dangus - neįkopsi, kieta žemė - neįlįsi.

Aukštą medį visi vėjai laužo.
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Aukštą medį visi vėjai lenkia.

Aukštą medį visi vėjai užgauna.

Ausį skauda, tai koja neprimina.

Ausys vagiui neprilygsta.

Avinas skundėsi vilkui, kad šuo negeras.

Avis ir tvarte bijo.

sotis naudingas, kol vandenį neša.

ačkoj augintas, pro špuntą penėtas.

Badas geriausias kukorius.

Badas ir tinginį dirbti išmokina.

Badas, kaip jautis su ragais.

Badas mokina dirbti, šaltis - bėgti.

Badas ne brolis, liga ne sesuo.

Badas pilvo negadina, tiktai dirbti pamokina.

Badas su pavasariu atvažiuoja, o su rudeniu išvažiuoja.
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Badaujantis apie šokius negalvoja, tik apie duonelę 
svajoja.

Badydamas ir danguj skylę išdursi.

Bado, kaip aklas svetimą pačią.

Bagočius - ragočius ir puikočius.

Bagota, kaip eglė šakota.

Bagota merga, kad ir kreiva, kad ir šleiva, visų ber
nų mylima.

Bagotam dievas į košę spirgais šika.

Bagotam ir pekloj gerai.

Bagotam ir velnias padeda.

Bagotam proto nereikia ir, jei kvailas - niekas už tai 
nepeikia.

Bagotam tik pirštu pajudėti - ir draugų, kiek nori, gali 
turėti.

Bagotam velnias vaikus supa.

Bagotam visur durys atdaros.

Bagetas biednam, o biednas bulvei skūrą lupa.

Sagotas biedno neprisimena.

Bagotas kaip ruduo, linksmas kaip pavasaris.

Bagotas, kaip šuva kudlotas.

Bagotą ir akli mato, ir kurti išgirsta.

Bagotą ir į dangų įleis, kai pažvangins pinigais.
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Bagoto ėriukus Dievas maitina, o velnias žindo.

Bagoto širdis - velnio pirtis.

Baidėsi ožka girion bėgioti, bet vilkas ir iš daržo nu
rovė.

Baidosi, kaip jaunamartė anytos.

Baidosi, kaip merga vaiką pasigauti.

Baidosi, kaip velnias kryžiaus.

Bailus ir kiškio išsigąsta.

Bailus kaip kiškis.

Baimė ir meilė drauge nevaikšto.

Baimė turi dideles akis.

Baimės akys didelės.

Baisiau už maskolių ir velnias negvaltavoja.

Balai esant kipšo netrūks.

Balai telkšant, kipšas atsiras.

Balon puolęs, sausas nekelsi.

Balsas girdėti, žmogaus nematyti.

Balsas tautos - balsas Dievo.

Balsu saldus, darbais kartus.

Balta duktė lovoj typso, juoda rugius pjauna.

Balta duona greit nusibosta, o juoda niekados.
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Balta duona ir gerą žmogų ištvirkina.

Balta duona juodoj žemėj auga.

Balta duona juodom rankom uždirbama.

Balta, kaip deguto puta.

Balta kaip gulbė.

Baltas, kaip bato aulas.

Baltas kaip varna.

Baltą dieną gaspadorius šeimos nemigina.

Balti dantys juodą duoną valgo.

Balti debesys žemės neatvilgys.

Balti šaukštai - šeimininkei garbė.

Baltos rankos juodo darbo bijo.

Baltos rankos tinginiauti mėgsta.

Bamba, kaip senis, žmona nepatenkintas.

Bamba, kaip ubagas, trupinius pabėręs.

Bandė telius vilką pagauti, ir būtų pagavęs, kad tik 
jo vilkas nebūtų papjovęs.

Bandyk kartą, bandyk antrą, bet prieš trečią pagalvok.

Bandyk vyrą moterim, o geležį akmeniu.

Bando, kaip vagis svirno raktus.

Banko pinigais dar niekas nuo bėdų neapsigynė.
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Bara puodas katilą, nors abu juodi.

Bark vaiką mažą, neteks mušti suaugusio.

Barzda dar neželia, o jau senus mokina.

Barzda už barzdos visada užsistos.

Barzdą augina, tai į kulnis nešalta.

Basam purvynas nebaisus.

Basas pabėgiosi - saldžiau pamiegosi.

Basom kojom tik molis mindžioti.

Baubia veršiu, iš tolo mergą pamatęs.

Baudžias, baudžias, kaip senas jauną vesti.

Baugu mergai vienai klėty miegoti, reikia berno pa
siieškoti.

Baugu senam mirti, jaunam dar baugiau.

Baugu tėveliui pasakyti, kad reikės mergelei greit gim
dyti.

Bažnyčią plėšia, koplyčią dengia.

Bažnyčioj pondievą su glėbiais grobsto.

Bažnyčioj su sparneliais, namie su nageliais.

Bažnyčion važiavo - karčiamon pateko.

Be arklio badas, be karvės pasninkas.

Be ašarų ir džiaugsmo nebūtų.

Be atoilsio ir Dievas negyvena.
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Be atoilsio tik upės teka.

Be aukso gyvendamas labiau žmones mylėsi.

Be aušros diena neateina.

Be aušros kelkis, su aušra gulkis.

Be bėdos niekas dar negyveno niekados.

Be bobos neapsieisi, arba ūkį prarasi.

Be bobos net turtuoliai negyvena.

Be dalios geriau negimti, o jei gimei - neaugti.

Be dalios ir grybauti nesiseka.

Be darbo ilgu, su darbu sunku.

Be darbo dieną praleisti - kaip akmuo į marias įleisti.

Be darbo ir ponai negyvena.

Be darbo gyventi - svetimu prakaitu praustis.

Be darbo negyvenk, bet ir atsilsėti neužmiršk.

Be darbo nėr ir skarbo.

Be drąsos ir žingsnio nežengsi.

Be duonos sotus nebūsi.

Be Dievo nė žingsnio nežengsi.

Be Dievo valios nė plaukas nuo galvos nenukris.

Be drąsos liksi ir be duonos.

Be drąsos nė uodo nesugausi.
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Be dūmų nebus šilimos.

Be dūmų nėr ugnies.

Be dūmų visiems akis dumia.

Be gaidžio višta nei lesti nemokėtų.

Be galo nebus galo.

Be galo nebus ir pradžios.

Be gaspadinės tik pusė gaspadorystės.

Be gaspadinės visas namas vargauja ir šeimyna daž
nai badauja.

Be gėdos į akis, j subinę be muilo.

Be gėdos meluodamas greičiau žmones įtikinsi, ne
gu tiesą sakydamas.

Be grieko nebus nieko.

Be grieko nei mergos neapgausi.

Be jaunos žmonos senas vargo nepažinsi, su jauna - 
prisigrūmosi.

Be kantrybės nebus darbo.

Be kantrybės nėra galybės.

Be karvės pasnykas, be arklio badas.

Be kiaušinio nebus nei viščiuko.

Be kovos nelaimėsi, be dantų plutos nesuvalgysi.

Be kraičio gražuolė nesusilygins su turtuole: gražuo
lę myli, turtuolę ima.

53



Be kraičio mergos nė velnias nejos.

Be laiko ir daktarai nenumarina.

Be laiko nemirsi, kiek lemta - gyvensi.

Be laiko nei katė negimdo.

Be laimės namie sėdėk, ir ten tave bėda užklups.

Be laimės nei Amerika nepadės.

Be laimės žmogus visų ujamas.

Be mėšlelio nebus nė grūdelio.

Be mokslo baltos duonos nevalgysi ir juodos nevisuo- 
met turėsi.

Be mokslo, kaip be akių.

Be mokslo žmogus aklas.

Be muilo įlindo, bet atgalios neišlindo.

Be muilo neskalbsi, be kyšio valdininko neįveiksi.

Be muilo veido nenuprausi, be maldos dangun ne
pateksi.

Be namų ir šuo negyvena.

Be noragų nebus pyragų.

Be noro darbas šuniui ant uodegos.

Be noro tik miršta žmogus.

Be pavasario nėra vasaros.

Be pavydo meilė, kaip valgis be druskos.
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Be pavydo mylėsi - žmonos neįtikinsi.

Be pavydo nėra meilės.

Be pilvų paliko, tiek prijuokino.

Be pinigo ir protas nepadeda.

Be pinigų Amerikos nepasieksi.

Be pinigų ne ponas, kad ir gražus ant jo žiponas.

Be pradžios nėra nė galo.

Be prietelių negyvenk, bet daug jų turėti venk.

Be priežasties nei vaikas negimsta.

Be reikalo burnos neaušink.

Be reikalo nesigirk ir kitų nepeik - papeiksi vieną, ta
ve papeiks dešimtys.

Be reikalo nevaikščiok pas poną, be ligos - pas dak

tarą.

Be reikalo ir šuo neloja.

Be reikalo pinigų nešvaistyk, geriau juodai duonai pa
laikyk.

Be saulės - ne vasara, be meilės - ne gyvenimas.

Be skiedryno nebus gero mėšlyno.

Be skiedros medžio nenukirsi.

Be šiaudų nebus grūdų.

Be šuns namai kurti, be mažų vaikų - akli.
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Be tiesos nėr nei šviesos.

Be tinklo nesugausi, be ginklo nenušausi.

Be tinklo žuvų nepagausi.

Be triukšmo ir kiaulės nepaskerdžia.

Be triukšmo krikštynos - blogos vaikui žadynos.

Be tvarkos gyvensi, be laiko pasensi.

Be ugnies nebus dūmų.

Be valdžios kad žmonės gyventų, vienas kitą išpjautų.

Be vanago paukščiai pasileistų.

Be vandens gaisro neužgesinsi.

Be vandens ugnies neužgesinsi.

Be vargo nėr raškažės.

Be vyro galvos žmona nieko nesugalvos.

Be vyro, kaip sriuba be pipiro.

Be vyro šeima, kaip kumelė šėma.

Be žvakės ir danguj tamsu.

Begerdamas arsi ir sėsi, greit kitiems į rankas žiūrėsi. 

Begerdamas proto nesurasi, ir tą, ką turėjai, pamesi. 

Begėdis, kur kojom nepraeis, ten pilvu prašliauš. 

Begėdis tiesaus kelio nemėgsta.

Begėdis visur įlys.
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Begėdiški darbai negreit paaiškėja.

Begėdžio akys dūmų nebijo.

Begėdžio veidas nerausta.

Beglostant ir katę užpykdai.

Beglostant ir svetimą šunį nuglostys!, bekalbant ir 
sveikam ligą įkalbėsi.

Begraibant merga net vaiką susigraibo.

Begulint ir šonai prakiūra.

Begulint vietoje ir medis supūva ir žmogus pražūva.

Beieškodamas avių užbėgsi ant vilkų.

Beieškodamas geresnio, neužmiršk, kad gali netekti 
ir menkesnio.

Beieškodamas kepalo, prapuldė papentj.

Beieškodamas pyragų ir duonos neteksi.

Beieškodamas ponų malonės muilo nesigailėk, bet ir 
saiką turėk.

Beieškodamas sau panos, žiūrėk, negausi nei mergos.

Belojant ir šuo pailsta, ir piktas žmogus nutilsta.

Bematant vilkas avį suėstų, kad tik šunų nebijotų.

Bendra jėga ir kalnus nuverčia.

Bendras arklys visada liesas.

Bendras vežimas visada be ratų.
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Bendri darbai - visų vargai.

Bene ant kaktos parašyta.

Bene ant tilto esi vištos išperėtas.

Bene gausi iš katino dešrą.

Bene panorės vilkas ožkos nepjauti, o vien tik šienu 

gyventi.

Bene pažįsta kiaulė politiką, o šuo penktadienį?

Bene vilką su meška suženysi.

Bene žinai žmogus, nuo ko tunki.

Bepig senam meluoti, o turtingam vogti.

Bepigu baliavoti, kai yra iš ko.

Bepigu dejuoti, kai yra kam pasigailėti.

Bepigu dejuoti, kai yra kam guosti.

Bepigu durniui sumeluoti, bet pamėgink protingam 
netiesą pasakyti.

Bepigu giedoti, kad galvoje alus ūžia.

Bepigu gudriam kvailus apgaudinėti.

Bepigu iš svetimo kailio platų diržą rėžti.

Bepigu iš svetimo kailio nerėžti plačios naginės.

Bepigu iš svetimos kišenės mokėti.

Bepigu kiaule būti: nei kojos auti, nei burna prausti, 
nei galva šukuoti.
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Bepigu kiaulei, nei burną prausti, nei kojas auti, nei 
galvą šukuoti.

Bepigu kitam ant sprando sėdėti.

Bepigu lodyti šunis, kai lazda rankoje.

Bepigu mirti vienam - biednam ar bagotam.

Bepigu nekurti ugnies prie sauso kelmo.

Bepigu nerėžti iš svetimo nugaros plačias nagines.

Bepigu pavandeniui plaukti.

Bepigu peštis plikiui su gauruotu.

Bepigu prie sukurtos ugnies nesišildyti.

Bepigu seniams meluoti, plikiams peštis.

Bepigu su plaukuotu peštis, su išmintingu bartis.

Bepigu svetimą kailį lupti.

Bepigu vyti, kad bėga.

Bepročio nekibink, šunies neerzink - abu pavojingu 
ir neatsakingu.

Bepročio nereikia ieškoti, jis ir pats atsiranda.

Beraščiui ir akiniai nepadės.

Beria kaip žirnius j sieną.

Beriami žirniai prie sienos nelimpa.

Berk žirnius į sieną - atšoks.

Berk žirnius į sieną - neprilips, kalbėk durniui - ne
paklausys.
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Berk žirnius į sieną - bene prilips.

Bernas arklyje, merga dar lopšyje.

Bernas mėgsta mergą, kaip vaikai žirnius: anksti ža
lius nuraškė ir nebereikia.

Bernas už mergos, velnias už kalbos.

Bernelis kaip eršketėlis.

Berno žodelių klausyk, bet ir vainikėlį atmink.

Berno žodžiais anksti pasiklosi, vai, mergele, daug 
raudosi.

Bernu pasitikėsi, kai prie altoriaus stovėsi.

Besibučiavo naktimis, kaip karveliai, dieną pešėsi, 
kaip vanagėliai.

Besimylėdami nosį nukanda.

Besimylėdami susipeša, susipešę bučiuojasi.

Besimokydamas ir poterius užmiršo.

Besimokydamas užmiršo, kad kiaules ganė ir kad dar 
gali ganyti.

Besirūpindamas kitais, neužmiršk ir savęs.

Besočio neprisotinsi.

Bėda be dantų, o žmogų suvalgo.

Bėda be pinigų, bėda su pinigais.

Bėda be vaikų, bėda su vaikais.

Bėda bėdą veja.
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Bėda bėdą veja, vargas vargą spiria.

Bėda daug gali.

Bėda gėdos nedaro.

Bėda gėdos nedaro, tik žmogų kupron suvaro.

Bėda, kai šikna prikirmija: nei pačiam pažiūrėti, nei 
kitam parodyti.

Bėda kojas taiso, bėda proto randa.

Bėda nearia, neakėja, o vargus pasėja.

Bėda ne brolis, nepasigailės.

Bėda neina medžiais, bet žmonėmis.

Bėda paskutinė, kad netikus gaspadinė.

Bėda proto randa.

Bėda raita atjoja, pėsčia išeina.

Bėda su kvailu bartis, su plikiu peštis.

Bėda vedus, bėda nevedus.

Bėda viena nevaikščioja.

Bėda visko išmokina.

Bėdoj atrasi draugą.

Bėdoje atsiras pinigai.

Bėdos nereikia ieškoti, bėda ir pati ateina.

Bėdos žmonėmis, ne medžiais eina.
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Bėga, kaip akis išdegęs.

Bėga, kaip aklas paduobiais.

Bėga, kaip arklys per ledą.

Bėga, kaip avis, uodegon įkirpta.

Bėga, kaip katė su pūsle.

Bėga kaip kiškis šunų vejamas.

Bėga kaip nuo velnio.

Bėga, kaip utėlė.

Bėga kaip velnias, kryžių pamatęs.

Bėga, net balos džiūsta.

Bėga net dulkės rūksta.

Bėga vilkas - tunka vilkas, guli vilkas - džiūsta vilkas.

Bėgančiam vienas kelias, o vejančiam dešimt...

Bėgančio - pėdos, stovinčio - kraujai.

Bėgdamas nuo vilko ant meškos užbėgo.

Bėgi nuo vilko, užbėgsi ant meškos.

Bėgo nuo dūmų - užbėgo ant ugnies.

Bėgo nuo vilko, užbėgo ant meškos.

Bičiulį nelaimėje pažinsi.

Biednas, kaip bažnyčios žiurkė.

Biednas, kaip ubago kišenius.
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Biednojo arklys greit paauga, bagotojo duktė.

Bijai vilko - neik j girią.

Bijai vilko - neik miškan.

Bijančiam ir krūmai braška.

Bijodamas braškėjimo, neik ir miškan.

Bijo, kaip davatka vaiką pasigauti.

Bijo, kaip kiškis lapo.

Bijo, kaip merga, kad gužas neatneštų.

Bijo, kaip pernykščio sniego.

Bijo kaip velnias kryžiaus.

Bijok dievo, neik bažnyčion, bijok vilko - neik miškan.

Bijok šuns iš priešakio, arklio iš užpakalio, o blogo 

žmogaus iš visų pusių.

Bijosi kaip kurmis kelio.

Bitės saldus medus, bet sunkus darbas.

Bitutės sunkus darbelis, bet saldus vaiselis.

Bjaurų žmogų velnias saugoja, kad nepaklystų, gero 
darbo nepadarytų.

Bjaurūs darbai dienos nemėgsta.

Blaivybė - ne retenybė, o kad kas negertų, su ugnim 

nesurasi.

Blaivybė - tautos gyvybė.
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Blaivybė - žmonių vienybė.

Blaivus nakčia kelią suranda, o girtas ir dieną paklysta.

Blaivus nesurasi, ką girtas pamesi.

Blaivus prie girtų, kaip žąsinas tarp kiaulių.

Blaškosi, kaip aklas duobėje.

Blaškosi, kaip mirti besirengdamas.

Blaškosi, kaip šuo, blusų apsėstas.

Blaškosi kaip žuvis ant ledo.

Bliauja, kaip eibė alkana.

Bliauja, kaip veršis, buzos negavęs.

Blizga auksas pelenuose, o doras žmogus varguose.

Blizgučiais gero vyro nepapirksi.

Bliuznija jaunas - pabark, bliuznija senas - šalin pa
sitrauk.

Bliuznija tėvai, bliuznys ir vaikai.

Bloga, jei kiaulė su žąsinu susidraugauja.

Bloga, jei vaikas tėvą mokina.

Bloga, kai girtas ima Dievui melstis.

Bloga, kai kiaušinis vištą moko.

Bloga kalba raita joja.

Bloga kalba užmuši, gera - neatgaivinsi.
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Bloga paskala raita joja.

Bloga sėkla ir nesėta auga.

Bloga sėkla ir nesėta auga, o gera ir pasėta nedera.

Bloga su paiku bartis, su pliku peštis.

Blogai padėtas daiktas ir gerą žmogų iš kelio išveda.

Blogais darbais nesigirk.

Blogam ir danguje negerai.

Blogam žmogui visur blogai.

Blogas darbas garsiai aidi.

Blogas išknaiso, o geras sutaiso.

Blogas kaimynas už votj skaudesnis.

Blogas padėjimas ir geras akis pagadina.

Blogas padėjimas ir gerą žmogų iš kelio išveda.

Blogas paukštis, kuris savo lizdan šika.

Blogas paukštis, kuris savo lizdą teršia.

Blogas paukštis, kuris savo lizdo nesaugoja.

Blogas pavyzdys jaunus vilioja.

Blogas pavyzyds raitas joja, geras - kaip raišas šlu
buoja.

Blogas tėvas vaikus tvirkina.

Blogas ūkininkas, kurio dirvas tik vyturiukai tetręšia.
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Blogas vyras ne našlystė.

Blogas žmogus stengiasi daug draugų turėti.

Bloga žinia netikėtai užklumpa.

Bloga žinia atskrenda - nenusimink, gera - perdaug 
nesidžiauk.

Bloga žmona, kaip ant kaklo pieta.

Bloga žmona, kaip peilis avelei.

Bloga žmona vyro nedabina, bet ant kaklo virvę daž
nai užkabina.

Bloga žolė ir pjaunama auga.

Bloga žolė užleistą lauką mėgsta.

Blogą mėsą šunys ėda.

Blogą sėklą velnias sėja, bet žmonės ravėja.

Blogiau mirties nieko nebus.

Blogiausias tėvas vis geresnis už geriausią dėdę.

Blogi darbai akis bado.

Blogi draugai ir gerą išveda iš kelio.

Blogi melai tiesą apgauna.

Blogi melai tiesą atstoja.

Blogi tėvai, kurių neklauso vaikai.

Blogi vaikai - Dievo bausmė.

Blogi vaikai tėvams garbės nesudaro, bet į grabą daž
nai nuvaro.
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Blogi vaikai tėvus išgarsina, bet nedžiugina.

Blogo kaimyno nusikračius, laimę pažinsi.

Blogo lazda nepataiso, o geras ir žodžio paklauso.

Blogo nepatyręs, gero nepažinsi.

Blogos akys visur tik blogą temato.

Blogos ausys gero žodžio neklauso.

Blogos kalbos greitai sklinda.

Blogos kojos ir gerą galvą iš kelio išveda.

Blogos naujienos vėju atskrenda.

Blogos naujienos vienus sugadina, kitus sustiprina.

Blogu darbu velnias joja.

Blogų draugų ir patamsėję užtiksi, gerų ir su ugnimi 
negreit surasi.

Blogų gandų nesuvaikysi, piktų kalbų neišsklaidysi.

Blogų kalbų nedidink, jos pačios auga.

Blusą pažabojęs kermošiun nejosi.

Blusos nesugausi, pirštu nepašlapinęs.

Blusų apsėstas katinas ir švarų žmogų apkrečia.

Blusų neišgaudysi, marškinių nenusvilkęs.

Blusų tinklais negaudo, iš armotų nešaudo.

Boba gera tik kuri kvaila.

Bobai ašaras šluostyk, tai dar daugiau jų išspausi.
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Boba ir gudriam akis apdums ir velnią apmaus.

Boba iš ratų - bobos nekrato, ir ratams lengviau, ir 
bobai geriau.

Boba iš ratų - ratams lengviau.

Boba laiko tris trobos kerčias, vyras tik vieną.

Boba ne naginė, nenuplyš.

Boba - ne žmogus, višta - ne paukštis.

Boba perša - velnias šliūbą duoda.

Boba turi ilgą plauką, bet trumpą protą.

Bobos ilgas plaukas, trumpas protas.

Bobos ir į sijoną peilį pagalanda.

Bobos ir velnias bijo.

Bobos protas už plunksną lengvesnis, bet liežuvis už 
akmenį sunkesnis.

Bobų liežuviai - velnių skustuvai.

Botagu arklio nepašersi.

Braido, kaip girtas purvyną.

Braido kojom, kaip kiaulė savo ėdalą.

Braižos, kaip katė į kojas.

Braižosi, kaip kiaulė j tvorą.

Brangiai užmokėsi - ilgiau panešiosi.

Brangi dovana, iš meilės dovanota.
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Brangi žuvis giliai nardo.

Brangus rūbas saugojamas, darbštus žmogus vertinamas.

Braunasi, kaip alkana kiaulė iš tvarto.

Braunasi, kaip bernas po mergos prijuoste.

Brenda per skolas, kaip kiaulė per balas.

Brenda skolosna, kol nubris ubaguosna.

Brenda rugiai - badas nebaisus.

Brisi balon - sausas neišliksi.

Broleli mano, valgyk duoną savo.

Brolis myli turtingą seserį, vyras sveiką žmoną.

Brolis, ne brolis - lipk iš grūšios.

Bučiuojasi kaip du balandėliai.

Burba kaip avis, į uodegą įkirpta.

Burba kaip ubagas kruopas pabėręs.

Burbuliuoja degtinėje, kaip antis baloje.

Burbuliuoja, kaip girtas, eketėn patekęs.

Burna, kaip dvaro daržinė.

Burna, kaip dvaro merga - viskas ten pabuvoja.

Burna, nebūk durna: mokėk loti, būsi soti.

Burzgia, kaip šuva, ant kaulo gulėdamas.

Bus aruode - bus ir puode.

Bus dantys - bus ir duonos.
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Bus Dievui - bus ir velniui.

Busilas ant stogo - laimė po stogu.

Bus subinei karšta, kai visi griekai paaiškės.

Bus vaikai - bus ir turtai.

Butelį pamėgęs batais neavėsi, bet basas bėginėsi.

Buvo angelas - paliko velnias.

Būdamas girtas, nesigirk, kad esi ant kojų tvirtas.

Būdamas mažesnis, nebūk didesnis.

Būdamas svečiuose nesielk, kaip savo namuose.

Būdavo berneliai, kaip sakalai, šiandien, kaip sulyti 
gaidžiai.

Būdavo geri žmonės pagarboje, o šiandien - tik sukčiai.

Būdavo, sukčiai peikiami, šiandien - visų gerbiami.

Būk atsargesnis su savo alkūnėm - žmonių šonai ne 
už tavo pinigus gaminti.

Būk atsargus kalboje su nepažįstamu, nuoširdus su 
draugu.

Būk atsargus su priešais ir neperdaug atviras su draugais.

Būk atsargus su žmona: nekalbėk jai, ko neturi kiti 
žinoti.

Būk atsparus bėdose, kantrus ligose.

Būk atviras su Dievu ir savo sąžine, bet ne su žmo
na ir draugais.
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Būk brolis mano, valgyk duoną savo.

Būk darbštus, kaip skruzdėlė, o tvarkingas, kaip bitė.

Būk drąsus, kaip kiškis su varle: gal mergoms patiksi 
ir gražią žmoną sau surasi, jei ne raupuotą, tai 
nors kuprotą.

Būk drąsus su merga - po prijuoste ne krūmas, gy

vatės ten nesurasi.

Būk geras visiems, ir tau visi bus geri.

Būk giriamas, bet nesigirk.

Būk girtinas, bet nesigirk.

Būk girtinas, bet pats nesigirk.

Būk gudrus su latviu, šiurkštus su gudu - abiem įtik
si ir durnium neliksi.

Būk jaunas, kaip senas, tai būsi senas, kaip jaunas.

Būk, kaip namie, tik kojų ant stalo nerangyk.

Būk kantrus su ligotu, bet ne su kuprotu.

Būk kantrus su tėvais, bet ne su priešais.

Būk kuklus su senesniu, mandagus su jaunesniu - ir 

priešai tave pagirs.

Būk laimingas, tai draugų stokos nepažinsi.

Būk nei saldus, nei kartus - saldų nurys, kartų iš

spjaus.

Būk nors raguotas, vis tiek mylės, jei tik esi bagetas.
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Būk ponas sau, bet ne kitam, tada tikrai ponausi ir 
niekam nevergausi.

Būk ramus, kai bėda užklumpa, būk ramus, ir kai lai
mė ištinka.

Būk svečias dieną, būk kitą, bet trečią namus atsimink.

Būk toks, kad mirti nebijotum.

Būk turtingas, bet būk ir protingas.

Būk turtingas - nuo draugų neapsiginsi.

Būk vyras, nekalbėk niekų.

Būk vyras, nesipešk su boba.

Būk vyras, neverk, kaip boba.

Būsi geruoju su tėvais - pasidžiaugsi paklusniais vaikais.

Būsi nuolaidus - ant kaklo tau atsisės ir dar pavežioti 
pareikalaus.

Būta čia ir tavo kaltės, kad mergos papai pritvinko.

Būtų didelis, o užsiima niekais.

Būtų geras žmogus, tik lūpa kreiva.

Būtų kiaulė bulbes knisus, tik tvoroj skylės nesurado!

Būtų nevogę tėvai - nevogtų dabar ir vaikai.

Būtų nieko sau merga, kad nebūtų kuprota rr šleiva.

Būtų šuva ėdęs mėsą, bet dar arklys neišdvėsė.

Būtų tik kiaulė - bus ir paršeliai, būtų tik žmona - 
bus ir vaikeliai.
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entas ne šventas, o kiekvienas jam mel-

Centas prie cento - ir litas.

Centas centą varo, kol litą sudaro. 

Centinį vagį karia, šimtinį vaišina. 

Cento nebranginsi - lito neturėsi. 

Cypia, kaip gaidys, vanago pešamas. 

Cypia, kaip įgnybta.

Cypia, kaip katė uodegą užmynus.

Cypia, kaip pelė katės naguose. 

Cypia kaip pelė po šluota.

Cypia, kaip šlapia malka pečiuje.

Cypia, kaip šlapias nedegęs.

Cypia, kaip šuo ausį kasydamasis. 

Cypia, kaip varlė, koją prispaudusi. 

Cypia, kaip varlė, rato prispausta. 

Cypia, kaip varlė, vištos kapojama. 

Cypk necypęs, o aš tave suvalgysiu. 

Cukrum gyvenimo nepasaldinsi. 

Cukrum nemisi, ir duonos prireiks. 

Cukrus saldus, medus dar saldesnis.
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erška kaip šarka prieš lietų.

Čerška kaip varlė ratu prispausta.

Česnako nekramtęs - nesmirdėsi.

Čia dėkoja, čia nusigrįžęs kolioja.

Čia gera, nes mūsų nėra.

Čia išgėrė, čia ir kailį išpėrė.

Čia į peklą artėliau, čia į dangų tolėliau - smuklė pa

šonėj.

Čia yra, čia byra.

Čia yr, čia nėr, kaip pavasary sniego.

Čia kalbam, čia šikam, čia ir duoną valgom.

Čia kalk - čia nelenda.

Čia kaltų nėra - kalti išbėgiojo, nekaltų kojos nepa- 

nešė.

Čia langai su akim, čia durys su ausim.

Čia, mat, dar kiaušinis vištą moko.

Čia meta, čia ataudžia.

Čia ne medus, čia ne degutas - čia kiaulių putos.

Čia nei pūst, nei aušint.

Čia nieko negausi, tik šūdo paragausi.
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Čia šuns darbas!

Čia tik gegutės pieno nėra!

Čia žodžiu nepaveiksi, jei kyšio neįteiksi.

Čia žodžių nereikia, bet darbo.

Čiaudi, kaip Dievą medy pamatęs.

Čiaudi kaip katė nuo lapienės.

Čiaudi, kaip katė nuo šunies.

Čiaudi, kaip sveikatą suradęs.

Čigonas - didelis ponas: nieko nedirba, namų nesta

to ir vargo nemato.

Čigonas ir bažnyčioje vagia.

Čigonas muša, čigonas ir rėkia.

Čigoną ir mėnulis šildo.

Čigoną ir šunį lazda nepabaidysi, geru žodžiu ne

įveiksi.

Čigono baltiniai kamine džiovinti.

Čirškia, kaip lašiniai ant ugnies.

Čirškia visą dieną, kaip kregždė.

Čiulbėjo paukštelė, kol iščiulbėjo motulės dukrelę.

Čiulbėjo paukštelė, kol katinui naguosna pateko.

Čiupinėja, kaip aklas apie tvorą.

Čiupinėja, kaip aklas pautus.
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Čiupinėja, kaip Gelumbauskas riestainį.

Čiupinėjasi, kaip boba aplink kuodelį.

Čiupinėjasi, kaip kiaulė su žąsimi.

Čiupinėjasi, kaip mergos su bernais.

Čyburiuoja, kaip vieversys, žiogą pagavęs.

S^ abar abu geru, kai bėda uodegą prispaudė.

Dabar abu ulba, kaip balandėliu, o apsivedusiu pe
šis, kaip katinėliu.

Dabar aš pabėdavosiu, o tu man paraudosi!

Dabar aš tau parodysiu, kur pipirai dygsta!

Dabar bėdos vargai vis tai mergai, kad be vyro vai
kų yra.

Dabar girtuokliausi, paskui šunims šėką pjausi.

Dabar imk utėles, kad paėmei kailiniukus.

Dabar juokai, paskui bus ašaros.

Dabar ką pasėsi, tą žiemą tik ir turėsi.

Dabar, kol jaunas, pavargsi, už tai senatvėj paponausi.

Dabar mandravosi, paskui raudosi.

Dabar pamiegosi - žiemą šuns giesmes giedosi.
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Dabar puodan šiki, o vėliau teks jame košę sau virti.

Dabar teismuose, kas nepakišo, tas ir prakišo.

Dabar teisus, kas pinigų turi.

Dabar tėvo neklauso, o kitą dieną šunį apkabinęs 
verks.

Dabar tėvų bėdas vaikai rėdo.

Dabar tu man pamatysi, kaip dantys klibinami!

Dabar žmogaus dūšia nė velniui nereikalinga.

Dabar žmonėms pinigas už dūšią brangesnis, už tė
vus artimesnis.

Dabartinė valdžia, kai galą nutvėrė, visiems kilpą ant 
kaklo užnėrė.

Dabartiniai laikai - kaip išbjurę vaikai.

Dabinasi rūtele, o jau pilvas iki nosies.

Dabinosi baubti, o teko dar teliuku pabliauti.

Dabinosi bernelis pas jauną mergelę, pateko pas ba- 
gotą našlelę.

Dabinosi dangų apžioti, o davėsi karčiamon suvilioti.

Dabinosi dvarus įsigyti, o čia reikia dabar kiaules ga
nyti.

Dabinosi kuniguosna, o pateko piemenuosna.

Dabok lauką vasarą, o sodą - rudenį.

Dabok mergą ne kermošiuje, dabok laukuose.
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Dabok, mergele, vainikėlį, jei nori gauti dorą bernu
žėlį.

Dabok sveikatą jaunatvėje, o garbę senatvėje.

Dabok šunį, kad lašinių neėstų, berną, kad mergų ne
viliotų!

Daili grakšti, už tai ir darbo nemoka.

Daili kaip stirna.

Daina - ašarų priešas.

Daina darbą nudirba.

Daina debesius sklaido, daina rūpesčius baido.

Daina dieną trumpina, daina darbą lengvina.

Daina draugus gimdo, daina priešus tildo.

Daina ir našlaitei ašaras nušluosto.

Daina širdį ramina, daina skausmą mažina.

Daina už mergelę malonesnė, daina už medų saldesnė.

Dainuoja jauno širdis, o seno - gaili atmintis.

Dainuoja, kaip varna eglės viršūnėje.

Dainuoja, kaip žuvies balsu.

Dainuoja tasai, kieno sąžinė rami.

Dainuok dainelę - surasi dalelę.

Dainuoti motulė nepramokino - blogai dukrelę au

gino.
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Dairosi į šonus, kaip šuva, kaimenės neparginęs.

Dairosi, kaip busilas, lizdo nesuradęs.

Dairosi, kaip durnius turguje.

Dairosi, kaip katinas, pelenuos prišikęs.

Dairosi, kaip varna į dausas lėkti.

Daktarai badu padvėstų, kad žmonės nesirgtų.

Daktaras laukia, kad sirgtų, o kunigas - kad mirtų.

Daktarui viską parodyk, o kunigui - viską pasakyk.

Dalgis pievon - žiburys sienon.

Dalia akla - pas tą ateina, kas jos nelaukia.

Dalia užrištom akimis po svietą braido.

Dalykimės kad ir musę, bet per pusę.

Dangaus aukštybės, marių platybės virve neišmatuosi.

Dangaus neprisišauksi, kol ten pats nepateksi.

Dangiškas balsas, bet pragaro nasrai.

Danguje daug skaisčių žvaigždelių - visų nesuskai
tysi, ant žemės daug gražių mergelių - visų nepa
milsi.

Danguje su pinigais nieko nenusipirksi, o pragare gal 
nors smalos.

Dangun su savim aukso nepaimsi, turtų nenusineš!.

Dangun šoko, balon nutūpė.
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Dangus aukštai, ant žemės kieta.

Dangus aukštai, o pons toli.

Dantis į gembę pasikabinti.

Dantis praėdęs, proto nejgausi.

Dantis praėdė, kol tiesą patyrė.

Dantis už dantį, akis už akį.

Dantys balti, o širdis juoda. 
/

Dantys, kaip šunies - nors ir dvėselieną, bet tik kram

tytų.

Dantys, kaip velnio - ir geležį prakąs.

Dantys liežuvį sulaiko, bet proto nesuvaiko.

Dar akį praverti nespėjo, o jau su šaukštu už stalo 
sėdėjo.

Dar ant lūpų motinos pienas neapdžiūvo, o jau va
giant pakliuvo.

Dar arklo nepažino, o jau sukas aplink degtinę.

Dar daug reikės košės išvalgyt.

Dar Dievo daržo nenuganei, kad perkūno bijotum.

Dar gerai, tik bijau, kad nebūtų geriau.

Dar kiškis kopūstuose, o jam puodą kaičia.

Dar kregždė neatlėkė - vyžų balon nemesk, geriau 
ant tvoros pakark.

Dar lokys girioje, o jau kailį dera.
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Dar mergelė nepasveikus, suieškos garnys jai kitą vaiką.

Dar negimė toks, kurs duodamas neimtų.

Dar nei vienas dėl to nežuvo, kad nakčia pas mergą 
pabuvo.

Dar nemoka nei arti, nei akėti, bet jau išmoko mer
gas čiupinėti.

Dar nepažino mergos smoko, kol neužvertė andaroko.

Dar ne šiandien varna ratais važinės.

Dar ne vienam galvą apsuks, kol už vyro išspruks.

Dar ne vienam koją užmins, kol jo veidai patins.

Dar poterių neišmoko, o jau ženytis rengias.

Dar šaiposi, kaip sena merga į bernus.

Dar šoka, kaip varlė prieš dalgį.

Dar šunys nesulojo, o jau pautienę kepa.

Dar vaiko nėr, o jau kūmus prašo.

Dar višta kiaušinių nesudėjo, o jau marti pautienės 

panorėjo.

Dar vyras, kaip jautis - moka po andaroku brautis.

Darbai giria, žodžiai peikia.

Darbai - tai ne vargai.

Darban eisi dainuodamas, patalan gulsi žiovaudamas.

Darbas atneš duoną, tinginiavimas - skurdą.
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Darbas dabina, darbas ir skandina.

Darbas darbą peikia.

Darbas darbą veja.

Darbas darbui nelygu.

Darbas gėdos nedaro.

Darbas dar nieko į grabą nenuvarė, o ponu ne vieną 
padarė.

Darbas - geriausias vaistas.

Darbas gėdos nedaro.

Darbas kartus, be darbo nesaldžiau.

Darbas - laimės šaltinis.

Darbas meistrą giria.

Darbas meistro bijo.

Darbas - ne vargas, tinginystė - ne laimė.

Darbas ne vilkas, miškan nepabėgs.

Darbas - ne zuikis, nepabėgs.

Darbas rankų nesurado, todėl visiems akis bado.

Darbas šoka, darbas ir pinigus moka.

Darbas tavęs nepasiklaus, kai nepadirbsi - palauks.

Darbas tik ant kojų sunku pastatyti, toliau nereikia jo 
varyti - patsai eina.

Darbas tinginiui akis bado.
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Darbas žmogų gražina, tinginystė juodina.

Darbą dirbdamas nesidairyk, kur varnos lekioja.

Darbą dirbdamas nežiūrėk, kur varnos lekioja.

Darbą mokėk, teisybę mylėk.

Darbe paskutinis, prie stalo pirmutinis.

Darbingam žmogui visur lengva.

Darbingas dažniausiai ir turtingas.

Darbingas ne maldingas, jam darbas maldą atstoja, 
ir Dievas už tai nerūgoja.

Darbininkai - už darbo, tinginiai - už šaukšto.

Darbininkas geras, tik pirštai ilgi.

Darbininkė mergelė - visiems guodžiama martelė.

Darbininkės rankelės juodos, bet širdelė balta.

Darbylaikiu ir akmuo kruta.

Darbymečiu ir akmuo ieško sau poros.

Darbymetyje ir akmuo kruta.

Darbymety laikas už auksą brangesnis.

Darbo bus - duonos netruks.

Darbo metu ir akmuo kruta.

Darbo nebaigus, pabaigtuvių nekelk.

Darbo nesišalink - pasišalins vargas.
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Darbo sultys - žmogaus prakaitas.

Darbo šaknys karčios, bet vaisiai saldūs.

Darbščiam ir ilgiausia diena per trumpa.

Darbštus duoną gamina, tinginys vargą augina.

Darbštus, kaip badu marinamas.

Darbštus kaip bitė.

Darbštus kaip skruzdėlė.

Darbštus kaip žemaičio arklys.

Darbštus žmogus nebadauja.

Darbui visai netinka, o didžiuojasi, kaip sušlapusi 

višta.

Darbuokis it amžinai gyvensiąs, elkis it rytoj mirsiąs.

Darbus atlikus galima ir patinginiauti.

Darbus atlikus, smagu švęsti.

Darbutis gauna darbą, o šnekutis šnektą.

Darbūs, it prie puodo tinginiai.

Daryk blogam gera - dar tave bara.

Daryk durniui gera - dar bučiuok ir jo pačią.

Daryk gudriai, veizėk galo.

Daryk gudui gerai, jis mislina - jo bijai.

Daryk, kaip Dievas liepia.
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Daryk, ką gali, saugok, ką turi.

Daryk, ką kunigas sako, bet nedaryk, ką jis daro.

Daryk žvakę, kol vaškas minkštas.

Daro, kaip kiaulės brolis.

Daug apžiojęs, nieko nenurysi.

Daug apžiosi - greičiau paspringsi.

Daug apžiosi, mažai nukąsi.

Daug apžiosi - užsprings!.

Daug apžioti panorėjęs, dantis nusilauši.

Daug bėdos bobai su paršu, o kas bus, kai iš paršo 
kiaulė išaugs.

Daug bėdos, o menkai naudos.

Daug bėdos su pinigais, bet dar daugiau be jų.

Daug bėdos su vaikais, dar daugiau be vaikų.

Daug bėgioja be reikalo, kaip šuva be namų.

Daug darbo, maža duonos.

Daug darbų dirbsi, nei vieno nepabaigsi.

Daug darbų pradėjęs, nė vieno kaip reikiant nenu
baigsi.

Daug darbų - visi be galvų.

Daug dirba, daug ir suvalgo.

Daug galėtų, jei subinę druska trinti mokėtų.
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Daug galėtų, kad tik galva išneštų.

Daug galėtų, kad tik ponų subinei muilo nesigailėtų.

Daug gali pasakyti, bet maža padaryti.

Daug galvų, bet nei vienos geros.

Daug galvų - daug proto.

Daug galvų - daug sapnų.

Daug galvų - maža tvarkos.

Daug geriau po seno barzda, negu po jauno lazda.

Daug išmintingų, bet nemaža ir durnių.

Daug yra, kurie bėdoje užjaučia, bet maža, kurie pa
deda.

Daug yra žmonių, bet gero žmogaus reik su žiburiu 
ieškoti.

Daug kalba, mažai pasako.

Daug kalbėdamas sumeluosi ir nenorėdamas.

Daug kalbėsi - mažai dirbsi.

Daug kalbų - maža darbų.

Daug klausyk, mažiau kalbėk.

Daug medžių girioje, dar daugiau sumanymų galvoje.

Daug medžių, maža kirtėjų.

Daug mokėti, maž bedirbti.

Daug norėsi - mažai laimėsi.
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Daug norėsi - maža turėsi, maža norėsi - ir to netu
rėsi.

Daug pasakų, maža tiesos.

Daug pašauktų, maža išrinktų.

Daug plepa, tai ir daug meluoja.

Daug prietelių laimėje, nei vieno bėdoje.

Daug prisikamavo, kol laimę už uodegos pagavo.

Daug proto, maža pinigų.

Daug proto turėsi, kai vargo pakentėsi.

Daug rankų didelę naštą pakelia.

Daug sakyti, mažai klausyti.

Daug šaudė - mažai pataikė.

Daug šnekėt, o mažai klausyt.

Daug šunų greitai kiškį paveja.

Daug šunų ir vilką papjauna.

Daug turėdamas šunims duok, maža turėdamas - 
žmonėms.

Daug turįs ir skatiko gailis.

Daug vežimų veža.

Daug žino - mažai supranta.

Daug žinok, mažai kalbėk.

Daug žinosi, greit pasensi.

87



Daugel pavadintų, o maža išrinktų.

Daugel ko pramoko, bet nieko gerai neišmoko.

Daugelio ponų šuva badu padvėsta.

Daugelio savininkų namai be stogų.

Daugelį sumanymų turėsi, nei vieno nepradėsi.

Daugiau dega - karštis didesnis, daugiau dirba - tur
tingesnis.

Daugiau dirbk, mažiau girkis.

Daugiau dirbk, mažiau kalbėk.

Daugiau dirbsi - daugiau turėsi ir bėdos nepažinsi.

Daugiau dirbsi jaunas būdamas, ramiau gyvensi pa

senęs.

Daugiau dirbsi - saldžiau miegosi.

Daugiau girnom malk negu liežuviu.

Daugiau klausinėk, negu savim pasitikėk.

Daugiau klausyk, mažiau kalbėk.

Daugiau liko žvirbliams, negu teko vaikams.

Daugiau mėsos barščiuose - sparčiau darbas laukuose.

Daugiau musių pagauna su cukrum negu su pipirais.

Daugiau pinigų negu proto.

Daugiau prilodė šunų, negu atliko darbų.

Daugiau proto - mažiau puikumo.
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Daugiau tepęs ilgiau važiuosi.

Daugiau žinok, mažiau kalbėk, nes greitai senas liksi.

Daugiausia žmonių lovoj miršta - nereiškia dar, kad 
lova žmogui pavojinga.

Daužosi, kaip pakaruoklio dūšia.

Daužosi, kaip perkūnas, velnius gainiodamas.

Daužosi kaip velnias po peklą.

Daužosi siela be vietos.

Davatkai Dievas galvon, velnias uodegon.

Davatka ir bezdėdama Dievą garbina.

Davatkauna, kol vaiką pasigauna.

Davatka velnią ir tą iš kantrybės išveda.

Davatkos rožančius iki kelių, o liežuvis iki žemės.

Davei arklį, duok ir balną.

Davė Dievas bėdą - yra ko išgerti, bet negaliu pasi
gerti.

Davė Dievas dantis - duos ir duonos.

Davė Dievas pagadą - duos ir lietaus.

Davė, kaip gaidys vanagui.

Davė, kaip ridikais apipenėjo - kur palietė, ten skau
dėjo.

Dąyė lapienės su beržiene, kad žinotų, iš kur kojos 

auga.
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Davė pipirų - ilgam užteks.

Davė šuniui lašinius saugoti.

Dažnai bažnyčioje buvosi - Dievui nusibosi.

Dažnai bažnyčios durų nevarstyk - ne daržinė!

Dažnai durnius protingiau už razumną pasako.

Dažnai gera duona žmogų išdykina.

Dažnai ir senas jaunus pergyvena.

Dažnai ir teisybė ašarose mirkyta.

Dažnai juodos rankos baltą darbą dirba.

Dažnai juokas ašaromis pavirsta.

Dažnai juoksies iš kitų - likimas pasijuoks iš tavęs.

Dažnai maža kalė didelį šunį pagimdo.

Dažnai mažas lietus būna iš didelio debesio.

Dažnai melagis ir geras vagis.

Dažnai vaikai ir tėvų neatmena.

Dažnai žodis skaudesnis už lazdą.

Dažnam nelaimė tampa pamoka.

Dažnas svečias atsibosta.

Dažnas svečias įgrįsta labiau negu utėlė marškiniuose.

Dažo, kaip mergos pasturgalį.

Degė balaną - padegė namus.
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Degtinei į trobą įeinant, protas išeina laukan.

Degtinė ir alus gimdo vargus.

Degtinė į namus - velnias kampan.

Degtinė j trobą - protas laukan.

Degtinės nepastatysi - bylos neišloši.

Degtukas turi galvutę, bet neturi smegenų.

Deguto šaukštu medaus statinę pagadinsi.

Dejuoja, kaip apuokas.

Dejuoja, kaip gegutė, savo vaiko ieškodama.

Delnu kūjo neatmuši.

Dera, kaip karvei balnas.

Dera, kaip kiaulei naginės.

Dera, kaip senam jauna pati.

Dera, kaip šuniui penkta koja.

Dera žąsį - perka vištą.

Dera karvę - perka vištą.

Dešimts kartų matuok, o vieną sykį atkirpk.

Dešimts vanagų vieną vištą peša!

Devintas vanduo nuo kisieliaus!

Devyni amatai - dešimtas badas.

Devyni amatai mušas, todėl galvoje glušas.
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Devyni amatai žmogaus nevalgydina, tik į bėdas 
klampina.

Devyni amatai, dešimtas badas.

Devyni darbai pelningi, ir dešimtas badas.

Devyni gaidį peša.

Devyni gaidį peša, o dešimtas juokiasi.

Devyni gaidžiai, o visi trijų vištų neatstoja, devyni vy
rai, o viena boba keravoja.

Devyni vieno nelaukia.

Devyni vyrai vieną gaidį pjauna.

Devynias nagines iš nugaros rėžia.

Devynis kartus atmatuok, dešimtą nupjauk.

Devynis kartus pamatuok, dešimtą kirpk.

Devynis kartus pasisekė, dešimto - bijokis.

Dėdamas grūdą prie grūdo pripilsi aruodą.

Oėk grūdą prie grūdo, pripilsi aruodą.

Dėk skatiką prie skatiko, nepaliksi nuogu pliku.

Dėk skatiką prie skatiko, padarysi rublį.

Dėl alaus iš apynių nesigaili karvių devynių.

Dėl ilgo liežuvio ne vienam dantys išgriuvo.

Dėl kvailos galvos kojoms nepakajus.

Dėl kvailos galvos kojom vargas.
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Dėl manęs nors ir ant manęs!

Dėl miško braškėjimo nei miškan neik.

Dėl skonio nesiginčijama.

Dėl svečio turėk, dėl vaiko gailėk.

Dėl šūdo nemesk grūdo.

Dėl tako neapleisk kelio.

Dėl tokio prieteliaus duosiu ir virvutę pasikarti.

Dėl tos skylės visi tylės.

Dėl vienos ligos nenumirsi.

Dėl vienos žuvies j vandenį nešoks.

Didelė išmintis, o proto nei už skatiką.

Didelė, kaip karvė, kvaila, kaip žąsis.

Didelė meilė akis aptemdo.

Didelės valios vaikams neduok, jei vėliau nenori bė- 
davoti.

Didelė valia kalėjimu gresia.

Didelis čia daiktas - smarvę paleist, bet pamėgink 
pats ją ir uostyti.

Didelis ir durnas.

Didelis, kaip jautis, durnas, kaip avinas.

Didelis, kaip ožio mašna.

Didelis kąsnis gerklę plėšia.
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Didelis pilvu, bet mažas protu.

Didelis vargas, mažas pelnas.

Didelis žmogus mažiems darbams, garsioms kalboms.

Dideli vaikai - dideli vargai.

Didelį vagį ir ponai gerbia.

Didi išmintis ir mažoj galvelėj sutelpa.

Didis būrys - mažas lietutis.

Didžiausia nelaimė būti be tėvynės.

Didžios žuvys giliai nardo.

Didžiuojasi, kaip marti, anytą aplojusi.

Didžiuojasi žmogelis, kad daug pridarė vaikelių.

Didžiųjų vagių niekas nenaikina, o mažuosius karsto.

Diedas pasigėrė - pusė velnio, boba pasigėrė - visas 
velnias.

Diena ilgyn - sieksnis trumpyn.

Diena darbu linksma.

Diena dieną moko.

Diena gera, bet gyvenimas piktas.

Diena kita - ir bėda baigta.

Diena mano - amžius mano.

Diena nakčiai juokiasi.
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Diena naktis - vis mirtis arčiau.

Diena vakarop - metai galop.

Diena vakaru giriasi.

Dieną barasi, nakčia bučiuojasi.

Dieną naktį ant pečiaus begulėdamas turtų nesukrau
si, dangaus neišgausi.

Dieną naktį juokiasi, kaip bernas iš paklydusios 

mergos.

Dieną naktį nemiegosi - niekam netiksi.

Dieną pagaliais, o naktį glėbiais.

Dienos darbas iš nakties darbo juokiasi.

Dienos juokai nakties darbai.

Dievas aukštai, karalius toli.

Dievas daugiau turi, negu davė.

Dievas davė dantis, dievas duos ir duonos.

Dievas davė, Dievas atėmė.

Dievas davė giedrą, Dievas duos ir lietaus.

Dievas davė ligą, duos ir sveikatą.

Dievas glėby, velnias širdy.

Dievas kantrus, bet nemaršus.

Dievas klauso ne maldos, bet širdies raudos.

Dievas lūpose, velnias širdy.

95



Dievas mielaširdingas, į senatvę ir plaukus apmaino.

Dievas neveikus, bet ir nemaršus.

Dievas remia ne jėgingus, bet teisingus.

Dieve, apsaugok nuo draugų, o nuo priešų patsai ap
sisaugosiu.

Dieve, duok iš ožio pieno gauti, iš gaidžio kiaušinių 
susilaukti.

Dieve, duok iš ožkos avelę, iš kiaulės kumelę.

Dieve, duok mažu gimt, didžiu augt.

Dieve, duok pavydą, ne nuoskaudą.

Dieve, padėk ir bėgančiam, ir vejančiam.

Dievo rankos ilgos.

Dievo bijok, žmonių gėdinkis.

Dievu pasitikėk, bet ir pats nežiopsok.

Dievui meldžias, velniui už uodegos tampo.

Dievui nereikia - velnias neims.

Dievui padedant ir giltinę apgausi.

Dievu pasitikėk, bet ir pats nežioplinėk.

Dikta merga, kaip penima kiaulė.

Diktas bernas, nors jungan kinkyk.

Diktas į lašinius, silpnas į spragilą.

Diktas į mergas, silpnas j arklą.
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Dingo, kaip miegas per išgąstį.

Dingo, kaip pernykštis sniegas.

Dingo pinigai, beliko bėdos ir vargai.

Dirba kaip arklys, o suėda kaip trys.

Dirba, kaip dešimts dienų nevalgęs.

Dirba, kaip dešimts kiaulių bulbėse - ne tiek naudos, 
kiek bėdos.

Dirba, kaip gaidys, valgo, kaip arklys.

Dirba kaip jautis, o valgo kaip žvirblis.

Dirba kaip juodas jautis.

Dirba, kaip kelnes pridirbęs.

Dirba kaip ne sau.

Dirba kaip ne savo rankomis.

Dirba kaip su svetimais nagais.

Dirba, kaip šlapias dega.

Dirbančiam ir Dievas padeda.

Dirbant nėr ko varnas gaudyti.

Dirba prakaituodamas - gyvens nedejuodamas.

Dirba su velniu iš pusės.

Dirbdamas turtų nesukrausi, bet ir didelio skurdo ne
ragausi.

Dirbi ir mokinies.
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Dirbi, kaip pasturgalį nulaužęs.

Dirbk, ir Dievas padės.

Dirbk, it amžinai gyventum, elkis, it ryt mirtum.

Dirbk, kad akys lįstų, ėsk, kad pilvas plyštų.

Dirbk nedirbęs, o kai bėdos ateis, viskas vėjais nueis.

Dirbk, pas Abraomą pailsėsi.

Dirbo dirbo ir padirbo šnipšt.

Dirbsi tingėdamas, gyvensi skursdamas.

Dirbti nenorėdamas daug ligų surasi.

Dirbti netingėsi - bado neregėsi.

Dirbti su saiku visuomet sveika.

Dirvos nearęs ragaišio neragausi.

Diržo du galai: vienas man į nagus, kitas tau į ragus.

Dygus kaip ežys.

Dyka duona šikną ardo.

Dyka duona valgoma verkia.

Dorais darbais labiau pamokinsi negu protingomis 
kalbomis.

Doras karalius - dora ir karalystė.

Doras žmogus karčiamos vengia.

Dorą pažinsi iš darbų, kvailą - iš kalbų.
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Dori pėsčiomis vaikštinėja, sukčiai karietose važinėja.

Dori - varguose, sukčiai - šilkuose.

Dosni, kaip dvaro merga.

Dosni širdelė, plika subinėlė.

Dosnus ir paikas vargo patirti gaus, darbštus ir tau
pus - turtą susikraus.

Dovana prieš dovaną.

Dovanotam arkliui į dantis nežiūri.

Dovanų karalius mirė.

Dovanų karalius mirė ir vaikų nepaliko.

Dovanų negausi patsai dovanų nedavęs.

Draskosi, kaip katinai ant stogo.

Draugas nelaimėj užjaučia, bet laimėje pavydi.

Draugus nelaimėje pažįstame.

Draugų turint galima daug bėdų išvengti.

Drąsiems ir Dievas padeda.

Drąsi, kaip avelė.

Drąsi, kaip varlė, kol gužo nemato.

Drąsi varlė ir kiškį pabaido.

Dreba, kaip boba, priemenėj durų nesurasdama.

Dreba kaip epušės lapas.
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Dreba kaip epušės lapas, net lūpos barba.

Dreba, kaip šuo, lazdą pamatęs.

Drėbė tiesą j akis, kad net apsilaižė meluojant pa

gautas.

Drožia iš knygos, kaip ropes kremta.

Drumstam vandeny gerai žuvys gaudyti.

Drumstam vandeny žuvys gaudomos.

Drumstė visiems, kol jį patį kiti su dumblu sumaišė:

Drūtas, kaip žaliomis varlėmis penėtas.

Drūtos blauzdos, kaip nuo kruopų.

Drūtą bobą nei su girnom nesumaltum.

Du amžius negyvensi.

Du amžių negyvensi, vieno neišvengsi.

Du durniai - du turgai, su pliku nėr ko peštis.

Du gaidžiu ant vieno mėžinio nesutinka.

Du gaidžiai vienam kieme nesutinka.

Du grybu per daug į vienus barščius.

Du grybu per riebu.

Du kartu kunigas pamokslo nesako.

Du kartu negimsi, du kartu nemirsi, o vieno neišvengsi.

Du kiškiu vienkart gainiodamas, nei vieno nenušausi.
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Du kiškiu vysi - nei vieno nepavysi.

Du kubilai vyžų, trečias - baravykų.

Du metai - trys vaikai, tai neperretai.

Du pešasi, o trečias jau po kišenes kapstosi.

Du zuikiu vydamas, nė vieno nepagausi.

Dukart moka šykštuolis.

Dulkė esi ir į dulkę pavirsi.

Dumia akis, kaip čigonas, arklį mainydamas.

Dumia, kaip durnius pagraban.

Dumia, kaip kiškis iš kopūstų.

Dumia, kaip merga vakaruškom

Dumia, kaip skylėtom dumplėm.

Duobe baigiasi visi rūpesčiai, bėdos ir vargai.

Duobė akla - ima visus: ir gerus, ir blogus, protin
gus ir kvailus.

Duobėn patekęs į lovą nesugrįši.

Duobėn vargų neužklosi, ant kapinyno nepalaidosi.

Duoda - imk, muša - bėk.

Duodama ranka nenuskursta.

Duodamas imk, mušamas bėk.

Duodamas visą svietą išdalysi.
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Duok, Dieve, bėdos, o pinigų bus.

Duok, Dieve, duoti, o ne imti.

Duok, Dieve, duoti, o ne prašyti.

Duok, Dieve, iš tavo burnos į Dievo ausį.

Duok, Dieve, jam su pirmu kąsneliu paspringti.

Duok, Dieve, kad jis nesusilauktų ir katės amžiaus, 

o ne mano metų.

Duok, Dieve, su razumu bartis, su plaukuotu peštis.

Duok, Dieve, sveikatą, ant mergų ukvatą.

Duok, Dieve, visa mokėti, tik ne visa dirbt.

Duok, Dieve, viską žinoti, bet ne viską byloti.

Duok durniui kelią.

Duok durniui valią, kai nusibos - nustos.

Duok, kad akyse suliepsnotų!

Duok, kad gimimo dieną atsimintų.

Duok vaikui valią, pats būsi nevalioj.

Duok žemei, ir žemė tau duos.

Duona burną išgadina.

Duona nekrinta iš dangaus, ją reikia uždirbti.

Duona - ne marti.

Duona ne vėju ateina.
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Duona už auksą brangesnė.

Duona verkia tinginio valgoma.

Duoną minkyk, kad sienos rasotų.

Duoną pažinsi iš plutos, žmogų iš kalbos.

Duoną taupyk rytojui, ne darbą.

Duonele gyvensi visą amžių, o pyragas ir per Vely
kas įkyrėja.

Duonelė, kad ir juoda, bet stiprybės duoda.

Duonelė verkia, veltui valgoma.

Duonos duok, bet ir darbo reikalauk.

Duonos yra, sulos nėra, sulos yra, duonos nėra.

Duosi pavargėliui - Dievas dvigubai atiduos.

Duosi snukin vienam - gausi dantysna iš penkių.

Duosiu į dantis, kad į gerklę sulysi.

Duosiu kupron, kad net žemę snukiu išarsi.

Duos neduos, bet žada.

Duotas duotam.

Duoti gera, imti geriau.

Durna galva nė žilsta, nė plinka.

Durna, kaip avelė - ir tiek.

Durnam auksas nepadės, turtas proto neatstos.
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Durnam bernui ir ožka panelė.

Durnam daiktui ir kiaulė arklys.

Durnam daiktui ir pautai zvanas.

Durnam ir Dievas laimę duoda.

Durnam neįkalbėsi, kad kelnes reikia užsisegti.

Durnam žiburio nerodyk — pamanys, kad gaisras.

Durnas daiktas - žmonai paslaptį patikėti, draugui su
manymus išplepėti.

Durnas - dangun, protingas - peklon.

Durnas ir Amerikoje durnas.

Durną ir bažnyčioj muša.

Durnelis ir bažnyčioj mūšio gauna.

Durniaus nesėja, jis pats išdygsta.

Dumiu gimęs, dumiu ir mirs.

Durnius kojom nepakajus.

Durnių ir bažnyčioje muša.

Durnių ant juoko pažinsi.

Dūmai be ugnies neatsiranda.

Dūmas tėvynės už svetimą ugnį šviesesnis.

Dūmoja, kaip busilas ant lizdo.

Dvaras tolėliau - žmonėms gerėliau.
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Dvare šuo už žmogų brangesnis.

Dvaro šunį reikia glostyti.

Dvaro vartai platūs įeiti, siauri išeiti.

Dvi galvos - tai ne viena.

Dvi katės viename maiše nesutinka.

Dviejų amžių negyvensi.

Dviejų amžių negyvensi, o vienam užteks.

Dviejų močių vaikas be nosies.

Dviem Dievams netarnausi.

Dviem ponams netarnausi.

Dvilinka netrūksta.

Dvokia iš burnos, kaip iš kiaulėtvarčio.

Dvokia, kaip dvėselienos pripūtęs.

Dvokia, kaip ožys.

Dvokia, kaip šešios kiaulės kartu.

Džiaugiasi, it geležėlę radęs.

Džiaugiasi, it varlė akis įgijusi.

Džiaugiasi, kaip durnius su pūsle.

Džiaugiasi, kaip karvelis vanago naguose.

Džiaugiasi, kaip merga, gandrui apsilankius.

Džiaugiasi, kaip merga trečiu vaiku.
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Džiaugiasi kaip pelė su kate susitikusi.

Džiaugiasi, kaip pirmą kartą mergą pabučiavęs.

Džiaugiasi, kaip senmergė, berną gavus.

Džiaugiasi, kaip svečius išlydėjęs.

Džiaugiasi, kaip šuva kariamas.

Džiaugiasi, kaip velnias, davatkos dūšią jodamas.

Džiaugies pirm laiko, verksi po laiko.

Džiaukis giriamas, dejuok peikiamas.

Džiovink šieną, kol saulė šviečia.

Džiovink šieną pievoje, mokyk vaiką namuose.

Džiūsta, kaip mergelė, j vargą įpuolus.

Džiūsta, kaip višta ant kiaušinių.

Eidamas bažnyčion apie karčemą galvoja.

Eik barškintis su kate, o ne apkalbinėti mane.

Eidamas ir rasi, ir pamesi.

Eidamas miškan ir apie kirvį pagalvok.

Eidamas su velniu obuoliauti liksi be maišelio ir be 
obuolių.
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Eidamas su velniu riešutauti, paliksi ir be krepšio, ir 
be riešutų.

Eik balų degti.

Eik, eik nezaunijęs.

Eik į katės mažiukę.

Eik Į peklą velniams autų skalbt.

Eik į šikną vėgėlių gaudyti, į kiaulių tvartą utėlių šau
dyti!

Eik Kaunan ministrauti, jei tau negera skerdžiauti.

Eik kur pipirai auga.

Eik laukan šunims šėko pjauti.

Eik man biednos galvos nekvaršinęs.

Eik miškan toliau, rasi medžių daugiau.

Eik pamažėl - toliau nueisi, siek iš lėto - aukščiau 
pasieksi.

Eik, po šimts pypkių!

Eik, po šimts velnių!

Eik sau, kur durniai nedygsta.

Eik sau aplink kiaules tūpčioti, o ne mergas vilioti!

Eik sau namo pas pačią utėlių ieškoti...

Eik, šunie, eik, uodega, eiti pati, kale!

Eik, tinginių panti!
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Eik tu, asilo broli’

Eik tu, kinka, kur pyragus minko!

Eik tu sau su kiaule migy pasiglamonėti!

Eik tu, šunies vaike!

Eik varliauti, ne pas mane piršliauti.

Eik varlių meškerioti, ne mergų vilioti!

Eina, abu galu užrietusi, kaip Idėbono samtis.

Eina, akis panėręs, kaip šuva sugėdintas.

Eina akių plotu.

Eina darbas, kaip iš rago.

Eina davatka bažnyčion, o velnias po prijuoste.

Eina, eina, kaip kumelys per arimą, ir vis neprieina.

Eina ežerais, balomis ir skundžiasi, kad šlapia.

Eina ėjęs ir vis čia.

Eina galvą užrietęs kaip briedis.

Eina gulti kartu su vištomis.

Eina, ieško, ko nepametęs.

Eina ir eina kaip amžinas žydas.

Eina išsižergęs, it naujai romytas.

Eina jam meluoti, kaip senam vesti.

Eina, kad kiaušinis nuo galvos nenukristų.
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Eina, kaip aitvaras medžių viršūnėmis.

Eina, kaip aklas balandžių šaudyti.

Eina, kaip ant žirgo užsodintas.

Eina, kaip avinas per svetimus vartus.

Eina, kaip drignių apsigėręs.

Eina, kaip durnius su durelėm.

Eina, kaip giltinę pamatęs.

Eina, kaip girtas kopėčiomis.

Eina, kaip gyvas graban gultų.

Eina, kaip gužutis pas gervę.

Eina, kaip iš pypkės.

Eina, kaip karvė per ledą.

Eina, kaip kiaulė bažnyčion.

Eina, kaip kiaušinį ant galvos turėdamas.

Eina, kaip mergelė į rūtų darželį.

Eina, kaip močiutė su kavalieriais.

Eina, kaip ožka iš kopūstų.

Eina, kaip perdžius su bezdžium besirungdami.

Eina, kaip per Užgavėnes apsivalgęs.

Eina, kaip pinigas per rankų rankas.

Eina, kaip senas vilkas dvėsti.
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Eina, kaip šuva su dešromis.

Eina, kaip ubagas per žmones.

Eina, kaip varlė per kupstą.

Eina, kaip vėžys atbulas.

Eina, kaip vištos paskui gaidį.

Eina, kaip žemę pardavęs.

Eina krypuodama kaip antis.

Eina, lyg apatinė girnapusė.

Eina, lyg kaulą prarijęs.

Eina, lyg utėlė per marškinius.

Eina pas rusą tiesos ieškoti - vai, teks dar jam daug 
paraudoti.

Eina per mišką ir - medžių nemato.

Eina ponas, eina ir ubagas - gyvena katė, gyvena ir 
šuva.

Eini iš namų dienai, duonos paimk visai nedėliai.

Einu kur akys mato, kur kojos neša.

Eisi ar neisi, bet varguose vistiek paskęsi.

Eisi ar neisi, o kur tau skirta, ten ir suklupsi.

Eisi šunes lodydamas.

Elgetos maišas be dugno.

Elgetos nesibodėk, terbos neišsižadėk.
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Elgetų priviso, kai žmonėms darbas įgriso.

Elgiasi, kaip durnius bažnyčioje.

Elgiasi, kaip ožys kopūstuose.

Elgiasi, kaip vilkas pas ožkas.

Elkis dorai, bus ir tau gerai.

Elkis gerai su visais - ir visi tau bus geri.

Elkis kaip Saliamonas - vistiek durnium palaikys, ty
lėk, kaip durnius - gudruoliu tada pavadins.

Elkis su silpnais, kaip silpnas, su stipriais, kaip stip
ruolis.

Elkis su visais, kaip su draugais, bet būk atsargus, kaip 
su priešais.

Engė, kaip ožys aviną, kol mašnon gavo.

Engia, kaip katė peles.

Erzina, lyg į sprandą norėdamas gauti.

Erzino katė šunį, kol be uodegos liko.

Erzinsi liežuviu - atlygins kumščiu.

Eržilo oda ir žarde žvengia.

Esame prieteliai - svetimą gerti, o kai iš savo maš- 
nos - greiti susibarti.

Esame savi, kai abiem sekas, svetimi - kai tik vie

nam.

Esame silpni į darbą, smarkūs į mergas.
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Esi geras, kaip šuva prie mėsos puodo.

Esi gražus, kaip apuokas.

Esi gražus, kaip pelėdos vaikas.

Esi greitas, kaip vėžys, ir drąsus, kaip ežys.

Esi mažas ūgiu, bet didelis kalba.

Esi ožio ištvermės, o kiaulės padermės.

Esi peštas už kvailumą, būsi muštas už durnumą.

Esi saldus, kaip pienas - bijau, kad nesurūgtum.

Esti, kad ir ddeliam ponui nebėra kur atsisėsti.

Esti sviete gyvenimas, kad ir šuva nepavydėtų.

Esti sviete visaip: šiandien šilkuose - rytoj skarmaluose.

Esti visaip - šiandien viršuj, ryt - apačioj.

Esu šilta ir šalta matęs.

Et, tupi, kaip višta ant kiaušinių, ir manai, kad dan
gaus karalystę ištupėsi.

Et, turi sveikatos, kaip ubagas.

Et, tūpčioji ant vietos, kaip pereklė višta.

Et, vistiek dangaus karalystės neištupėsi, kad ir nakti
mis bažnyčioj sėdėsi.

Et, visų pirštai į save linkę.

Et, visų pirštai j save linksta, visų akys pavydu tvinksta.

Ežę peržengęs, toli nenužengsi.
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Ėda, kaip garnys varles.

, kaip arklys, dirba, kaip gaidys.

Ėda, kaip musės medų.

Ėda, kaip rūpesčiai žmogų.

Ėda, kaip žaltys lukštus.

Ėda mane be druskos.

Ėdalui netinka - tai svečias suvalgys.

Ėdasi, kaip anyta su marčiomis.

Ėdasi kaip šunes.

Ėdasi, riejasi, kaip šunys dėl kaulo.

Ėdė vilkas, suės ir vilką.

Ėdri karvė ne visados daug pieno duoda.

Ėdri kiaulė - gaspadinei vargas.

Ėdrus, kaip vilkas, gajus, kaip katė.

Ėdu kaip ponas, dirbu kaip šėtonas.

Ėjo bažnyčion, pakliuvo karčiamon.

Ėjo dainuodamas, grįžo dejuodamas.

Ėjo į dangų, nuėjo į peklą.

Ėjo, kaip mergelė, tik ką vainiką praradusi.
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Ėjo, kol liepto galą priėjo.

Ėmei, kaip iš tėvo kišenės.

Ėriukas ir vilko nešamas tyli.

Ėriuko kailiu apsidengęs vilkas ėriuku nebus.

Ėsdamas nevėpsok, dirbdamas nežiopsok.

Ėsk, kai duoda, bėk, kai muša.

Ėst - vyras, dirbt - vaikas.

Ėsti gudrus, dirbti - kvailas.

lima.
abi merga bernų mėgiama, graži - my

Gabi snausti, bet negabi austi.

Gabi virėja ir iš kirvio sriubą išverda.

Gabi žmona ir šiaudu vyrą apdengia.

Gabiam skurdas negresia.

Gabus į mergas, bet negabus į mokslą.

Gabus vaikas ir be mokytojo išmoksta.

Gaidį nugalėjęs, nuo vištos pabėgo.

Gaidys kaltas, kad vištos nemylėjo - per nedėlią tik 
vieną kiaušinį sudėjo.
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Gaidys manęs nepabaidys.

Gaidžio brolis gal esi, kad tau vienos mergos maža.

Gaila duonos tinginiui penėti - juk ne meitėlis, ne- 
paskersi.

Gaila, kad durna galva ant gudrių pečių uždėta.

Gaila, kaip beragio jaučio.

Gaila, kaip pernykščio sniego.

Gaila žento, gaila ir varškės.

Gailėsies vedęs, gailėsies nevedęs.

Gaili rasa akis ėda.

Gailisi, kaip bagotas ubago.

Gailisi, kaip girtas vakarykščios dienos.

Gaivina duona kūną, o geri žodžiai širdį.

Gaivina, kaip apalpusią vištą.

Gaivink gyvatę, kad tave patį įgeltų.

Gaivink jausmus širdyje, keleivį už stalo.

Galas akis bado, kad pradžia buvo negera.

Galėsi pats eiti, kirsdamas šunims per blakstienas.

Galgi aš tėvą užmušiau, kad taip vargstu.

Gali jam širdį rodyt - vis sakys, kad avino mašna.

Gali pakeisti savo įpratimus, bet ne prigimimą.
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Gali pakenkti, kaip jauna boba senam vyrui!

Gali sviesti dešrą, jei žinai lašinių paltį nukrisiant.

Gal manai, kad man pečiuje duona auga?

Gal manai, kad mergą lašiniams, ne darbui imsi.

Gal manai, kad pelai man auksu virsta, o ne nuo dar
bo sveikata tirpsta.

Galų su galais nesuveda, o prie ponų limpa.

Galva didelė, o galvoj košės visai mažai!

Galva gera, tik ant prastų pečių uždėta.

Galva, kaip avino, nors sienas pramušti, bet ne žodį 
teisingą išgirsti.

Galva, kaip rėtis - jokia mintis nesilaiko.

Galva nenukris, prieš žilą plauką nusilenkus.

Galva visą kūną vedžioja.

Galva visą žmogų vedžioja.

Galvą skauda, tai koja neprimina.

Galvon žilumas - uodegon durnumas.

Galvos netekęs kepurės verkia.

Gamta yra geriausias gražaus gyvenimo pavyzdys.

Gana bezdokus kvepalais vadinti!

Gana gerti, reik ir akis panerti.

Gana jai būtų vieno vaiko, bet ar užteks mergelei saiko?
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Gana šuniui lazdos, o žmonai botago.

Gandus pikti leidžia, kvaili platina.

Garbė eina keliu, negarbė kelio kraštu.

Garbė nuplėšti - ne gėlė nuskinti.

Garbė rūpi turtingam, duona - alkanam.

Garbingiau žūti, negu pasiduoti.

Garbink Dievą, neniekink ir velnio.

Garbink senus, nes ir pats pasensi.

Gardi mėsa su česnaku - graži merga su ūsais.

Gardus obuolys nunokęs - graži merga tik subrendusi.

Garnys ant varlių, kaip merga ant vyrų.

Garnys ir varlių į lizdą prisinešė, o šeimyna dar miega.

Garsiau ir gaidys gieda, kai vanago nesimato.

Garsus būgnas už kalno.

Garsus būk kuklumu, bet ne mandagumu.

Garsus šunybėmis, garsus ir suktybėmis.

Garsus tėvas - visi vaikai palaidūnai.

Garsūs žmonės ne visada pagarbos verti.

Gaspadinė kad iš bado numirtų, tai po slenksčiu lai
dotų.

Gaspadinė, kaip penimė, o darbininkai - kaip šiau
deliai.
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Gaspadoriaus akys gyvulį peni.

Gaspadoriaus akys gyvulį tukina.

Gaspadorius tik vieną sąsparą valdo, o gaspadinė - 
tris.

Gaudyk kalbas - susilauksi pletkų.

Gaudyk su kiauru maišu vėją.

Gaudyk vėją laukuose.

Gaudo vėją po laukus.

Gauk dangaus - pekla pati atsiras.

Gausi iš jo akmenį, ne duonos.

Gausi iš jo, kiek iš ožio pieno.

Gausi iš jo papartį, bet ne žiedą.

Gausi iš šunio kaulą.

Gausi iš ubago lazdą.

Gausi, kaip iš gaidžio kiaušinių.

Gausi kaip pas žąsį avižų.

Gausi, kai šuns užgis, o kalės pražydės.

Gausi su dilgėlėmis pasibučiuoti apatiniu galu.

Gausi utėlių pašerti.

Gausi verkti šunį apkabinęs.

Gauti nori visi, duoti - ne kiekvienas.

Gavai nosim žemę akėti - žinosi, kada reikia tylėti.
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Gavęs j sprandą, eik namo.

Gavo, kaip mazgote per snukį.

Gavo merga bagotą: tris autus, tris saitus ir blusą ant 
virvelės.

Gavo naudos, kaip iš musių medaus.

Gegute dar nekukavai - tai ir vargo dar neragavai.

Gegutė neišperi margo sakalo.

Gegužė su miežio grūdu užspringsta.

Gegužės vargas - kur svetimą lizdą surasti, kam sa
vo vaikelį primesti.

Gelda - ne lova, našlė - ne merga.

Genys margas, pasaulis dar margesnis.

Genys margas, o žmogaus gyvenimas dar margesnis.

Gera ant kito nugaros jodinėti, bet pamėgink ant sa
vo kitą pakentėti.

Gera audėja ir tvoroje audžia.

Gera avis ir alkana nebliauna.

Gera būtų duona nesirūpinti, kad pilvas jos nereika
lautų.

Gera duktė motinos širdį džiugina, bloga - dūšią kan
kina.

Gera duktė motinos širdį nutildo, bloga - plaukus pra- 
žildo.

Gera duona pasturgalį kaso.
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Gera duoti, o ne prašyti.

Gera galva bado nebijo.

Gera galva blogais keliais nevaikšto.

Gera galva kad ir paslysta, bet nepaklysta.

Gera gaspadinė, kai gaspadorius apsukrus.

Gera gerti, bet sunku pagirioti.

Gera gerti, kai ne pačiam tenka mokėti.

Gera kaip prie pono dievo užpečiuj.

Gera kiaulei: nei jai snukį prausti, nei lovą kloti.

Gera mintis nelaimėje yra jau pusė laimės.

Gera moteris - šeimynos laimė.

Gera motina šimtą auklių atstoja.

Gera naujiena pėsčia vaikšto, bloga - raita jodinėja.

Gera padariusiam dažnas akmeniu užmoka.

Gera pati ir su blogu vyru sugyvena.

Gera pati vyrui kelią rodo.

Gera paukšteliui rudenį išskristi, kad pavasarį vėl ga
li sugrįžti.

Gera plikam peštis, senam meluoti, o bagotam vogti.

Gera po kito slenksčiu duobę kasti, bet bloga, kai pa
čiam tenka pirmam ten įkristi.

Gera po kito stalu kojas pakišus sėdėti.
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Gera pradžia dar nerodo geros pabaigos.

Gera pradžia - pusė darbo.

Gera pradžia žmogų paragina.

Gera prekė pati save giria.

Gera proga nesikartoja.

Gera proga tik durnam dukart pasitaiko.

Gera proga reta.

Gera šildytis prie svetimo pečiaus.

Gera šunims loti, kai akmenio nėra.

Gera verkti, kai yra kas ašaras šluosto.

Gera virėja ir iš kirvio sriubą išvirs.

Gera žmona vyrui kelią rodo.

Gerai būtų, kad šuva katės gyvenimą turėtų ir žiemą 
ant pečiaus gulėtų.

Gerai juokiasi, kas juokiasi paskutinis.

Gerai negerai - svetur ne namai.

Gerai, kaip dilgėlėsna atsisėdus.

Gerai, kaip durnam turguje.

Gerai pažinčių daug turėti - kur eisi, ten gerą žmo
gų surasi.

Gerai pažinus priešą - lengviau su juo kovoti.

Gerai svetimomis kalbomis kalbėti, bet didelė gėda 
savos nemokėti.
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Gerai svetimuose kraštuose, bet dar geriau savo dar
žuose.

Gerai yra ten, kur mūsų nėra.

Gerais norais alkano nepavalgydysi, ligoto - nepagy- 
dysi.

Gerais norais ir pragaras grįstas.

Gerais norais nei kiaulės nepripenėsi.

Geram arkliui nereikia botago.

Geram visi geri, blogam visi blogi.

Geram visur gerai.

Geram žmogui ir vagis svečias.

Geram žmogui ir vilko gaila.

Geras artojas ir žąsinu paaria.

Geras arklys neraginamas bėga.

Geras daiktas - kas supranta.

Geras dainininkas ir miegodamas dainą girdi.

Geras darbas save giria.

Geras gėralas irgi pilvą pučia.

Geras gyvenimas dažnai žmogų pagadina, o sunkus - 
proto išmokina.

Geras ir pekloj dangų susirastų, jei tik ten pakliūtų.

Geras ir žodžio paklauso, pikto ir lazda neveikia.
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Geras juokas dažnai ašaromis virsta.

Geras, kaip ožys, suktas, kaip lapė.

Geras, kaip pas plėšikus augęs.

Geras kalboj, blogas darbe.

Geras kalvis ir varlę pakausto.

Geras, ką nukanda - nuryja.

Geras liežuvėlis tuojau supykdo.

Geras liežuvis negalandamas neatšimpa.

Geras medis gerus vaisius duoda.

Geras mokytojas tėvus atstoja.

Geras mokytojas visam kraštui Dievo dovana.

Geras namas blogos šeimos nedabina.

Geras obuolys ant geros obels noksta.

Geras obuolys supuvusio nepataiso, supuvęs gerą pa
gadina.

Geras parodymas - jau pusė kelio.

Geras paukštis savo lizdo nebjauroja.

Geras pažįstamas ir už gentį geresnis.

Geras sapnas dažnai apie bloga pranašauja.

Geras sapnas nesipildo.

Geras svečias ateina belaukiamas, o išeina bemylimas.
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Geras šuo ant vėjo neloja.

Geras tėvas apseina be rykštės.

Geras tėvas rykštės nevengia panaudoti.

Geras vagis ir velnią apvogs.

Geras vaisius ilgai noksta.

Geras vardas dažnai žmogų iš bėdos gelbsti.

Geras vardas - lengva nustoti, bet sunku įsigyti.

Geras vardas už auksą brangesnis.

Geras vardas žmogų dabina, blogas - skandina.

Geras vyras ir gražus - žmonai vargas.

Geras vyras, o bobos bijo.

Geras žentas blogo sūnaus neatstoja.

Geras žentas, kol jaunikis.

Geras žmogus - kaip pavasario diena.

Geras žmogus - retas, piktas - ant kiekvieno žingsnio.

Geras žmogus tyliai gyvena.

Geras žodis išlekia paukščiu ir nebegrįžta, blogas - 
jaučiu sugrįžta.

Geras žodis pikto ausin nepataiko.

Geras žodis turi kojas, o piktas - sparnus.

Geraširdis ir ant kūlio išgyvena, o goduolis ir ant auk
so nepatenkintas.
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Gerą atmink, blogą užmiršk.

Gerą kaimyną brangink.

Gerą kalvį kūjis peni.

Gerą ožį ir kiaulė bado.

Gerą ožką ir paršai žinda.

Gerą paukštį dviem kulkom šaudo - gerą vagį bent 
keli gaudo.

Gerą tėvą pamiršai - blogo patėvio susilauksi.

Gerą turi galvą, tik kišenius skylėtas.

Gerą turi pilvą tėvo sukrautam praryti.

Gerą turi saiką - kaip pas mažą vaiką.

Gerą žinią žmonės gaudo, blogą - vėtros atpučia.

Gerą žodį vienas girdi, o piktą šimtai.

Gerą žmogų ir kregždė myli.

Gerbk Dievą darbais, o ne žodžiais.

Gerbk senatvę, jei nori pats jos susilaukti.

Gerbk senus, nes ir pats pasensi.

Gerdamas atmink, kad vaikų ašaras geri.

Geresnė mergelė su rūtų vainikėliu, negu palaidūnė 
su dideliu pasogėliu.

Geresnis botagas ne tas, kur skaudžiai muša, bet tas, 
kur garsiai pliauškina.
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Geresnis cukrus už druską, bet druska reikalingesnė.

Geresnis poilsis darbe, negu pavojus turte.

Geresnis poilsis po darbo, negu po vargo.

Geresnis ramus kampelis, negu su rūpesčiais dvarelis.

Geresnis tėvas, kad ir biednas, nekaip dėdė turtingas.

Geresnis žvirblis rankoje, negu gervė danguje.

Geri daiktai nesivalkioja patvoriais, o geri žmonės pa
kampiais.

Geri darbai greit pamirštami.

Geri darbai niekuomet nemiršta.

Geri juokai katinui, bet pelei - ašaros.

Geri miltai moko kepėją, geri linai - audėją.

Geri tėvai - geri ir vaikai.

Geri tėvai - kol maži vaikai, o kai užauga vaikai - 
tada kvaili tėvai.

Geri tėvai vaikams laisvės neduoda.

Geri vaikai tėvais nesiskundžia.

Ceri vaikai - tėvams džiaugsmas, blogi vaikai - tė
vams skausmas.

Ceri vyrai - gaidį papjauti!

Ceri vyrukai, kol už bobos suknelės laikos.

Ceri žiemos dantys viską suryja.
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Ceri žmonės kalba vienas su kitu, negeri - vienas 
apie kitą.

Ceri žmonės myli savo kraštą.

Ceri žmonės protą gerbia, pikti - pinigus.

Geria - į mašną nežiūrėdamas, žada - nieko neturė
damas.

Geriantį žmogų velnias gelbsti.

Geria tėvai, gers ir vaikai.

Geriau aplinkui mylią negu tiesiog į skylę.

Geriau be bėdų trumpą amžių gyventi, negu su bė
domis ilgą.

Geriau be skolų skurdžiai gyventi, negu su skolomis 
lėbauti.

Geriau be vakarienės atsigulti, nekaip su skolomis at
sikelti.

Geriau be valdžios, negu po žiauria valdžia.

Geriau būti biednam, bet laisvam.

Geriau būti galva, o ne uodega.

Geriau būti mažu gaspadorium, negu didelio pono 
bernu.

Geriau laiku skatikas, negu po laiko rublis.

Geriau daugiau skolinti, mažiau skolintis.

Geriau Dievo bausmė, negu pikto žmogaus dovana.
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Geriau dirbti visiems, negu vogti vienam.

Geriau duoną valgyt blogo vyro, o ne gero vaiko.

Geriau giminė gerianti, negu vagianti.

Geriau gyventi ereliu trumpai, negu varna ilgai.

Geriau į kalną lipti, nekaip nuo kalno kristi.

Geriau j namus nešti skatikus, negu iš namų rublius.

Geriau į savo bakūžę susirietus, nekaip į svetimus rū
mus stačiom eiti.

Geriau yra senmergystė, negu bloga moterystė.

Geriau yra šunį erzinti, nekaip piktą žmogų.

Geriau juoktis, negu verkt.

Geriau, kai mums pavydi, negu kad gailisi.

Geriau kely stačias, negu griovy gulsčias.

Geriau kepti kitus, negu pačiam kitų kepamam būti.

Geriau klausyti, negu blogai kalbėti.

Geriau kojom apeik, negu liežuviu aplok.

Geriau laisvėj alkti, negu vergijoj lėbauti.

Geriau laižyti, negu liežuviu dažyti.

Geriau mirti kovoje, kaip pasiduoti gėdoje.

Geriau mokėk vieną darbą gerai, nei dešimt paviršu
tiniškai.

Geriau nepradėti, negu pradėjus nebaigti.
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Geriau nepradėti, negu pradėjus tiesą nutylėti.

Geriau nežadėti, negu neištesėti.

Geriau nuo motinos gauti rykštę, nekaip nuo pamo
tės saldainį.

Geriau pas svetimą, kaip pas giminę.

Geriau patylėt, negu niekai kalbėt.

Geriau po seno barzda, negu po jauno lazda.

Geriau prastai sėdėti, nekaip puikiai stovėti.

Geriau pasiklausti vieno protingo, nekaip dešimties 
kvailų.

Geriau patylėk, kai senas kalba, nors ir niekus sakytų.

Geriau po senovei duoną valgyti, negu su naujovė
mis badauti.

Geriau po senu ūsu, nekaip po jaunu bizūnu.

Geriau rytojui atsarga, nekaip šiandien prabanga.

Geriau sava pirkaitė, negu svetima pilaitė.

Geriau savoje šalyje elgetauti, negu svetimoje ponauti.

Geriau skriausk, negu apkalbėk - skriaudą iškentėsi, 
o blogų kalbų nenusikratysi.

Geriau skurdas, nekaip blogas vardas.

Geriau su gudriu pamesti, nekaip su kvailu rasti.

Geriau su išmintingu pamesti, negu su kvailu rasti.

Geriau su išmintingu pamesti, neką su paikšiu rasti.
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Geriau su savu verkt, negu su svetimu šokt.

Geriau šiandien turėti rankoje kiaušinį, nekaip rytoj 
vištą.

Geriau šiaudinis vyras, negu auksinis vaikas.

Geriau tarnauti dideliam ponui negu mažam.

Geriau tyla, negu bet kokia byla.

Geriau turėti uošvį turtingą, negu maldingą.

Geriau už baslio, negu už našlio.

Geriau vėliau, negu niekad.

Geriau vienas kelias nekaip šimtas takų.

Geriau vieną kartą pamatyk, negu dešimt kartų girdėk.

Geriau virtas negu žalias, geriau senas negu durnas.

Geriau višta žemėje negu sakalas danguje.

Geriau žvirblis rankoj, negu briedis girioj.

Geriausi dantys yra tie, kurie moka liežuvį prikąsti.

Gerkit, broleliai, - negi su vištomis ir toliau lenkty- 
niausit.

Gerkit, broliai, gėdos nedarykit: pasakys žmonės, kad 
mano vištos pijokės, gaidžiai - laidokai, svečius 
ėmė ir apgėrę.

Gerk - jog esi iš geriančios giminės, o ne iš va
giančios.

Gerk lašeliuką - nuraminsi vabaliuką.
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Gerklė gera, tik galva menka.

Gerklė išrėktų, bet žodžių neranda.

Gerklę pasotinus pilvo neužmiršk, nors pelais pri- 
kimšk, jei po stalu nenori atsidurti.

Gero mokytojo vaikai nesibijo.

Gero ožio iš pautų nepažinsi.

Gero piemens darbas - avių vilnas kirpti, o ne jų kai
lius lupti.

Gero reikia paieškoti, blogas pats ateis.

Gero vagies ir šuva nepajunta.

Gero vakar prisivogė, tai šiandien šventu dedas.

Gero žmogaus žodis į širdį pataiko.

Geros akys dūmų nebijo.

Geros girnos viską mala.

Geros kojos laimę paveja.

Geros mergos - geram bernui, o ne tokiam varnui.

Geros rankos nebadauja.

Geros rankos neubagauja.

Gerose rankose ir pelas grūdu pavirsta.

Gerti reikia su saiku, kalbėti su atsargumu.

Geru dedasi, kai piktu neapsimoka.

Geru liežuviu mergai galvą apsuksi.
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Gerumo būtų geras, bet durnas.

Gerumu greičiau prakaitą išsunksi, negu rėkimu.

Gerumu ir patį velnią sujaudinsi.

Gerumu paėmė, kur piktumu nepasiekė.

Geruose laukuose ne tik javai, bet ir piktžolės dera.

Geru žodžiu akmens sienos nepramuši, sukčiaus do
ru nepadarysi.

Gerų norų ir pragaras pilnas.

Gerų norų visiems užtenka, tik gerų darbų stinga.

Gerų vyrų galima rasti tik kapuose. 
t

Gerų vyrų žmonos ilgai nesensta.

Gėda ant gėdos nemokėti tos kalbos, kuriąja kalbė
davo tėvai mūsų tautos.

Gėda būtų, jei daug turėtum ir Dievui neduotum.

Gėda dūdai, kad būbnas nugalėjo.

Gėda - ne dulkės, akių neišėda.

Gėda - ne dūmai, akių neišėda.

Gėda žmonos bijoti, bet dar didesnė - žmoną kumš
čiuoti.

Gieda gaidys, gieda ir lakštingala.

Gieda, kaip gulbė prieš mirsiant.

Gieda, kaip šuva prieš mėnulį.
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Gieda, kaip ubago pilvas.

Gieda, kaip vieversys.

Gieda, kaip višta prieš galą.

Giedojo gaidys, kol vanagą prisišaukė.

Giedojo uliojo, kol be kelnių liko.

Giedri diena vasarą dabina.

Giesmė bėdas sklaido, vargus baido.

Gilesnes vagas varysi - geresnę duoną valgysi.

Gilaus šulinio vanduo gardus.

Giliau brisi - greičiau paskęsi.

Giliau į mišką, daugiau medžių.

Giltinė į dantis nežiūri.

Giltinė miegančio nežadina.

Gilus amžius dar žmogaus doru nedaro.

Gilus pažinimas, bet menkas supratimas.

Gilus protas ir silpnam kūne gyvena.

Gilus vanduo nesrauniai bėga.

Gimęs po kupstu visą amžių tik varle ir kunksi.

Gimė angeliukas, išaugo - velniukas.

Gimimas ar mirimas - vis pinigų išleidimas.

Giminės - devintas vanduo nuo kisieliaus.
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Giminė: kūmo brolio bernas.

Giminė ne giminė - lipk iš grūšios.

Giminės jau ten būta - dešimtas vanduo nuo kisieliaus.

Giminė - šeštas vanduo nuo kisieliaus, devintas kau
las nuo rūros.

Giminė visur giminė.

Giminiuojasi, kaip vilkas su avinu.

Giminių bagetam niekados netrūksta.

Giminių tarpe visaip atsitinka - ir pasigerti, ir pasi
barti.

Gims diena, gims dienai ir darbas.

Gims diena, gims dienai maistas.

Gimti sunku, o mirti dar sunkiau.

Gimtinėje ir juoda pluta - pyragai.

Gina, kaip merga savo rūteles.

Gina, kaip pelėda savo vaikus.

Gina kaip pempė vaikus.

Ginasi, kaip bernas vaiką padaręs.

Ginasi, kaip davatka nuo vaiko.

Ginčai akli, ginčai ir kurti.

Ginčai durnių vilioja.

Ginčai ir gerą darbą sugadina.
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Ginčais proto neįrodysi.

Ginčydamasis greičiau susilauksi bėdos, negu naudos. 

Ginčijasi bėda su nelaime, kuri žmonėms naudingesnė! 

Ginčijasi, kaip davatkos dėl kunigo kelnių.

Ginčijasi, kaip kiaulė su žąsinu dėl mirkytų žirnių. 

Ginčijasi, kaip kunigas su bambizu dėl poterių. 

Ginčijasi lovys su pelude, kuris kiaulę peni!

Gink, Dieve, durnu pasitikėti, ponui tiesą į akis kal
bėti.

Gink, Dieve, kad kiaulė ragus turėtų!

Gink, Dieve, nuo svetimos valdžios, nors ir sava ne- 
lengvesnė.

Girdėjo skambinant, bet nenuvokia, kur.

Girgžda, kaip neteptas vežimas.

Girgžda, kaip seno kaulai.

Girgždantis medis ilgiau stovi.

Giria, kaip puodžius kiaurus puodus.

Giriamas vaikas visuomet paikas.

Girias kaip lapė su uodega.

Giriasi, kaip bajoras dryžom kelnėm.

Giriasi, kaip bezdalų maišas.

Giriasi, kaip višta kiaušinį padėjus.
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Giriasi namais - geriau pasigirtų, kas namuose yra.

Giriasi nameliais, bet nesigiria vaikeliais.

Giriasi raišas, kad aklas jo nepavijo.

Giriasi riešutas, kad bedantis jo nesukrimto.

Giriasi svetimu protu.

Giriasi tėveliais, bet kodėl tėvai nesigiria vaikeliais?

Girdėjo skambinant, tik nežino kurioj bažnyčioj.

Girdi - zvanija, tik nežino, ar varpu, ar, kasele.

Girioj augęs, j medžius žiūrėjęs.

Girioj-buvo - medžių nematė.

Girioje vagiliaudamas Dievo neužgausi.

Girios paukštis vis j girią žiūri.

Girk dieną vakare, o mergą patale.

Girk dieną vakare, o pačią po pietų.

Girk dieną vakare, o žmogų pagrabe.

Girk, kas girtina, peik, kas peiktina - ir žm.onės tave 
gerbs.

Girk mergą ne šokant, bet rugius pjaunant.

Girk murziną, o švarų mane visi pagirs.

Girk pabaigą - gera pradžia dažnai blogai baigiasi.

Girk turtuolį ne už turtus, bet už gerus darbus.
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Girta merga, kaip kalė įsiutusi.

Girta merga pati vaiką susigraibo.

Girtam ir baloj sausa.

Girtam ir ožkos kaustytos.

Girtam ir ožka panelė.

Girtam jūra iki kelių.

Girtam marios ligi kelių.

Girtam pamokslų nesakyk, bet geriau lovon paguldyk.

Girtam žmogui ir pasiutusiam šuniui duok kelią.

Girtas dainuosi, blaivas vaitosi.

Girtas išplepėjo, ką blaivas paslėpti norėjo.

Girtas išsimiegos, durnas - niekados.

Girtas išsipagirios,© kvailas nepragudrės.

Girtas kaip dūmas.

Girtas kaip kiaulė.

Girtas kaip pėdas.

Girtas kaip šiaučius.

Girtas - liūtas,, blaivus - kiškis.

Girtas - niekur nepagirtas.

Girtas plepėjo, ką blaivas galvoj turėjo.

Girtas reikalas su blaivia galva neatliekamas.
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Girtas šaukia, kaip vilkas kaukia.

Girtą apgauti ir durnam pasiseka.

Girtą barsi - naudos negausi, o gėdos turėsi.

Girtą barti ar žirnius į sieną berti.

Girtą ir kiaulė sumindo.

Girtą ir mėnulis šildo.

Girtiems ir ožka panelė.

Girto giesmė tik šunis erzina.

Girto ir su šieno vežimu lenkis.

Girto ir velnias neima.

Girto pamokslai šuniui ant uodegos.

Girtuoklio vaikai nuogi, tinginio - alkani.

Girtuoklis miega, velnias už jį poterius kalba.

Girtuoklis uliavoja, o šeima bėdavoja.

Girtuokliui ir lašas brangus.

Gizeliu nebuvęs, meistru nebus.

Gydytojas į namus - varyk karves per vartus.

Gydytojas ne tiek pagydo, kiek ūkį ištuština.

Gydytu arkliu netoli tejosi.

Gyrėsi gaidys vanagą pagausiąs.

Gyrėsi žiurkė katiną į kūmus prašysianti.
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Gyva bėda su vaikais, bet dar blogiau be vaikų.

Gyvam duobės nėra.

Gyvam kailio nelupsi.

Gyvam žmogui visko maža.

Gyvas duobėn nelįsi.

Gyvas geriau šuva, negu negyvas liūtas.

Gyvas į žemę nelįsi.

Gyvas - visiems peilis, kai numirė - visi gailis.

Gyvatė iš pasalų gelia.

Gyvatė gelia skaudžiai, o pikto žmogaus liežuvis dar 
skaudžiau.

Gyvatė gyvate ir pasiliks.

Gyvatės liežuvį turėjo, nors aniuolu dėtis norėjo.

Gyvą į kapus - mirusį į padanges.

Gyvą kaulą mėsa dengia.

Gyvą šunį apkabinęs verksi, kai tėvo neteksi.

Gyvą žodį ir piktas gerbia.

Gyvena gerai, bet elgiasi blogai.

Gyvena, kaip ant ledo.

Gyvena, kaip ant žarijų pastatytas.

Gyvena, kaip dagys tarp gėlių - tik akis visiems 
bado.
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Gyvena, kaip Dievo ausyje.

Gyvena, kaip dvi katės maiše.

Gyvena, kaip inkstas taukuos.

Gyvena, kaip kyšius imdamas.

Gyvena, kaip meškos ausyje.

Gyvena, kaip pas Dievą už pečiaus.

Gyvena, kaip pekloje - už barnių ir poterius pamiršo.

Gyvena, kaip sūris svieste maudos.

Gyvena, kaip šventieji - nei kuo apsirengti, nei kur 
prisiglausti.

Gyvena, kaip vilkas be namų.

Gyvena, kaip visų užtarėjas - už visus bėdavoja, vi
sų ligomis serga.

Gyvena, kaip žirnis prie kelio.

Gyvena spakainiai, kaip meškos ausy.

Gyvena su barniais, kaip šuva su blusomis.

Gyvena su bėda per pusę.

Gyvena susikimšę, kaip silkės bačkoje.

Gyvena svetima galva.

Gyvena šviesoje, o kyšius ima tamsoje.

Gyvena vienu kaklu, be galvos.

Gyvendamas ne pagal kišenę terbas iš karto pasigamink.
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Gyvendamas šunies gyvenimu ir šunies pagarbos su
silauksi.

Gyveni čia žmogus tik svečiuose, o manai, kad gy
vensi amžinai.

Gyveni ir mokaisi.

Gyveni mokaisi, ir durnium miršti.

Gyvenimas be gaspadinės, kaip šuva be uodegos.

Gyvenimas be meilės lyg gėlė be saulės.

Gyvenimas be vyro kartesnis už pipirą.

Gyvenimas be žmonos, lyg daržas be tvoros.

Gyvenimas dažnai žmogų apgauna.

Gyvenimas ir be peilio papjauna.

Gyvenimas išgyventi - ne lauką pereiti.

Gyvenimas- mirtis, turtai - skurdas.

Gyvenimas ne tik mokina, bet ir šokina.

Gyvenimas nelaukia.

Gyvenimas parodys kam lemta ant vežimo sėdėti, 
kam po vežimu gulėti.

Gyvenimas prabėga kaip sapnas.

Gyvenk blaiviai ir linksmai, tai gyvensi ilgai.

Gyvenk ir norėk.

Gyvenk neskubėdamas - mirtis nepasivėluos.
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Gyveno dainuodamas, paseno elgetaudamas, mirė 
stenėdamas.

Gyveno, kaip po kartuvėmis.

Gyveno, kol tvoras kūreno.

Gyvensi dorai - mirsi ramiai.

Gyvensi, kaip mokėsi, mirti Dievas pamokins.

Gyvens, kaip gyveno - bėda tik protingą pamokina, 
o durnių dar labiau sudurnina.

Gyventi ir mirti reikia mokėti.

Gyventi - tai ne duoną kepti.

Gyvenu, kaip inkstas taukuose, kaip kirmis lašiniuose.

Gyvi juokai!

Gyvi juokai tokios kalbos - šarkai ant uodegos nu
nešti.

Gyvi kaulai pasiliko iš žmogaus!

Gyvi namai mažais vaikais.

Gyvo neapkentė, mirusį pamilo.

Gyvos bėdos greitai žmogų iš paskutinio rūbelio iš- 
rėdo.

Gyvo tyla - mirusio byla.

Gyvulio protelis, nors aniuolo veidelis.

Glaudosi, kaip šuva prie gaspadoriaus.

Glaudus kumelys dvi kumeles žinda.
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Glaudus veršis du spenius žinda.

Glaudus veršis dvi karves žinda.

Glaudus žmogus visų mėgiamas, atkaklus - niekieno.

Glaudžiasi, kaip girtas prie tvoros.

Glaudžiasi, kaip utėlė prie bambos.

Glausk kišenes turguje, o liežuvį karčemoje.

Glaustos, kaip katė.

Globoja, kaip kyšininkas vagį.

Globojo senas mergą, kol beglobodamas vaiku apdo
vanojo.

Globok medį, kurian Dievą įvarei!

Globok rūtelę, jei nori gauti gerą bernelį.

Globok vagį - gal ir tave, pagaliau, apvogs.

Glostai katę, ji tau nagus rodo.

Glostė žodeliais, kandžiojo darbeliais.

Glostyk gaidį kiek nori - kiaušinio vistiek nesudės.

Glostyk ožio pautus - gal pieno gausi.

Glostyk pono subinę - gal įtiksi.

Glosto badas pilvelį, kad tingėjo rankelės.

Glosto Dievas, paglostys ir žmonės.

Glosto, kaip prieš seimo rinkimus.

Gobšas pavydu gyvena.
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Gobšiaus akis pavydi.

Gobšus ir ubagui pavydi.

Godus, kaip katinas-į mėsą.

Godus nieku nesibjauri.

Godžiam net višta skanesnius kiaušinius deda.

Grakšti, kaip meška.

Grakšti, kaip nendrė.

Grakšti, kaip samtis.

Grakšti merga bernui miegą gadina.

Grakšti mergelė - motulei“ bėdelė.

Gramdyk tuščiam-puode - pelė nosį nukąs!

Graži diena prakaitu prausias.

Graudus žodis ašarą-.gimdo.

Graudus žodis, O. pasaka sena.

Graži ilgai mergose nesėdi.

Graži kaip lėlė.

Graži, kaip marga karvė po balnu.

Graži, kaip pavasaris, linksma, kaip vasara, bagota, 
kaip ruduo.

Graži kaip saulės duktė.

Graži, kaip sena katė nudilusiais šonais.
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Graži, kaip stirna.

Graži, kaip žebenkštėlė, balta, kaip lelijėlė, lanksti, 
kaip nendrelė siūbuonėlė.

Graži kalba dar ne darbas.

Graži kalba dar žmogaus gero nedaro.

Graži kalba dažnai bjaurius darbus slepia.

Graži kalba dažnai gimsta pikto žmogaus lūpose.

Graži kalba gerų darbų neatstoja.

Graži kalba - įrankis protui valdyti.

Graži kalba tik gerą žmogų dabina.

Graži klėtka, bet paukštis bjaurus.

Graži mergelė baltom drobelėm.

Graži mergelė ne pirktais marškinėliais, bet suaustom 
drobelėm.

Graži mergelė rūtų vainikėliu, o jauna martelė baltu 
nuometėliu.

Graži mergelė tėvų vardeliu ir savo darbeliu.

Graži moteris - akim rojus, sielai - pragaras, o kiše
nei skaistykla.

Graži - tarp akių nosis.

Graži žmona ne sau, o kaimynui.

Gražiai gyvenam, tvoras kūrenam.

Gražiais žodžiais Dievo neapgausi.
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Gražiam tikslui ne visos priemonės tinka.

Gražiam vyrui ir snarglys tinka.

Gražina, kaip pelėda savo vaiką.

Gražina, kaip sena boba savo veidą.

Gražina, kaip Velykų margutį.

Gražinasi, dailinasi, kaip raupuota merga svotų lauk
dama.

Gražinasi, kaip katė prieš lietų.

Gražinasi, kaip merga prieš atlaidus.

Gražinasi, kaip piršlių laukdama.

Gražink pelėdą kiek nori - pelėda vistiek pelėda pa
siliks.

Gražino gražino ir sumažino.

Gražino, kol nugražino - nei rankoms paimti, nei aki
mi pažiūrėti.

Gražiomis kalbomis darbo nepadarysi.

Gražios mergos šiknai nepakajus.

Graži šilta vasarėlė, bet dar gražesnė jauna jaunystėlė.

Graži vasara javais, o ruduo vaisiais.

Gražu yra daug vaikų turėti, bet sunku per juos bė
dą kentėti.

Gražu yra gerus darbus atminti.

Gražu yra kenčiantiems daug draugų turėti.
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Gražu yra kito gerų darbų neužmiršti, savų nepriminti.

Gražu yra prisiminti vargus nugalėtus, bėdas išgyventas.

Gražu, kaip bažnyčioj.

Gražumas be doros, lyg gėlė be kvapo.

Gražumas yra veiduose, padorumas dūšioj.

Gražumas yra žieduose, saldumas - aviliuose.

Gražumas - kaip kraujas su pienu.

Gražumas - pienas bei sviestas.

Gražumėlis nematytas, gal iš peklos atvarytas.

Gražumu apėjo, gražumu ir aplinkui pirštą apvyniojo.

Gražumu apgavo, bet netoli nuvažiavo.

Gražumu glostomam ragai dygsta.

Gražumu paveiksi, kur piktumu neprieisi.

Gražumu pilvo nepripildysi, namų neapšildysi.

Gražumu puodo neužtrinsi.

Gražumu sotus nebūsi.

Gražus bernelis - ne kvietkelis, už kojų nepanešiosi.

Gražus dangus, bet ne Martynui.

Gražus ir nevalgęs.

Gražus iš akių, bjaurus iš nosies.

Gražus iš veido - nors mergoms baidyti!
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Gražus iš veido, smarkus iš kalbos.

Gražus, kaip ant mėšlyno gimęs.

Gražus, kaip arklys, avižomis šeriamas.

Gražus kaip bijūnas.

Gražus, kaip iš pieno plaukęs.

Gražus, kaip iš šiknos trauktas.

Gražus, kaip karvės nulaižytas.

Gražus, kaip kirviu nutašytas.

Gražus, kaip pavasaris, bagetas, kaip ruduo.

Gražus, kaip piene maudytas.

Gražus, kaip povas, linksmas, kaip pavasaris.

Gražus, kaip tėvo pamestas.

Gražus, kaip vištos išperėtas.

Gražus, kol tėvo duona minta.

Gražus, kol vargo nematė.

Gražus, lyg kiaulės išraustas.

Gražus, lyg vakar gimęs.

Gražus, nors ant sienos pakabink.

Gražus paukštis dažnai negražiai gieda.

Gražus reginys, bet menkas turinys.

Gražūs rūbai ir kelmą dabina.
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Gražus rūbas ir kiaulei dera.

Gražus vardelis, tik negražus veidelis.

Gražus veidelis, kaip akėčiomis pervažiuotas.

Gražu tėvui, bet negražu vaikui.

Gražu visiems, brangu tik vienam.

Gražų daiktą ir velnias noriai perka.

Gražų gyvulį ir vilkas mėgsta.

Gražų medį kirvis mėgsta.

Gražų vaiką Dievas pasišaukia.

Gražūs daiktai akim malonė, kišeniui peilis.

Gražūs daiktai akį savęsp traukia, geri darbai apie sa
ve patys kalba.

Gražūs, kaip Dievo paukšteliai.

Gražūs, kaip jaunystės meteliai.

Gražūs, kaip peludėj žiurkės.

Gražūs vaikai - tai dar ne džiaugsmas, o blogi - tai 
jau didelis skausmas.

Gražūs vaikinukai, kaip darže ridikai - gražu pažiū
rėti, paragavus, tenka nusispjauti.

Gražūs žirgai - gaspadorių vargai.

Gražūs žirgai, tai dar ne arkliai - jais gražu pajodi
nėti, bet ne vagas varinėti.

Greičiau adatą šieno vežime surasi, negu čia žmogų.

149



Greičiau apaksi, negu Dievo darbus suseksi.

Greičiau apsidorosi, kai ant vieno darbo apsistosi.

Greičiau eisi - greičiau pavargsi.

Greičiau laimėsi, kai mažiau kalbėsi.

Greičiau lėtas pasieks, negu karštuolis prilėks.

Greičiau melas sklinda, negu tiesa.

Greičiau meluok, kol dar ausys neparaudo!

Greičiau nupliksi, negu jaunai pačiai įtiksi.

Greičiau septynis kartus suklysi, negu vieną klaidą ati

taisysi.

Greičiau šventas liksi, nekaip visiems įtiksi.

Greičiau tave sena boba pažabos, negu mane merga 
suvilios.

Greičiau vėją sulaikysi, negu žmoną nutildysi.

Greičiau vėjo nebėgsi.

Greit apdorojo, kaip šuva kaulą.

Greit bėgdamas dažnai apvirsi.

Greit gali pagadinti kiaulė snukiu, ką negreit atitai
sys ir žmogaus ranka.

Greit įsižeisi, bet sunkiai atsiteisi.

Greit ožius lupti - ne mada, daug išgerti - ne bėda.

Greit pasensi, kai daug žinosi.
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Greit skarmaluose, nors dar šiandie ir šilkuose.

Greit snarglius nusišluostė, kai tik tėvo pinigus suuostė.

Greitai arsi, greit akėsi - duonos neturėsi.

Greitai atlikta - blogai padaryta.

Greitai atliktas darbas šuniui ant uodegos.

Greitai bėga, kaip šunų vejamas.

Greitai darė, užtat ir nepadarė.

Greitai dirba - aklas gimsta.

Greitai eina, kaip aklas lieptu.

Greitai eina, kaip mirties ieškoti.

Greitai eina, kaip ugnies skolinti.

Greitai imasi kiekvieno darbo tas, kuris nieko nemoka.

Greitai jodamas nesidairyk.

Greitai josi - gyvenimo nustosi.

Greitai pabaigtas neilgai laikosi.

Greitai skina tik svetimam sode.

Greitai skuba, kaip kirmėlė j lapą.

Greitai sprendžia - durnas, saldžiai kalba - sukčius.

Greitai sulygo, kaip aklas, iš čigono arklį pirkdamas.

Greitai sumigo, kaip iš krikštynų pargrįžę.

Greitai surado, kai badas prispyrė.
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Greitai susidraugavo, nors duonos dar neragavo, o 
druskos ir nematė.

Greitai susiprato, kaip tris kartus muštas.

Greitai ugnis dega, greitai ir vanduo bėga.

Greita, kaip apatinė girnapusė.

Greita, kaip bado pasiųsta.

Greita, kaip boba raita.

Greita, kaip geležim apkrauta.

Greita, kaip mirtis nelaukta.

Greita kaip stirna.

Greita, kaip šunų genama lapė.

Greita, kaip vėjas, kvaila, kaip višta.

Greita meilė, kaip seilė.

Greita pagalba neužmirštama - ji draugus pagimdo.

Greita pašokti, greita patinginiauti, tik negreita dro
beles suausti.

Greita sėja badu dera.

Greita sėja nevaisinga.

Greitas apkalbėti, bet negreitas bėdoj padėti.

Greitas arklys greitai ir pavargsta.

Greitas badu skųstis, kaip pelė, iš aruodo išvaryta.

Greitas bažnytėlėn, bet negreitas pabarėlėn.
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Greitas bėdavoti, kaip žiurkė ant aruodo.

Greitas būsi - visur nesuskubsi, tik pirma laiko kojas 
užversi.

Greitas darbas aklas gimsta.

Greitas darbas šuniui ant uodegos.

Greitas dažnai suklumpa, dar dažniau paslysta.

Greitas duoti, kai nieko neturi.

Greitas išsigerti, greitas ir išsibarti.

Greitas kaip apatinė girna.

Greitas kaip aitvaras.

Greitas, kad ir mirdamas neprisišauksi.

Greitas, kaip čigonas su patarimais.

Greitas, kaip čigono vaikas vogti.

Greitas, kaip durnius kalbėti.

Greitas, kaip ežys rugienoje.

Greitas, kaip karvė po balnu.

Greitas, kaip kiaulė pažabota.

Greitas, kaip rudens kačiukas.

Greitas, kaip šuva rujon.

Greitas, kaip viščiukas, tik iš kiaušinio išsilukštinęs.

Greitas kitiems duobes kasti, todėl bėdoj negal drau

gų susirasti.
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Greitas kitiems liepti, kur reikia pačiam eiti.

Greitas noras greitai praeina.

Greitas pats užbėga, ant tykaus vėjas užpučia.

Greitas pažadėjimas be naudos.

Greitas sprendimas teisėjui velnio pakuždamas.

Greitas sugadino, lėtas pataisė.

Greitas šaltis greitu žmogų padaro.

Greitas tėvas - greiti ir vaikai.

Greitas užbėga, ant lėto vėjas užpučia.

Greitas uždėti kitam savo naštą, bet negreitas sveti
mą sau pasiimti!

Greitas vėluojąs skubėdamas, lėtas laiku ateina ir ne
norėdamas.

Greitą darbą šunys renka.

Greiti norai paskubom ateina ir paskubom išeina.

Greiti pažadai vėjais laksto.

Griaudžia rytuose, o jis į vakarus žiūri.

Griauta, kol galėta, kol turėta.

Griaužia, kaip ožka karklą.

Griaužia, kaip sena boba duonos plutelę.

Griaužia margis rudį, kad abu šunys.

Griebdamas kitą kąsnį, ir tą patį išmesi.
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Griebdamas svetimą negi apie Dievą galvosi - tada 
juk velnio patarimų klausai.

Griebdamas svetimą turtą dangaus nepelnysi.

Griebei, kaip savo, pagriebs ir tavo.

Griebė bobą velnias - erdviau pirkioj pasidarė.

Griebė diedas lazdą, kad boba perdaug bezda.

Griebė, kaip avį vilkas.

Griebė, kaip badas pilvočių.

Griebė, kaip durnius pūslę.

Griebė nūnai pagiriomis, griebs rytoj patylomis.

Griebia nagai, o moka nugara.

Griebi, kur riebi.

Griebi smetonėlę, imk ir išrūgas.

Griebk, kiek gali, kol yra durni, iš kurių griebti galima.

Griebk, kol karšta, ėsk, kol duoda!

Griebk laimę už pasturgalio, kai tik proga pasitaiko.

Griebk laimę už uodegos - jei ištruks, nors uodega 
pasidžiaugsi.

Griebk tave velniai.

Griebk visados kitą už pakarpos, kad tavęs nepagriebtų.

Griebk žemę, krisdamas - į dangų nepulsi.

Griekai dūšią apsėdo, kaip varnas dvėselieną.
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Griekai kapan nenuvaro, tik turtingu žmogų padaro.

Griekas j dūšią - Dievas iš dūšios.

Griekas miškuose nesėdi, bet tarp žmonių gyvena.

Griekas - ne niekas, veltui nepraeis.

Griekas ne teliukas, paskui neseka.

Griekas per miškus be lazdos, per žmones be gėdos.

Griekas sąžinės nereikalingas.

Griekas sąžinės neturėti ir kitus žmones apgaudinėti.

Griekas su savo žodžiais nesiskaityti ir juos, kaip pe
lus, ant vėjo barstyti.

Griekas tai niekas - juk ir šventi griešijo, o peklon 
nepateko.

Griekas užanty nesilaiko.

Griekas žmones apgaudinėja - vieną žada, o kitą 
duoda.

Grieko ant žilo arklio neišmainysi, nuo pečių, kaip 
maišo, nenusikratysi.

Grieko tuščiu žodžiu neišpirksi.

Grieku dangaus nejgysi.

Griekus velnias suskaito ir Dievui sąskaitą pateikia.

Griekų krūva - ir pekla jau gatava.

Griekų neišvengsi, kad žmogumi esi gimęs.

Griekų nevežk namo, jei gali juos bažnyčioj palikti.
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Criekų retas šventas neturėjo, tai prastam žmogui ir 
pats Dievas liepia turėti.

Griešni darbai šviesos nemėgsta.

Griešni darbai nakčia gimsta.

Griešni Dievui visi žmonės - vieni per silpnumą, ki
ti per piktumą.

Griešni kiti, o aš avinėlis.

Griešni namai irgi ne be Dievo.

Griešni namie sėdi, o dorų karčemoj paieškok.

Griešni namie - šventi žmonėse.

Griešninkas dar nesugriešijo, o davatka jau apkalbėjo.

Griešninkas griešija, o davatka tik nusideda.

Griešninkas nusidėjo, tai davatka ir pasidžiaugė.

Griešninkui rūpi ne Dievo koronė, bet velnio malonė.

Griešni norai ne ant tvorų kabo, bet žmogaus dūšioj 

gyvena.

Griešni visi - negi dangus tuščias pasiliks?

Griešnos akys šviesos bijo.

Griešnos dienos prasidėjo - paskutinė davatka ište
kėjo.

Griežikas, vežikas ir kekšė - visi yra velnio nešti ir 

pamesti.

Griovio neperšokęs nesakyk - op!
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Grįžta vyžuotas, nors išėjo čebatuotas.

Gryna duona rūrą drasko.

Gryna, kaip baloj mirkyta, pakaklėj džiovinta.

Gryna, kaip iš gudų atitekėjus.

Gryna, kaip iš purvyno ištraukta.

Gryna, kaip penima kiaulė.

Gryna, kaip pešta višta.

Gryna, kaip rojuj augusi.

Gryna, kaip sąžinė.

Gryna, kaip vakar pagimdyta.

Gryna, plika, kaip bažnyčios pelė.

Gryna, plika, kaip gudo marti.

Grynas akiplėšiškumas irgi mėgsta gražiu žodžiu pri
sidengti.

Grynas apgavimas geru darbu prisimeta.

Gryna sąžinė, bet siela nerimsta!

Gryna sąžinė Dievo nebijo.

Gryna sąžinė nebijo apkaltinimų.

Grynas barškalas - katei į uodegą pakabinti, bet ne 
žmogų padabinti.

Grynas bezdalas, o jis pamanė, kad rimtas reikalas.

Grynas, kaip pavargėlio reikalas.
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Grynas, kaip pirmos šalnos ledas.

Grynas, kaip vakar iš kiaušinio išsilupęs pelėdos vaikas.

Grynas, kaip vėlyvas ruduo.

Grynas liko todėl, kad nupliko.

Grynas melas tiesa dedasi.

Grynas, plikas, kaip gaisro ištiktas.

Grynas, plikas, kaip tilvikas.

Grynas sviete, kaip vanduo rėty - niekur nesilaiko.

Grynas turtas grynom rankom nesiduoda.

Grynas vandenėlis - sveikas gėrimėlis.

Grynas vanduo tik tekamas, geras žmogus visad 
ujamas.

Grynas vanduo tik upėje, jautri širdis tik bėdoje pa
buvusi.

Grynas vanduo vietoj nepastovi.

Grobas grobą ryja - taip noriu valgyti.

Groja, kaip Labanoro dūda.

Groja, kaip senas Dūda ant vargonų.

Groja skilvy, kaip ant vargonų, - tiek išalkau.

Grojo žiogo dainelę, kad alkanas pilvelis.

Grožiu sotus nebūsi.

Grūdasi, kaip avys j tvartą.
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Grūdasi, kaip bėdos dangun.

Grūdasi, kaip čigonai arklių turguje.

Grūdasi, kaip girti karčemoje.

Grūdasi, kaip Morkus po peklą.

Grūdasi, kaip peklon skubėdami.

Grūdasi, kaip ubagai ant šventoriaus.

Grūdasi žuvys, kad giliau, veržiasi žmonės, kad 

geriau.

Grūdas geras, kai iš duonos svaras.

Grūdas mūsų duonos tėvelis, artojui brolelis.

Grūdas prie grūdo ir susidaro aruodas.

Grūdelis prie grūdelio ir jau duonos kampelis. 

Grūšia prinoko - skink, sūnus priaugo - ženyk! 

Gudravoja, kol už skolas paskutinį arklį išjoja. 

Gudravojo, gudravojo, kol iš namų ant lazdos išjojo. 

Gudresnis miesto paršelis, negu kaimo vaikelis. 

Gudresnis miesto veršelis, negu kaimo vaikelis.

Gudresnis - nuolaidesnis, kvailas - atkaklus, kaip 
ožys, atsparus, kaip avino kakta.

Gudresnysis nusileidžia, kai kvailesnis užsispiria. 

Gudrė galvon, protas uodegon.

Gudriam bedarbės neša.
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Gudriam proto bėdos neatima.

Gudriam juokai, o durnam teisybė.

Gudriam protas reikalingas, kvailam ir rankų pakanka.

Gudri bėda, - kad ir gudriausią netikėtai užklumpa.

Gudriems gudri ir nelaimė.

Gudri galva varguose neskęsta, laimėj nedusta.

Gudri galva viena kelias durnas atstoja.

Gudri, kaip avis, apsukri, kaip višta.

Gudri, kaip du gaidžiu iš vieno kiaušinio išperėjus.

Gudri, kaip gervė kelionėj į dausų kraštą.

Gudri, kaip lapė.

Gudri, kaip lapės auginta.

Gudri, kaip mėnuly šildyta.

Gudri, kaip paparčio žiedą suradusi.

Gudri, kaip pelė po aruodu.

Gudri, kaip perekšlė višta.

Gudri, kaip zuini kiaulė.

Gudri kalba apgauna, tiesi - ant kelio tikro išveda.

Gudri kalba dažnai į šuntakius nuveda.

Gudri kalba Dievui nepatinka.

Gudri kalba durnų darbų nepateisina.
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Gudri kalba suktybėmis pamušta.

Gudri kalba, tik durni darbai.

Gudri kalba tik gudrų ir apgauna - durnas kad ir gir
dės, klausyti nepanorės.

Gudri mergelė bernelį dabar pajuokti, o kas bus, kai 
jam j nagus paklius?

Gudri mergelė, kol pas tėvelį gyvena, bet negudri, kai 
pas anytėlę stena.

Gudri porelė, tik skurdi jos dalelė.

Gudri - su turtingu pasogėliu, durna, kad su vienais 
tik marškinėliais.

Gudri sveikatėlė, kol durna liga kelio nepastoja.

Gudri šokti, bet negudri ko nors pramokti.

Gudri vakarėly, kvaila pabarėly.

Gudrybe ten pasieksi, kur su auksu neprieisi.

Gudrybe visur kelią praskinsi, visas duris atidarysi, vi
sus raktus atrakysi.

Gudrybė daugel gali, jei dar pinigas jai padeda.

Gudrybė daugiau moka padaryti, negu auksas ir si
dabras sumanyti.

Gudrybė mokina, gudrybė ir skandina.

Gudrybė - ne suktybė, geras žmogus savo gudrumo 
piktam nenaudoja.

Gudrybė retai su dora vienu keliu vaikšto.
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Gudrybė - tėvas suktybių, o motina - melagystė.

Gudrumas proto neatstoja.

Gudrumo pas asilą, mandagumo pas kiaulę, matyt, 
mokinosi.

Gudrumo pramokinsi, bet proto iš kito nepasiskolinsi.

Gudrumu visur pralysi, bet ne iš visur sausas sugrįši.

Gudrus bėdoje - jau pusė bėdos išgyventa.

Gudrus ima, kvailas duoda.

Gudrus ima su saiku, kvailas - kiek tik gali.

Gudrus ir po žeme mato, kvailas ir po kojom nepa
stebi.

Gudrus, kad ir žila kumele jo neapjosi.

Gudrus, kad net durnas iš gudrumo.

Gudrus, kai girtas, kvailas pagiriose.

Gudrus, kai girtis, kvailas, kai į darbą.

Gudrus, kaip avinas, mandagus, kaip degloji.

Gudrus kaip lapė.

Gudrus, kaip senas busilas.

Gudrus kaip žaltys.

Gudrus, kaip žaltys, lipšnus, kaip katė, malonus, kaip 
prijaukinta lapė.

Gudrus kalba tik reikalui esant, durnas - visados.
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Gudrus kitiems patarti, kvailas pačiam iš bėdos išsi

nerti.

Gudrus laukia progos, kvailas - niekados.

Gudrus liepia patylomis, kvailas nagus kiša.

Gudrus metė, kvailas pakėlė.

Gudrus nesijuoks, o durnas nesupras.

Gudrus skolinasi, o kvailas skolina.

Gudrus sugalvos, piktas padarys.

Gudrus sumelavo, o sukčius - tik tiesos nepasakė.

Gudrus su žąsele paaria, su gaidžiu paakėja.

Gudrus svetimas klaidas suskaityti, kvailas, kai reikia 

savo nors vieną pamatyti.

Gudrus svetimą progą pagauna, o kvailas ir savąją 
pražiopso.

Gudrus svetimoj bėdoj, bet ne savoj.

Gudrus tinkamos progos nepražiopsos niekados.

Gudrus visados atsargus.

Gudrus visados su atsarga, kvailas su pagira.

Gudrų apgauna, kvailas pats apsigauna.

Gudrų giria už gudrumą, kvailą muša už paikumą.

Gudrų lietė - kvailą pasiekė.

Gudrų nelaimė pamokina, kvailą nuskandina.
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Gudrų pamokyti kiekvienas gali, bet pamėgink - 
durnių!

Gudrų surasti - ne mėšlą koja pastumti.

Gudrų turi sūnelį - ištuštino greitai tėvo svirnelį.

Gudrų vaiką pamokysi, pasileidusį sudrausi, bet kvailo 
nepataisysi.

Gula linus - sugul šilką, gula vilnas - sugul vilką.

Gulėdamas bėdų nenusikratysi, vargų neišblaškysi.

Gulėdamas galvojo, kodėl jį bėdos apstojo?

Gulėdamas liuobsi arklį - stačias važiuosi, stačias 
liuobsi - miegodamas važiuosi.

Gulėdamas, miegodamas gyvenimą pražiopsosi, Die
vui neįtiksi, o žmonėms įkyrėsi.

Gulėdamas netol tenuvažiuosi.

Gulėdamas nieko neišgulėsi, net kiaušinio neužperėsi.

Gulėdamas pilvo neprisotinsi.

Gulėdamas supelėsi, jei iš bado nepadvėsi - gulin
čiam ir aitvaras atneša.

Gulėjimas - puvimas, judėjimas - augimas.

Gulėti - ligoniui, dirbti - sveikam, melstis - šventam.

Guli galva - guli ir uodega.

Guli gaspadorius, guli ir jo šeimyna.

Guli išsitiesęs, kaip žaltys ant saulės.
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Guli jautis - praguli duobę. Guli ragai - kojos už
kliūna. Guli jaučio uodega - ir karvei ramuma.

Guli, kaip akmeniu prislėgtas.

Guli, kaip akmuo prie kelio.

Guli, kaip bado marinamas.

Guli, kaip Dievo piršto paliestas.

Guli, kaip kniustė baloj.

Guli, kaip mirti pasirengęs.

Guli, kaip senas šuo ant skiedryno.

Guli, kaip sieras akmenėlis prie kelio.

Guli, kaip viešnagėn atvažiavęs.

Guli linas - suguli šilką, guli vilnos - suguli vilką.

Guli, o akys kaip kiškio spokso.

Guli šuva - guli ir jo uodega.

Guli vilkas - džiūsta vilkas, bėga vilkas - tunka vilkas.

Gulinčio nemušk, verkiančio nebark.

Gulinčių bėdų nekibink!

Gulinėja, kaip apkvaišinta avis.

Gulinėja, kaip ropučių apsivalgęs.

Gulinėja moterėlė, lyg kačiuotis besirengdama.

Gulsčias rugys brandus.

Gultis su saulele - keltis su aušrele, kai rugiai prinoko.
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Gumbą gavo, kol savo atgavo.

Gundo bernelį gražus veidelis, tik gaila, kad tuščios 
skrynelės.

Gundo, kaip davatką kunigo kelnės.

Gundo, kaip girtuoklį karčiama.

Gundo liežuvis prabilti, kur razumas pataria nutilti.

Gundo mane širdis prakalbėti, bet galva liepia paty
lėti.

Guodžia Dievas - paguos ir žmonės.

Guodžia, kaip velnias girtą.

Guosti neguosk, bet pavargėlio neatstumk be duonos 
lustelio ir be gero žodelio.

Guosti reikia žodžiu, kur negalima darbu.

Guosti savus gera, bet neskriausti svetimų - dar geriau.

Guosti tėvą senatvėj, artimą ligoje ir kiekvieną žmo
gų bėdoje pats Dievas liepė.

Guosti turintį ir sukčius moka.

Gurklį auginti nesunku svetimą duoną valgant.

Guvus šunelis visados riebus.

Guzais klajoja, guzais išsipagirioja.

Guzo ieškai ar kelio klausi?

Guzu atsakysiu, jei tau žodžio negana.

Gužas blogo nepadaro, kai mergai baimės įvaro.
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Gužą nušausi - gaisro lauk.

Gužo dovanų susilaukus vėlu klausinėti, kur dukre
lės vainikėlis.

Gūdi daina širdį ramina.

Gūdi kalba labiau negu gudrūs žodžiai paveikia.

Gūdi kalbelė, graudūs žodeliai ir velnią į Dievą atvers.

Gūdi kalbelė ir kietą širdį paveikia.

Gūdus žodis už peilį aštresnis, už iešmą smailesnis.

Gūdžiai pakalbėjo ir išgavo, ką panorėjo.

Gūdžiai prabilo, ir bernelis sudilo.

Gūdžiai raudojo, lyg motulę laidodama.

Gūdžios ašaros dangų pramuša.

Gūdžiu balseliu, dailiu veideliu patį velnią paveiksi 
ir seną iš kelio išvesi.

Gūžinėją, kaip višta, ieškodama, kur kiaušinį pamesti.

Gvildena, kaip šarka kiaulės nugarą.

Ieško bado, todėl namuose sau duonos nesurado.

Ieško bėdos, kaip raišas lazdos.
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Ieško drūtos bobos siauroj lovoj!

Ieško durniaus, kuris jam patiktų.

Ieško gerai pasigerti, kur nereik mokėti.

Ieško geros duonos iš svetimo aruodo.

Ieško gerų draugų, kurie turėtų pinigų.

Ieško kaip alkanas duonos.

Ieško, kaip akla višta grūdo.

ieško, kaip bagočiaus skriaudžiamas vargšas tiesos - 
suras, kai žuvis užgiedos.

Ieško, kaip besarmatis atpildo už sunaudotas pamazgas.

Ieško, kaip boba bėdos su paršeliu.

Ieško, kaip gegutė savo vaikų.

Ieško, kaip girtas durų.

Ieško, kaip kranklys baltos patelės.

Ieško, kaip kvailas į dangų kelio.

Ieško, kaip melagis tiesos savo žodžiuose.

Ieško, kaip miške medžio.

Ieško, kaip nuskusta avis savo vilnų.

Ieško, kaip plepius naujienų.

Ieško, kaip rėčio vandeniui semti.

Ieško, kaip našlys jaunos mergos meilės.
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Ieško, kaip suktas tiesos.

Ieško lazdos, baslį rankoj turėdamas!

Ieško ne mergelės, bet jos dalelės.

Ieško nepametęs.

Ieško ožio pieno ubago vaikams maitinti!

Ieško pipirų šiknos skausmui nuraminti.

Ieško rudens proto pavasariui atėjus!

Ieško savo, bet nepraleidžia progos ir svetimą paimti.

Ieško savo, bet neprameta ir svetimo.

Ieško savo naudos iš svetimos bėdos.

Ieško sutemos savo darbeliams, kad Dievas nepama
tytų, žmonės nesugėdintų.

Ieško svetimo - ar tik nepraras ir savo.

Ieško svetimų turtų, nors savų užtenka.

Ieško, šunies nasrais kas palotų, vilko nagais pagrū

motų.

Ieško šuns laimės - teks ir šuns duonos paragauti ir 

su šunimi pastaugti.

Ieško žuvis gilumos, o žmogus gerumos.

Ieškok, kaip duonos, tai ir rasi.

Ieškok, kaip jautis adatos ežere.

Ieškok kiaulės, kaip senas vilkas mirties.
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Ieškok lino aukšto, mergos darbščios!

Ieškok mergos, ne pinigų - prie geros pačios pinigai 
namie patys dygsta, prie blogos ir turimi pranyksta.

Ieškok namams gaspadinės, o ne storos subinės.

Ieškok nepametęs - gal savo dar pamesi.

Ieškok ožiui avies odos, o ne man senos mergos!

Ieškok ožkai vilko pasibučiuoti!

Ieškok ožkos, pas vilką pabuvojusios!

Ieškok paparčio žiedo - kai surasi, viską žinosi, vis
ko turėsi.

Ieškok sau bėdos, bet ne kitam vargo!

Ieškok sau galo, bet ne kitam pražūties.

Ieškok sau nors juodos duonelės, bet ne kitam pyrago.

Ieškodamas atidžiai negi savo klaidos nesurasi!

Ieškodamas geradėjų turtingų tik veltui nagines sune
šiosi.

Ieškodamas geresnio, nustosi ir menkesnio.

Ieškodamas gėrybių neapsieisi be šunybių.

Ieškodamas surasi, vėplodamas pamesi.

Ieškodamas turtų Dievui vargu ar įtiksi.

Ieškodamas velnio negi Dievo palaimos lauksi?

Iešmas mano, kepsnys tavo ir darbas pusiau - tu iš
kepsi, o aš suvalgysiu.
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Iešmas nudrožtas, o kepsnys dar girioj lekioja.

Iešmą ilgai bedrožiant šuva kepsnį nuneš.

Iešmą pamatysi, ne mane paregėsi.

Iešmo tau palinkėsiu, ne laimės!

Iki bėdos toli, iki mirties anksti.

Iki Dievo aukštai, iki caro toli.

Iki Dievo pikto balsas neprieina.

Iki Dievo žmogus neprieisi, dangun kelio gyvas ne
surasi.

Iki dugno gerk, bet ir saiko nepamiršk.

Iki dugno gersi - po stalu nakvosi.

Iki galo iškentėsi, tai ir laimę paregėsi.

Iki laiko puodas ugnj kenčia, bet su laiku sprogsta.

Iki laiko puodas vandenį neša.

Iki laiko velnias sukčių palaiko, bet dažnai būna, kad 
nuo jo ir velniui kliūva.

Iki miega - visi geri.

Iki rūpesčių galva neskauda.

Iki saulė užtekės, rasa visiems akis išės.

Iki tėvas gyvas už jo galvos ant tavęs ir šuva nesulos.

Iki tėvas gyvas, vaikam rytdiena nerūpi.

Iki Užgavėnių ponu dėjos, o po Užgavėnių duonos 
prašinėjo.
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ki vestuvių dienos ir šluota kertėje šokinėja.

ki vestuvių pagysi, o po vestuvių - bėdas vaikysi.

ki žilo plauko, iki grabo lentos!

ki žilo plauko prigyveno, o vis dar nieko neišmano - 
tikras vaikas su žilais plaukais.

Iga barzda tik ožiui tinka.

Iga dešra gali trūkti, o stiprus vyras patrukti.

Iga, kaip gervės kaklas.

Iga kalba be vaisiaus.

Iga kalba žmogus pats save muša.

Iga kasa - trumpas protas.

Iga, laiba - širdį gnaibo, drūta - kūną gadina.

Iga naktis ligoniui, o sveikas nė nepastebi.

Iga naktis tam, kuris nemiega.

Igai barasi, kaip klebonas su sena gaspadine.

Igai derasi, kaip žąsis su avižomis.

Igai derėsi - brangiai mokėsi.

Igai gudravosi - paskui raudosi.

Igai juoksies - bambą skaudės.

Igai, kaip devyni metai.

Igai kalbėdamas draugų neįgysi ir kuriuos turi - iš
blaškysi.
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Igai kalbėdamas ir durniaus neįtikinsi.

Igai kalbėsi - pats ir nukentėsi.

Igai mėgo gerti - dabar nebėra už ko nusitverti.

Igai mėgo uliavoti, teks dabar žebravoti.

Igai miegosi - gyvenimą pramiegosi, laimę prarasi, 
durnium numirsi.

Igai mylėjus sunku skirtis ir kitai pirštis.

Igai mylėjus, sunku pamesti.

Igai nebark vaiko, kad ir paiko - geras žodis geriau 
paveikia, negu stora lazda.

Igai nekalbėk - ar gal nori tiesą žodžiuose paskan
dinti.

Igai nekalbėk - kur tiesa, ten daug žodžių nereikia.

Igai nesiprausk - juodas buvai, juodas liksi, nuo dū
šios purvo nenuprausi.

Igai nesiprausk - šarka nuneš.

Igai piršos, kaip senas našlys mergai.

Igai prausiasi, kaip saulė mariose.

Igai rausiasi, kaip kiaulė svetimose bulbėse.

Igai siautė, kaip audra po karščių.

Igai siautė, kaip nepagiriojęs.

Igai siuto, kaip devynių velnių apsėstas.

Igai siuto, kaip drignių apsigėręs.
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Igai siuto, kaip girta boba pagiriomis.

Igai siuto, kaip katė, pelę paleidus.

Igam pasirengė, kaip už marių keliauti.

Igam pasirengęs, kaip su Dievu bylinėtis.

Igam užteko, kai kitam į rankas pateko - savo ran
kos saiko neturėjo, sava galva, kaip gyventi - ne
mokėjo.

Igam užteks ir mažo, jei su saiku!

Igam užtektų, kad vaikeliai iš namų neneštų.

Igapirštis, ilgarankis visad prie svetimo palinkęs.

Igas amžius daug nusimano.

Igas amžius daug vargo daro.

Igas amžius - ilgas patyrimas.

Igas amžius ir stipruolį kupron suvaro.

Igas amžius vieno vaisingas darbais, kito - vargais.

Igas darbas greit nusibosta.

Igas gyvenimas tam, kas neprotingai gyvena.

Igas, kaip adventas tekėti pasirengusiai mergai.

Igas kaip kartis.

Igas kaip šienkartė.

Igas, kaip žiemos vakaras.

Igas, laibas - mergininkas, striukas, drūtas - darbi
ninkas.
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Igas liežuvis barnius gimdo.

Igas liežuvis bėdas vežioja.

Igas liežuvis nieko nepataiso, bet daug sugadina.

Igas liežuvis tik bobai pritinka.

Igas liežuvis žmogui priešas.

Igas liežuvis žmogų greitai paskandina.

Igas plaukas moterį dabina.

Igas plaukas moterį dabina, ilgas liežuvis vyrą pa
skandina.

Igas plaukas - striukas razumas.

Igas plaukas, trumpas protas.

Igas rankas turėdamas toli pasieksi.

Igas rankas turėjo, todėl ir ėmė, kur nepadėjo.

Igas siūlas greit nutrūksta.

Igas su galu, gilus su dugnu.

Igas turi galą, protingas saiką, tik durnas nei galo, 
nei saiko.

Igą iešmą bedrožiant, šuo kepsnį nuneša.

Igiau apgalvotas darbas sparčiau eina.

Igiau apgalvotas žodis svarus.

Igiau derėsi - pigiau pirksi, ilgiau kalbėsi - daugiau 
atrieksi.
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Igiau dėvėsi lopytu, nekaip nauju.

Igiau dirbsi - smagiau miegosi.

Igiau galvosi - rečiau apsiriksi.

Igiau pasėdėsim, lėčiau gersim, daugiau išgėrę ne- 
pasigersim.

Igiau svarstyk, bet apsvarstęs į šalis nesidairyk.

Igiau sversi - tikriau atsversi, ilgiau svarstysi - rim
čiau padarysi.

Igiau važiuosi, bet tikriau privažiuosi - šunkeliai 
trumpesni, bet vežimui pavojingesni.

Igi dantys irgi duoną mėgsta.

Igi keliai, o šuntakiai dar ilgesni.

Igi pirštai j juodą darbą nelinkę.

Igi pirštai svetimas kišenes mėgsta.

Igi plaukai, bet protas trumpas.

Igi rudens ir žiemos vakarai gilios senatvės atmintį 
gaivina.

Igisi, kaip šuva kaulo.

Igisi, kaip vasara pernykštės žiemos.

Igi vakarai - visų pletkų tėvai.

Igi žiemos dantys suėda, ką vasara pagamina.

Igos dienos atėjo, o jis atsilsėti dar nespėjo.

Igos dienos darbininkės, trumpos - pletkininkės.
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Igos dienos prakaitu prausias.

Igos dienos saulėje skęsta, trumpos - vandeny 
mirksta.

Igos kalbos rėčiu gaudomos, trumpas žodis širdin de
damas.

Igos kojos tik po balas keliauti.

Igos rankos ir už girių pasiekia, budrios akys ir tam
soj pamato.

Igu, kaip be saulės.

Igu, kaip durnų kalbų beklausant.

Igu šnekėsiu dantų ligą įvarė!

Igu šnekėsiu ir ligonį užmigdysi, ir sveikam miego 
ligą įvarysi.

Igų maldų ir Dievas nemėgsta.

Isėsies vasarą - badausi žiemą.

Isėtis būtų gera nuolat, kad pilvas duonos nereika
lautų.

Isėtis gera - pasninkauti sunku!

Isisi, kaip akmenis vartęs.

Isisi, kaip žalius javus kūlęs.

Isisi, kaip girnas visą dieną sukęs.

Isisi, kaip grikinės košės apsivalgęs.

Isisi, kaip kalnus nukasęs.
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Ilsisi, kaip uošvienę patenkinęs.

Ilsisi, kaip su meška pasiglamonėjęs.

Ilsisi, kaip septynias muses vienu metu nudėjęs.

Ilsisi, kaip popą vežiojęs.

Ilsisi, kaip tinginys, šiaudą pakėlęs.

Ilsisi, kaip vilkas, kumeliuką sudorojęs.

Ilsisi, kaip žiemą prisiminęs.

Ilsisi, kaip zuini kiaulė bulbėse.

Ilsisi svečiai, kol šeimininkui rūpesčiai!

Ima gražiai kalbėdamas, atiduoda velniuodamas.

Imant, neužmiršk, iš ko imi, skolinant javą, atmink, 
kad ne iš savo aruodo semi.

Imant vienur, atiduodant kitur, ūkio nepataisysi, bui
ties nesutvarkysi.

Imas, kaip gaidys su vanagu!

Imas, kaip utėlė už šašo.

Imdamas aimanuok, o atiduodamas tik džiaukis.

Imdamas galvok jau apie atidavimą.

Imdamas sakalo akis turi, o atiduodamas - šunies.

Imdamas visados neatiduoda niekados.

Imk į nagą nesigailėdamas - nemokėjo gyvent ramiai, 
tegyvena stenėdamas.

179



mk į nagą, spausk , kaip sūrį.

mk, kai duoda, bėk, kai muša!

mk, kas ne mano - paimsi, tai bus tavo.

mk savo šašus - svetimų parkų niekam nereikia.

r Adomas rojuj neilgai buvo - greit per bobos pin
kles pražuvo.

r Adomui Dievas paliepė ne tinginiauti, bet su pra
kaitu duoną valgyti.

r aitvaras turtų neprikraus, jei kišenė skylėta.

r akla višta grūdą randa.

r aklai vištai pasitaiko grūdas surasti.

r aklam dieną linksmiau.

r aklas kelią namo suranda.

r aklą arklį žmogus šeria - negi gyvą sielą badu ga
lima marinti.

r aklą jauna merga sugundo.

r akmuo ant vietos gulėdamas apauga.

r akmuo vietoj gulėdamas apželia.

r ant pečiaus žmogų vargai suranda.

r ant šviesios saulės dėmės atsiranda, ir pas šventą 
griekų susiranda.

r ant velnio yra vyresnysis.

r ant velnio perkūnas griūva.
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r ant velnio perkūnas griūva, ir turtingi vargan pa
kliūva.

r apsiniaukė kaip giedra prieš lietų.

r apsiniaukė mano dienos, lyg aš būčiau viso svieto 
bėdas vedęs.

r apsiniaukė visi, kaip mirti skirti.

r arklys arklio dykai nekaso.

r asilas moka ausim karpyti, bet išmokyk jį arklą pa
tampyti.

r asilas žirgu sužvengia, kai avižas pamato.

r asilui reikia avižų, kad gražus būtų.

r aš esu stiprus, kai silpnesnį užklumpu, ir aš esu pro
tingas, kai su durnesniu susitinku.

r aš gudrus durnių apgauti.

r aš kaltas, kai išsisukti negaliu.

r aš moku šokti, kai bėdos pašokdina.

r aš pats žinau, kurio kaimyno puodas mano lašiniais 
kvepia.

r aš proto turiu, kad tarp svetimų durų savo pirštų 
nekišu.

r aš randu, ko nepametęs, ir liudiju, ko nesu matęs.

r aš regiu, kieno žąsys mano avižas lesa.

r aš su Dievu, kol velnias negundo.

r aš tau buvau dėdė, kol tave utėlės ėdė.
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r aš užuodžiu, iš kur kvepia, iš kur dvokia.

r aš vertinu narsų, nors ir negarsų.

r aš vertinu turtus, bet tik su Dievo pagalba įgytus.

r ataudžia, ir apmeta.

r atėjau neprašytas, ir išeisiu nevarytas - savo reika
lą atliksiu ir tave durną ramybėj paliksiu.

r atėjo, kaip vilkas pas avis pasisvečiuoti.

r atidaram kambary dūmų gali būti.

r atkišo, kaip kiškis koją pakaustyti.

r atnešė garnys mergelei vaiką - tegul dabar bernelį 
besivaiko.

r atsigulė, kaip karvė į lovą.

r atsisėdom ant kalno, kaip durniai ant balno.

r augi ir nebręsti, ir nori ir negali.

r auksinis plaktukas ne visas duris pralaužia, ne vi
sas sienas pramuša.

r avinas žino, kada iš tvarto reikia eiti.

r avinas žino, kad jis ne kiaulė.

r baisiam grasinimui nepasiduok, ir nuo saldaus žo
džio netirpk.

r baisi bausmė nuo pikto neatgrasina.

r baisumas gi žmogaus: iš priekio - vilkas, iš darbų - 
kiaulė.
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r balta karvė šėmą telią atveda, ir doroj šeimoj bū
na išsigimusių.

r baltas gi kaklas bernelio, kaip kiaulės blauzdos.

r baltas pajuosta, kai prakaito pauosto.

r balto daikto gilioj tamsoj nepamatysi, ir gero žmo
gaus tarp piktųjų neatskirsi.

r bamba kaip ubagas žirniuose.

r barimas po laiko nepadeda, ir peikimas prie gero 
nepriveda.

r barimas po laiko nepadės.

r barimu nesulaikysi, ir gyrimu nieko nepadarysi - 
ko Dievas protu neapdovanojo, iš to gero neišvysi.

r barniais ir keiksmais bėdoje sau nepadėsi, tik ne
prietelių daugiau turėsi.

r baubia, kaip jautis be darbo.

r bažnyčioj durnių muša.

r bažnyčioj girto nesutvarkysi.

r bažnyčioj velnias žmogų gundo.

r begulintį ant pečiaus bėda ištinka.

r be kunigo žinoma, kad vogti negalima.

r be ragų jautis baubia.

r bernas be lašinių pievos nešienaus, ir arklys be avi
žų arklo netemps.
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r bernelį, mergele, greičiau surasi, kai už stovų ne
snausk

r besispiriančią ožką turgun nuveda.

r bėda mėgsta, kad prieš ją sprandas žemai lanksty

tus!.

r bėda ne bėda, kai ateina viena.

r bėdas, ir vargus ant žemės ne vien velnias perėjo, 
bet ir dangus pasėjo.

r bėda viena nevaikšto, bet vis kitų lydima.

r bėdoms kelią Dievas rodo, ką turi aplankyti, jis pats 
nurodo.

r bėdų maišas ištuštėja, kai javai gerai užderėja.

r bėdų visiems užteks, ir vargų visiems pakaks - vel
nias parūpins, dangus su pagalba nepasiskubins.

r bėdų, ir vargų, ir visokių priepuolių užteks man sa
vų - pas kitus nesiskolinsiu, su manim niekas ne
pasidalins - tempk vienas tylėdamas ir kitų nesi
gailėdamas.

r bėga, kaip meška per karklyną.

r bėga kulniuodamas kaip šlubas, strioko pagautas.

r bėgantį viesulu šluba bėda paveja.

r bėga, uodegą nuleidęs, kaip išbartas šuva.

r bėginėja, ir šokinėja, o iš to naudos, lyg iš blusos 
skūros.

r bėginėja, kaip dilgėlių klynan gavęs.
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r bėginėja, kaip nuo piktos žmonos slapstydamasis.

r bėginėja, kaip žalių žirnių apsivalgęs.

r bėginėja, kaip dveigis veršis paskui karves pavasa
rio metu.

r bėginėja, kaip rudis, gylio įkirstas.

r bėginėja, kaip šuo veselios beieškodamas.

r bėginėja, lyg su paleistu pilvu.

r bėginėja užukampiais, kaip nuo skolų besislapsty
damas.

r bėgios dabar į visas šalis, kaip įkirpta uodegon avis.

r bėgs dabar, kaip kumelys, per septynias mylias dėl 
pieno lašo.

r bitės ant dobilo susikerta.

r bitė skriaudžiama gelia.

r bitės nors piktos, bet saldų medų neša.

r bitutė maža save skriausti neduoda.

r bitutė savo namelius gina.

r bitutė skriaudžiama netylės, bet skaudžiai gels, nors 
žino, kad įgėlus mirti turės.

r bitutei tranas tol reikalingas, kol aviliui naudingas.

r byra, kaip ašaros.

r byra, kaip iš dangaus.

r byra, kaip prinokę rugiai.
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r byra rugeliai, kaip vanduo - gaspadorius pramie
gojo, pjovėjėlės pratinginiavo.

r blevyzgoja todėl vaikeliai, kad nedori tėveliai.

r blūdija, kaip ožka, į vandenį žiūrėdama.

r boba gudri, kai aruodai pilni.

r boba žino, kodėl ožys pieno neduoda.

r braižo, kaip vanagas nagus.

r braunasi, kaip alkana kiaulė iš tvarto.

r burbuliuos čia, kaip eketėn įkritęs.

r burbuliuos, kaip girtas griovy.

r čia buvęs, ir ten buvęs, ir niekur nepakliuvęs.

r čia gero tik krislelis, o bėdų - visas maišelis.

r čia kadaise javai puikiai žaliavo, kol žmonės ma
žiau tinginiavo.

r čia kliudo, ir ten pjudo - svetimi šunys pjaunasi, 
savam kaulas klius.

r čia, matyti, jo gudrūs nageliai į svetimas kišenes 
sau kelią surado.

r čia, matyti, jo yla iš svetimo maišo lenda.

r čia, matyti, ne sviestu tepa, bet pinigu kvepia.

r čia moka, ir ten kala, bet tik visiems tektų žala.

r čia, mat, yra, kas svietą juokina ir be tavo gudrių 
kalbelių ir be tavo durnų darbelių.
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Ir čia, matyti, be arielkos neapsieisim, blaivia galva 
nieko neišspręsim.

Ir čia, matyti, durniams klius, o sukčiui nieko nebus.

Ir čia, matyti, visi vienu raugu rūgyti.

Ir čiaupsi, kaip mėtų galvon gavęs.

Ir čigonas po vainos mandras pasidaro.

Ir čigonė neišims, ką bernas prikimš.

Ir čigonės nepadės kortos, kai reik galvoti apie abortus.

Ir čiumpa, kaip vanagas vištą.

Ir čiupinėja, kaip akla boba gaidį.

Ir čiupinėja, kaip kušlas savo bambą.

Ir čiupinėjo, ir žiūrinėjo, o ko reikia, nepastebėjo - 
katę maiše nusipirko ir namo už paršą parvilko.

Ir dairėsi, ir nepastebėjo, kur piktas šuva gulėjo.

Ir dairykis, ir nesidairyk - iš kur bėdos ateina, vis tiek 
nepamatysi.

Ir dairosi į šalis, kaip netyčia subezdėjęs.

Ir dairosi mirkčiodamas, kaip pelė miltuose.

Ir dalijasi, kaip akli pinigus.

Ir dalijasi, kaip girti pažadais.

Ir dalijasi, kaip kurčias su aklu naujienomis.

Ir dalinasi meškos kailiu, dar meškai girioje sveikai 
beesant.
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r dangaus karalystėj ne visi Dievo sostą prieina.

r dangaus karalystėn kelias pinigais klotas, ne vien 
tik maldomis brukavotas.

r danguje sauso niekas neklauso.

r dangun be pinigo nepateksi - už pazvanas nesu
mokėjus, nei zvanai nezvanija.

r dangun kelias ne pelenais barstytas, bet auksu lip
dytas.

r dangus turi vartus, aukso raktais atrakinamus.

r dangų lengviau apturėsi, kai ubagą dažniau pamy
lėsi.

r darbas darbui nelygus, ir rankos būna netikusios.

r darbas daugyn, kad sveikata geryn.

r darbas lengvas nusibosta, kai tavęs niekas nepaglosto.

r darbas tavo nueis niekais, kai jį pradėsi su griekais.

r darbšti merga ne visados išteka.

r darbu nepasidžiaugsi, kai ne savo kišenei dirbi.

r daužausi, kaip kirminas riešuto lukšte.

r daužosi po žmones, kaip velnias po raistus.

r daužosi, kaip Dievą iš namų išvaręs.

r daužosi, kaip girtas j tvoras.

r daužosi, kaip girti bernai, antausių ieškodami.

r daužosi, kaip katė su parišta pūsle.
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r daužosi, kaip naktibaldos.

r daužosi, kaip šunys pavasarį besirujodami.

r daužosi po svietą, kaip dūšia be vietos.

r dejavo, kada pasturgalin gavo - ar nežinojo, kad 
dėl kvailos galvos subinė kenčia visados.

r dejuoja, kad niekados nesirguliuoja - bijo, kad be 
ligos teks numirti.

r dejuoja, kaip baublys baloje.

r dejuoja, kaip dieglių suimtas.

r dejuoja, kaip Dievo pamirštas.

r dejuoja, kaip dvylika bėdų susilaukęs.

r dejuoja, kaip svetimas skolas mokėdamas.

r dejuoja, kaip vaikų paleistas senatvėje tėvelis.

r dejuoja žmogus, kaip pašiną gimdydamas.

r dejuok dabar atiduodamas, kad džiaugeisi imdamas.

r dejuok sveikas, kad skolas grąžinti reikia.

r dejuok, vargšele, kad nusipirkai sau paršelį.

r dėl tavęs vieno saulutė šviečia.

r dėtas skatikas ubagui pinigas.

r didelė galva ne visados razumna.

r dideli griekai dangun kelio dar neuždaro, o maži 
dažnai dūšią net peklon nuvaro.
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Ir dideli griekai pakuta atperkami.

Ir didelis būtų veikėjas, tik gaila, kad galvoj švilpia 
vėjas.

Ir didelis iš stuomens, ir kvailas iš razumo.

Ir didelis protas be apynasrio bažnyčios, kaip kiaulė 
seklyčioj.

Ir didelis protas ein su Dievu, o mažam ir velnio pa
tarimų pakanka.

Ir didelis protas turi būti Dievo įsakymais pažabotas.

Ir didelių mokslinčių tarpe yra asilų, ir tarp prasčio
kų - gerų galvų.

Ir dideli žmonės šunybių pridaro.

Ir didžiausieji vandenys iš lašų susideda.

Ir didžiuojasi, kaip Dievą medin įvaręs.

Ir didžiuojasi, kaip už mergas muštas.

Ir didžiuosis, kaip subinė, turguj išstatyta.

Ir diena su galu, ir darbas su saiku.

Ir dienos maža geram darbui, ir valandos gaila kvai
loms kalboms klausyti.

Ir Dievas šeštą dieną ilsėjosi.

Ir dingo be triukšmo, kaip uodas prieš lietų.

Ir dingo, tik kvapą negerą palikęs.

Ir dirba, kaip už riešutus.
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r dyvijasi, kaip karvė į naujus vartus.

r dyvijasi, kaip tėvas ne laiku gimusiu vaiku.

r dyvijasi, kaip žioplys, varną ant kuolo pamatęs.

r dreba, kaip epušės lapas.

r dreba, kaip šuva, lazdą pamatęs.

r du gaidžiu vienam gurbe nesutinka.

r dumia kaip ragana į Šatrijos kalną.

r dumia, kaip šimto vilkų vejamas.

r duris uždarius, laikas bėga.

r duris uždarius, laikas slinkęs nesiliauja.

r durniaus lūpomis dažnai tiesa byloja.

r durnius atskiria lašinius nuo pelų, ir aklas dieną nuo 
nakties.

r durnius dažnai dar už save durnesnį suranda.

r durnius kartais protingus apgauna.

r durnius pirštu košės nevalgo.

r džiaugiasi dabar, kaip senmergė, vaiku apsirūpinus.

r džiaugiasi gi, kaip kiaulė purvynu.

r džiaugiasi, kaip durnius pakasynose.

r džiaugiasi, kaip kalakutas savo snapu.

r džiaukis dabar savo darbeliais, kad vaikščiojai šu
nų takeliais.
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Ir džiaukis dabar, tėve, kad sūnus tavo čebatus avi - 
gali basas pabūti arba iš kiaulės kailio sau nagi
nes pasisiūti.

r eina lodamas, kaip šuo, gėdos nebodamas.

r eina per žmones, kaip sudėvėtas pinigas.

r eina per triobas, kaip margis per kales.

r eina visur garsas, kad tu esi paršas.

r eis dabar, kaip apkvaišusi avis paskui vilką.

r eis, kaip klebono šuo per davatkas.

r gaidys alkanas negieda.

r gaidys ant savo mėšlyno ponas.

r gaidys drąsus ant savo mėšlyno.

r gaidys, dvylika žiemų mitęs, pradeda dėti.

r gaidys po pečium ponas.

r gaidys dainas užmiršta, kai vanagą išgirsta.

r gaidys savo kieme drąsus.

r galvoj turėk, ir kišeniun žiūrėk.

r galvok tu man žmogus ne galva, bet pasturgaliu!

r galvon dėjo, ir šiknon mušė, ir vistiek nieko nepa
dėjo, proto nejgijo, tik dar labiau sudurnėjo.

r galvos sukti jam neteko - svetimi rubliai patys jo 
kišeniun pateko.

r galvotas, ir kuprotas, o senai mergai vistiek geras. 
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r gandai kartais tiesą atneša.

r gandais ne vien durni domisi.

r gandas sklinda pavėjuj, o ne prieš vėją.

r gandro dovana ne visiems mylima.

r gandus piktus, ir pletkus bjaurius pavydas gimdo.

r gardi kalba, ir saldūs žodžiai iš bjaurių lūpų šir
dies nepasiekia.

r gardų daiktą dažnai žmonės išvemia.

r garsas didesnis svetimoj girioj, ir bėda sunkesnė 
svetimoj šaly.

r garsiai iškilo, bet greitai sudilo.

r gausi rausti, kad vaikų neišmokei veido nusiprausti.

r gautas dykai arklys badu nemarinamas.

r gera merga gali ragana virsti, už vyro ištekėjus.

r gera teta - tai vis ne motina.

r geram šuniui rankos į nasrus nekišk.

r geras, kaip žilas šuva kiaules pjudyti.

r geras kelias su duobėmis, ir geras žmogus su ydomis.

r gerą žmogų netikėti turtai pagadina.

r geriausio žmogaus šūdas nekvepia.

r geru svečiu, nelaiku atvykusiu, žmonės bodisi.

r gėlėmis apsikaišius savo ydų nepaslėpsi.
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r gėlės žiedas, ir alus pagaliau išsikvepia.

r gilus su dugnu, ir platus su kraštu.

r gilus vanduo dugną turi.

r girgždantis medis ne visados pirmas griūva.

r gyvena, kaip ugnelė merdena, o mirti vis tik ne

nori.

r gyventi vargas neatbaido, ir melstis griekas neat- 
šaldo.

r gyvulys žino, kur jo gaspadoriaus namai, kur sve
timi kampai.

r gudri višta užpakalį išsidilgina.

r jaučiui, užpliektam jaučio uodegos rimbu, skauda.

r katė murkia glostoma.

r kelmas aprėdytas gražus.

r kiaulė, eidama pro kiaulę, sukriuksi.

r mažoj pirkelėj gimsta didvyriai.

r musė apgali jautį, kai vilkas jį sugauna.

r numirsime, laiko neturėsime.

r ožka sveika, ir vilkas sotus.

r pagalys prie pagalio geriau dega.

r paukštelis savo lizdą gina.

r pelėdai savo vaikas gražus.
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r pelė savo urve ginasi.

r po skurdžiais drabužiais slepiasi išmintis.

r prie tanciaus, ir prie rožančiaus.

r protinga višta uodegą išsidilgina.

r saulė turi dėmių.

r sienos turi ausis.

r smarkiausia žiema bijo pavasario.

r šventuolėlio nagai j save palinkę.

r vanduo bestovėdamas sugenda.

r vanduo, lašėdamas ant vieno akmens, pramuša jį.

r varna turi savo protą.

r vėjas kvepia savo krašte.

r vilkas sotus, ir avis sveika.

r višta eina kiaušinio dėti savo gūžton.

r višta pučiasi savo gūžtoj tupėdama.

r ženklintą avį vilkas neša.

rklu jūros neperplauksi.

š adatos vežimą priskaldo.

š akių ir iš minčių.

š akių matyti, kas per paukštis.

š bado ir šuo varškę ėda.
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š balso pažinsi paukštį.

š dainos žodžio neišmesi.

š delno plauko neišrausi.

š didelio būrio mažas lietus.

š didelio debesio mažas lietus.

š didelio džiaugsmo - ašaros.

š didelio rašto išėjo iš krašto.

š gaspados nevalgęs, iš krūmų nešikęs...

š gyvenimo gauni tiek, kiek į jį įdedi.

š gražaus veido sviesto nemuši.

š gražiausios pievos varlė į balą šoka.

š guolio nekepsi raguolio.

š jo darbininkas kaip iš ožio daržininkas.

š jo negausi ir akmens galvai prasimušti.

š kaktos sviesto nesuksi.

š ko kvailą pažinsi, jei ne iš juoko.

š ko mulkį pažinsi, jei ne iš juoko.

š lengvo vydamas, veikiau prinoksi.

š mažos gilės didelis ąžuolas išauga.

š mažos kibirkštėlės didelė ugnis pasidaro.

š melagio pasakų - šiaudų kūlys.
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Iš menkos kibirkšties didis kyla gaisras.

Iš miego duonos nekepsi.

Iš miego košės nevirsi.

Iš miško parėjęs, į mišką žiūri.

Iš musės padarė dramblį.

Iš namų nekeliausi nevalgęs, iš miško negrįši nenusi
lengvinęs.

Iš pačios gražumo nebūsi sotus.

Iš pasakų košės nevirsi.

Iš pelų ir kevalų virvę nenuvysi.

Iš plunksnų gali numanyt, kas per paukštis.

Iš poterių „amen" neišmesi.

Iš prūdo šokau, į ežerą įšokau.

Iš pupų nevaromas.

Iš seno, girto juokis, o iš aklo, raišo nesijuok.

Iš seno nesijuok, nes ir pats pasensi.

Iš sienos šešėlio neišskirsi.

Iš sniego košės neišvtrsi.

Iš svetimo vežimo nors į purvyną.

Iš svetimos skūros neiškada rėžt.

Iš svetimos šalies ir kregždė išskrenda.

Iš šiaudo vežimą priskaldo.
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š tavo burnos j Dievo ausį.

š tolo ir mares išlaka, o priėjęs nei krašto.

š tos pačios burnos ir šilta, ir šalta.

š tų miltų nebus košės.

š tų miltų nekepsi duonos.

š tų pačių šventieji, iš tų pačių prakeiktieji.

š tų šiaudų nebus grūdų.

š varlės nebuvo ir nebus gegužės.

š veido sviestą nekulsi.

š velnio angelo nepadarysi.

š vieno šiaudelio vežimą priskaldo.

š visų po siūlelį, o vienam marškiniai.

š žąsies avižų neprašyk.

š žąsino avižų nenupirksi.

šbalęs kaip drobė.

šeik iš namų nevalgęs - ir kitur negausi.

šėjo ieškoti ragaišio ir pats pragaišo.

šėjo it musę kandęs.

šėjo lyg varlės į Varšuvą.

šėjo šunims šėko pjauti.

šgirtas šuo ir ant vagies neloja.
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Išglebęs kaip lepšis.

Išlindo yla iš maišo.

Išlindo kaip Pilypas iš kanapių.

Išmano kiaulė debesį.

Išmetė kaip musę iš barščių.

Išmintinga ir pelė ant aruodo.

Išmintingam nepritinka pykti.

Išperėtas, bet nesutupėtas.

Išsiskleidę lyg Perkūno ūsai.

Išsiverkęs šviesesnes akis turėsi.

Išskrido kaip žvirbliai katiną pamatę.

Iššoko kaip Pilypas iš kanapių.

Iššoksta žodis nepaikam, paslysta koja negirtam.

Ištižęs kaip lepšis.

Išvijo lyg Kanapinis Lašininį.

akis pažiūrėjęs, sveikatos neklausk.

Į balą puolęs, sausas nekelsi.

Į bėdą nepuolęs, draugo nepažinsi.
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Į dangų neįsipirksi.

Įdavė vilkui avis ganyti.

Įduok velniui pirštą, jis paims visą ranką.

Įgrjso iki gyvo kaulo.

Įjunko kaip kiaulė į žirnius.

Įkalbėjo sveikam ligą.

Į ką jaunas įprasi, tą senas terasi.

Į katrą pirštą pjausi, tas skaudės.

Į katrą pusę vėjas pučia, į tą rr linksta.

Į kito širdį neįlįsi.

Į klaną puolęs, sausas nekelsi.

Įkyrus kaip musė.

Į kurią pusę vėjas pučia, į tą ir medžiai linksta.

Įkliuvęs į bėdą ir Dievą atmena.

Įleisk velnią į bažnyčią, užlips ir ant altoriaus.

Įlindo kaip nuogas į dilgėles.

Įsileisk kiaulę į trobą, tai ir ant stalo užlips.

Įspis saulė ir į mūsų langą.

Į trečią dieną svečias ir žuvis pasmirsta.
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Yra varlių, rasis ir gandras.

Yra žmonių, nėra žmogaus.

aučias lyg žuvis vandeny.

Jaučio saugokis iš priekio, arklio iš užpakalio.

Jaučio skūron nesurašysi.

Jaučiu aria, jaučius sau ant sprando karia.

Jaučiu gimęs, jaučiu dvės.

Jaunam ir pelė dantis duoda.

Jaunas arklys veža sveikata, o senas - įpratimu.

Jaunas gali, senas turi mirti.

Jaunas su jaunu namie pasilikę poterių nekalba.

Jaunas vedęs, jauna tekėjusi negailėkis, užaugs sū

nūs...

Jauniems visi seniai besmegeniai.

Jaunystė - paikystė.
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Jautis karvės nepagadina, o karvė jautį meile susarg
dina.

Jautis senyn - ragas kietyn.

Jautis už marių rublis.

Jei bijosi, tai ir baidys.

Jei Dievas nori žmogų nubausti, tai pirma atima protą.

Jei į peklą jot, tai bent ant gero arklio.

Jei karvė uodegos nepasikelia, tai niekas jai nepakels.

Jei kitam pinkles darysi, tai pats į jas pirmas įlįsi.

Jei mešką išmoko, tai ir žmogų išmokys.

Jei neverksi tekėdama, verksi kampe tupėdama.

Jei nori moteriškei įtikti - vadink ją gražia.

Jei kartu, nekąsk kartu.

Jei neprivalgei - neprilaižysi.

Jei nori turėti neprietelių, tai paskolink...

Jei norėsi, tai ir turėsi.

Jei pamažu vysi, veikiau prinoksi.

Jei peršokai per arklį, tai šok ir per jo nugarą.

Jei pragaran jot, tai ant gero velnio.

Jei prairo, tai ir išbiro.

Jei radai galelį, atrasi ir kamuolaitį.
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Jei ryte dainuosi, tai vakare verksi.

Jei skaitai, rašai - duonos neprašai.

Jei užsimojai, tai ir kirsk.

Jei valgyte neprivalgysi, laižyte neprilaižysi.

Jei vasarą sausom kojom vaikščiosi, žiemą sausu lie
žuviu gyvensi.

Jei viena karvė uodegą užriečia, tai tuoj ir visos.

Jei vilkas dantų neturėtų, niekas jo nebijotų.

Jei žinotum, kad pulsi, tai atsisėstum.

Jeigu lyjančioje pjausi, tai pagadoj grėbsi.

Jeigu nori kas dieną valgyti mėsą, eik pas vilką.

Jeigu nori susipykti su geru draugu, tai paskolink jam 
pinigų.

Jis vėtytas ir mėtytas.

Jis žodžio kišenėj neieško.

Jo kalbos ir į vežimą nesukrausi.

Juda lyg šlapias dega.

Juo aukštesnis daiktas, juo sunkesnis guolis.

Juo daugiau norėsi, tuo mažiau turėsi.

Juo katę glostai, juo ji šiaušiasi.

Juo katę glosto, juo uodegą kelia.

Juo katinas senyn, tuo nagai aštryn.
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Juo mažiau žodžių, tuo geresnė kalba.

Juo plinka, juo trinka.

Juo plikas, juo trakas, juo šąla, juo bėga.

Juo toliau j mišką, juo daugiau medžių.

Juo turtingesnis, juo šykštesnis.

Juo vilkas senyn, juo dantys aštryn.

Juoda duona - ne badas.

Juoda karvė - baltas pienas.

Juodas kaip puodas.

Juodoj žemėj balta duona auga.

Juodos gaspadinės rankos - balta duona.

juodos rankos, balta duona.

Juodos rankos pasaulj peni.

Juokas į sveikatą išeina.

Juokas galvos nepramuša.

Juokias kaip durnius, geležėlę radęs.

Juokiasi puodas, kad katilas juodas.

Juoksis tas, kas juoksis paskutinis.

Jūrą perplaukęs, klane paskendo.

Jūros neišsemsi, upės neišgersi.
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ad arklį sega, ir varlė koją kelia.

Kad arklį už karčių paleidai, už uodegos neišlaikysi.

Kad ir ant kiaulės, bile raitas.

Kad ir bloga, bet sava pastogė.

Kad ir juodą duoną valgyt, bet savo Tėvynėj.

Kad ir nežmoniškai, bet tik kitoniškai.

Kad ir šuns būdoj, bet vis tiek savoj.

Kad ir žūsiu, bet vis savo nameliuos būsiu.

Kad iš tavo burnos - į Dievo ausį.

Kad katės lotų - šunų nebereikėtų.

Kad kiaulė ragus turėtų, visą pasaulį subadytų.

Kad kitus muši, tai ir pats gausi.

Kad ne bėdos, visada būtų Kalėdos.

Kad neprivalgei, tai neprilaižysi.

Kad nesergi, ir nedejuok.

Kad neverksi tekėdama, verksi kampe tupėdama.

Kad nėra šunies, tai ir kate pjudo.

Kad nuo didumo pareitų, tai karvė zuikį sugautų.

Kad pavogė arklį, pridėk ir balną.
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Kad pradėjai, tai ir baik.

Kad primanytų, pirštu nudurtų.

Kad reikia pačią vesti ir naktis trumpa.

Kad reikia ženytis, ir naktis trumpa.

Kad sapne rasiu, duosiu.

Kad suvalgei košę, imk ir puodą.

Kad šuo nebūtų šikęs, būtų zuikį sugavęs.

Kad šuo pinigų turėtų, mėsos nusipirktų.

Kad tiesiai eisi, visur išeisi.

Kad tik vagis, tai ir melagis.

Kad tu meluoji, net tavo ausys kruta.

Kad vaikas neverkia - motinai nerūpi.

Kad žinotum, kur pulsi, tai atsisėstum.

Kad žinotum, kur virsi, čia pagalvę pasidėtum.

Kada arklius išvogė, tada stainią rakina.

Kada gi pagavai lauke vėją?

Kada kiaulė debesį mačiusi?

Kada plyšta piešk.

Kada turim, tada valgom.

Kai akis smėliu užbers, pailsėsi.

Kai akys nemato, tai ir širdies neskauda.
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Kai atsiras bėda, duos dievas ir pinigų.

Kai atšyla ir meška iš laužo pakyla.

Kai duoda, imk, kai muša, bėk.

Kai išvagia arklius, tada tvartą rakina.

Kai kam yla skuta, kitam nė skustuvas neima.

Kai lapė pradeda sakyti pamokslą, apsižiūrėk apie 

vištas.

Kai moki - netrunki.

Kai motina muša, kaip su sviestu tepa.

Kai namie pavalgysi, tai ir svečiuose gausi.

Kai nėra žuvies, gerai ir grybai.

Kai nori miego, tai ir ant akmenų minkšta.

Kai numirsim, pailsėsim.

Kai nuvargsi, ir juoda duona bus skani.

Kai pats nesirūpinsi, ir Dievas neaprūpins.

Kai protą dalino, kur buvai?

Kai savas šuva kanda, labiau sopa.

Kai senas griūva, velnias akėčias pakiša.

Kai šuo šika, tai neloja.

Kai trečią pridėsi, tai valgyt nenorėsi.

Kai vilkas kieme, tada piemenys šunis lakina.
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Kailis darbo nevertas.

Kailiniai krosnies nešildo.

Kaimynas artimesnis už giminaitį.

Kaip danguj, taip-ir ant žemės.

Kaip dirbsi, taip turėsi.

Kaip dūduoja, taip ir šoka.

Kaip groja, taip šoka.

Kaip iš dangaus iškritęs.

Kaip iš ožio: nei pieno, nei vilnos.

Kaip kas išmano, taip save gano.

Kaip kalnai nedegs, kad balos dega.

Kaip karvei balnas.

Kaip kas išmano, taip save gano.

Kaip kas šaukia, taip ir atsiliepia.

Kaip lauke šaukia, taip miške atsiliepia.

Kaip moku, taip ir šoku.

Kaip pabalnosi, taip ir išjosi.

Kaip pagiryje šaukia, taip girioje atsišaukia.

Kaip pasėsi, taip ir pjausi.

Kaip pasiklosi, taip ir išmiegosi.

Kaip pasveikinsi, taip tave atsveikins.
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Kaip pavadinsi, taip nepagadinsi.

Kaip savo patalą paklosi, taip ir išmiegosi.

Kaip senieji švilpia, taip jaunieji šoka.

Kaip stovi, taip brangus.

Kaip šauksi, taip atsilieps.

Kaip šuo ant šieno: nei pats ėda, nei kitam duoda.

Kaip šuo atsigulęs ant šėko: nei pats ėda, nei kitam 
duoda.

Kaip tu man, taip aš tau.

Kaip užmovė, taip nujojo.

Kaip vienas smuikuoja, taip antras šoka.

Kaip vilką nešerk, vis j mišką žiūrės.

Kaip žirgą pripenėsi, taip juo rr krutėsi.

Kaip žirnius j sieną beria.

Kaip žuvis žuvį ryja.

Kakta sienos nepramuš).

Kalba kaip iš knygos.

Kalba kaip užsuktas.

Kalbus kalbą darbus darbą randa.

Kalbų ir vėjų nesugaudysi.

Kalė kirvį, nukalė adatą.
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Kalk geležį, kol karšta.

Kalk, kol karšta.

Kalnas su kalnu nesueina, o žmogus su žmogumi su
sitinka.

Kalnas su kalnu susieina, o žmogus su žmogumi 
nesusieis!

Kalta pelė, bet kalta ir skylė.

Kaltą visados atras.

Kam juokai, o kam ašaros.

Kam kalbėt, o tau tylėt.

Kam loji, to ir duoną valgyk.

Kam skauda, tas ir užsigauna.

Kam to šuns reikėtų, kad katės lotų ir medžiotų.

Kame yra šviesos, ten ir šešėlis esti.

Kapeika prie kapeikos šimtą sudaro.

Kareivio duona kruvina, elgetos purvina, o artojo balta.

Karui kilus, pamesk valgį, galąsk dalgį.

Karvei duok šieno, karvė duos tau pieno.

Karaliai turi ilgas rankas.

Karčios šaknys - saldūs vaisiai.

Kartais ir karvė kiškį paveja.

Karvė dar už mėnesio turės, o jau...

210



Kas anksti kelia, tam ir Dievas padeda.

Kas ars - nepavargs, kas vogs - nepralobs.

Kas aukštai lekia, tas žemai nusileidžia.

Kas beldžia, tam atidaro.

Kas bėga, tą ir gena.

Kas blaiviam galvoj, tas girtam ant liežuvio.

Kas bus, kas nebus - lietuvis nepražus.

Kas bus, kas nebus, o žemaitis nepražus.

Kas bus, tą ir krikštysim.

Kas buvo - pražuvo.

Kas darbymetį šoks, tas pavasarį vogs.

Kas daug kalba - mažai išmano.

Kas daugel kalba, tasai mažai dirba.

Kas daug plepa, daug ir meluoja.

Kas daug turi, tas daug nori.

Kas daug žada, tas menkai teduoda.

Kas dėl pilvo tik gyvena, dažnai vargas tą kedena.

Kas diena, tai naujiena.

Kas dieną mintyje, tas naktį sapne.

Kas Dievo - Dievui, kas ciesoriaus - ciesoriui.

Kas du veja, nė vieno nesugauna.
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Kas galva, tai razumas, kas šalis, tai naravas.

Kas galvoj, tas ir kalboj.

Kas gerai pradeda, pusę darbo atliko.

Kas gimęs kovu, tas kovas, kas povu, tas povas.

Kas gimtąją kalbą niekina, svetimos nesugeba išmokti.

Kas giria, kitam skiria, kas peikia, sau teikia.

Kas girtas neturtingas, tas ir dvės - neturės.

Kas greitai bėga, tas parvirsta.

Kas greit duoda, dukart duoda.

Kas ieško, tas randa.

Kas iš to bėgimo, kai nėr sutarimo.

Kas kam, o alkanam - duona.

Kas kam rūpi, ant liežuvio tupi.

Kas kam skirta, kaip koja įspirta.

Kas kantresnis, tas vyresnis.

Kas kartą pameluoja, tas nustoja pasitikėjimo visados.

Kas kas, tas ir les.

Kas katei uodegą pakels, kad ne ji pati?

Kas katinui uodegą pakels, jei ne jis pats.

Kas kiemas, tas būdas, kas soda, tas mada.

Kas kitam duobę kasa, pats įkris.
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Kas kitam kelią šviečia, tas ir pats gerai mato.

Kas kitam kilpas spendžia, tas pats įkliūva.

Kas klausia, tas neklysta.

Kas kudlotas, tas bus bagotas.

Kas kuo kariauja, tas nuo to ir žūva.

Kas kuom kvepia, tuo ir kitą tepa.

Kas laiką pridaboja, tas gero nestokoja.

Kas lengvai žada, tas sunkiai duoda.

Kas liko - tai Miko.

Kas melagis, tas ir vagis.

Kas meluoja, tas ir vagia.

Kas miega, tas neklysta.

Kas miršta, tas geras, o kas veda, tas blogas.

Kas moka arti, moka ir pjauti.

Kas nedirba, mielas vaike, tam ir duonos duot nereikia.

Kas nedirba, tas neklysta.

Kas nedirba, tas nevalgo.

Kas negerbia kapeikos, tas nevertas skatiko.

Kas nešienauja su dalgiu, tai šienauja botagu.

Kas nevertina cento, tai tas pats cento nevertas.

Kas nieko nedirba, tas nieko nemoka.
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Kas nori šunį mušti, tas ir lazdą randa.

Kas nori, tas randa.

Kas nudegė karštu, tas ir šaltą pučia.

Kas nuo baimės bėga, tas į duobę įpuola.

Kas nuo vežimo nupuolė, tas ir prapuolė.

Kas nupuolė, tas prapuolė.

Kas nusidėjo, bijo ir vėjo.

Kas pačiam nedera, kitam nedaryk.

Kas per daug aukštai kyla, tam Perkūnas liepia grįžti.

Kas per daug, tai še lauk.

Kas per daug, tas nesveika.

Kas pienu nudegė, tas ir vandenį pučia.

Kas pirmesnis, tas geresnis.

Kas pirmiau į maišą, tas paskiau iš maišo.

Kas pyksta, tam ragai dygsta.

Kas prabūta - kaip nebūta.

Kas rugpjūtyje guli, tas žiemą badu noksta.

Kas saldu, tai gardu.

Kas save giria, tą perkūnas spiria.

Kas save įveikia, tam kitų nereikia.

Kas savo kalbą niekina, kitos neišmoks.

214



Kas sėja, tas ir pjauna.

Kas skaito, rašo - duonos neprašo.

Kas skatiko nebrangina, pats jo nevertas.

Kas soda, tai mada.

Kas stipresnis, tas teisesnis.

Kas su kuo, o ubagas su kruopom.

Kas šalis, tai daina.

Kas šalis, tai mada.

Kas šaukia, tešaukia, o mudu, boba, važiuojam.

Kas šuniui uodegą pakels, jei ne jis pats?

Kas šunį karti nori, tas jam ir virvę randa.

Kas tau malonu - ir kitam daryk, o kas tau nemalo
nu - ir kitam nedaryk.

Kas tau negera ir kitam nedaryk.

Kas tau sunku ir kitam nelengva.

Kas teisybė, tai ne melas.

Kas tepa, tas važiuoja.

Kas tėvo motinos neklauso, šuns skūros barškančios 
paklausys.

Kas tėvo motinos neklauso, tas šunies balso klauso.

Kas tėvų neklauso, tas kareivių barabano paklausys.

Kas tėvų neklauso, valgo duoną sausą.
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Kas tyli, tą visi myli.

Kas turi močiutę, tam šilta gryčiutė.

Kas valanda, tai naujiena.

Kas varna gimęs, lakštingala nečiulbės.

Kas vasarą nešienauja su dalge, tas šienauja su bo

tagu.

Kas važiuoja, tas ir kelią žino.

Kas veža, tą ir plaka.

Kas veža, tam ir krauna.

Kas vilko nasruose, tas ir uodegoj.

Kas visus darbus dirba, visus badus kenčia.

Kas vogs - nepralobs.

Kas žmogus, tas protas, kas šalis, tas mada.

Ką blaivas galvoja, tą girtas kalba.

Ką briedžio uodegoj surašysi, jaučio odoj tik krislelis 
liks.

Ką boba padarys, tai nė velnias nepriveiks.

Ką darai, daryk gerai.

Ką Dievas myli, tam ir kryželį duoda.

Ką Dievas nori nubausti, tam pirma protą atima.

Ką gali atlikti tuoj, niekad nesakyk: rytoj.

Ką gali padaryti šiandien, neatidėk rytojui.
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Ką mokėsi, ant pečių nenešiosi.

Ką moki, tas valgyt neprašo.

Ką negirtas galvoja, tą girtas pasako.

Ką nuspjovei - neatrysi.

Ką parašysi, to neišdildysi.

Ką pasėsi, tą ir pjausi.

Ką pažadėjai, tą ir ištesėk.

Ką pirma mesi, tą paskui rasi.

Ką plunksna parašys, tai ir su kirviu neištašys.

Kartais ir kiaušinis vištą moko.

Katei džiaugsmas, pelei verksmas.

Katei žertas, pelei smertis.

Katė glostoma kuprą kelia.

Katė iš namų, pelės ant stalų.

Katė senyn, nagai aštryn.

Katės maiše nederėk.

Katinas glostomas keterą stato.

Katinas iš namų, pelės iš kampų.

Katinas su žvirbliu neilgai broliausis.

Katinas senyn, uodega strainyn.

Katras dasilyti smalos, susiteps nuo jos.
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Katros motina nebarė, tą žmonės peikia.

Ką su durnium rast, vely su razumnu pamest.

Ką su kūdu arkliu į dangų, geriau su riebiu į peklą.

Ką tėvelis sudėjo dūsaudamas, tai sūnelis prarado kly
kaudamas.

Ką vasarą koja paspirsi, tą žiemą į burną paimsi.

Ką vasarą suvežiosi, tą žiemą išpešiosi.

Ką višta iškas, tą ir sules.

Kelias niekada nemiega.

Kelias pabėgo.

Kelionėje nepasitikėk kumele, o namuose žmonele.

Kelmelis ir tas prie vietos želia.

Kepti karveliai patys burnon nelekia.

Kepti karveliai patys burnon sulekia.

Kepurė ant galvos, kepurės ieško.

Kerta medį virbalui dirbti.

Keturios akys daugiau mato negu viena.

Kevalo neperkandęs, branduolio neparagausi.

Kiaulės akis turėdamas visur įeisi.

Kiaulių neganęs, ponu nebūsi.

Kiauro maišo nepripilsi, nors pildamas ir pailsi.

Kiauros kišenės nepripilsi.
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Kiauro maišo nepripilsi.

Kiaušinis vištą moko.

Kiekviena duobė turi dugną.

Kiekviena lapė savo uodegą giria.

Kiekviena motina savo vaiką gina. 

Kiekviena pušis savo šilui ošia. 

Kiekvienam savo kampas malonus. 

Kiekvienas daiktas turi savo šešėlį. 

Kiekvienas grėblys į save traukia. 

Kiekvienas medis savo šilui ošia. 

Kiekvienas obuolys turi savo kirminą. 

Kiekvienas savo kryžių neša. 

Kiekvienas savo laimės kalvis.

Kiekvienas turi savo dalią. 

Kiekvienas už save atsako. 

Kiekvieno medžio šakos į viršų stiepias. 

Kiekvieno pirštai į save linkę.

Kiek atrieksi, tiek ir valgysi.

Kiek šieno, tiek pieno.

Kiek turim vergų, tiek ir neprietelių. 

Kiek žmonių, tiek nuomonių.
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Kieno burnoj kartu, tam ir medus nepadės.

Kieno duoną ėdi, tam ir giesmę giedi.

Kieno galia, to ir valia.

Kieno galybė, to ir teisybė.

Kieno putrą laki, tam ir lok.

Kieno suole sėdi, to ir giesmę giedi.

Kieno vaikai, to ir vargai.

Kieno valgis sulig vartų.

Kieno valia, to ir teisybė.

Kieno vežime sėdi, to ir giesmę giedi.

Kietas kaip titnagas.

Kietą riešutą negreit perkąsi.

Kiškis ir lapo bijo.

Kitas kraštas - kiti gyventojai.

Kiti laikai, kiti vaikai.

Kiti medžiai, kiti kirtėjai.

Kiti medžiai, kiti lapai.

Kiti metai - kiti lapai.

Kito akyje ir šapą matai, o savoje nei rąsto.

Kito nagais tik žarijas kasti.

Kito nenorėk, savo neapleisk.
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Kitų klausyk, ale ir savo protą turėk.

Kylys kylį varo.

Klabink duris, tai atklabinsi.

Klausi meškos, o meška čia pat.

Klynas klyną varo.

Klysti žmogiška.

Ko akimis nepriveizėsi, tą kišene užmokėsi.

Ko akys baidosi, tą rankos padaro.

Ko akys bijo, rankos padaro.

Ko aklas dejuotų, jei jis matytų.

Ko aklas verktų, kad kelią matytų.

Ko biesas netropys, tą boba darodys.

Ko čia lendi: ar akys apžlibo?

Ko jaunas neišmoksi, to senas nežinosi.

Ko Jonelis neišmoko, to Jonas neišmoks.

Ko juokies, kaip juoko kaulelį radęs?

Ko nematęs, nesakyk.

Ko neprivalgei, neprilaižysi.

Ką norėjai, tą ir gavai.

Ko nusiminei, kaip dvarą pardavęs.

Ko pykti, reiks susitikti.
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Ko sau nenori, kitam nelinkėk.

Ko širdis pilna, tas iš burnos plūsta.

Ko trankaisi kaip Norkus po peklą?

Ko velnias nevalios, tą boba valios.

Ko žmogus neįstengia, to ir Dievas nenori.

Kojos juodos - gali ropes sėti.

Kokiam durniui ir pautai - zvanai.

Kokia motina, tokia ir duktė.

Kokia pradžia, tokia ir pabaiga.

Kokia sėkla, toks ir vaisius.

Kokia šalis, tokie žmonės.

Kokie miltai, tokia košė.

Kokie tėvai, tokie ir vaikai.

Kokios akys, tokia ir širdis.

Koks artojas, toks ir arklas.

Koks balsas, toks ir aidas.

Koks darbas, toks ir užmokestis.

Koks gaspadorius, tokie ir darbininkai.

K.-.isS gimė, toks ir mirs.

Koks gyvenimas, toks ir mirimas.

Koks j lopšį, toks į grabą.
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Koks yra ponas, toks padonas.

Koks klausimas, toks ir atsakymas.

Koks kraštas, tokia ir mada.

Koks kraštas, toks ir raštas.

Koks krūmas, tokia rykštė.

Koks medis, tokia ir žievė, kokia motina, tokia ir duktė.

Koks medis, tokie ir lapai.

Koks medis, toks ir vaisius.

Koks miške kelmas, toks ir jo šešėlis.

Koks paritus, toks pastačius.

Koks pasveikinimas, toks ir atsisveikinimas.

Koks paukštis, tokia ir giesmė.

Koks paukštis, toks ir lizdas.

Koks ponas, toks ir kromas.

Koks puodelis, toks dangtelis.

Koks stonas, toks ir žiponas.

Koks tėvas, toks ir sūnus.

Koks žaltys - tokie ir žalčiukai.

Kol akyse, tol ir širdy.

Kol gyvi esame, tol mokomės.

Kol riebioji karvė sukūdės, tai kūdoji išdvės.
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Kol riebus suliesės, liesas ir padvės.

Kol riebusis sukūs, liesasis kapuose supus.

Kol saulė užtekės, rasa akis išės.

Koplyčios neplėsiu, bažnyčios nestatysiu.

Košė ne košė, jei šuo patupėti negali.

Košė per laukus išdrožė, ir putra kojas auna.

Košė sveikatą iškošė.

Košė troboje, pienas klėtyje.

Košės nevalgęs dalgio nepasuksi.

Kožna ožka lipa ant palinkusio karklo.

Kremtant riešutus, dantys atsikanda.

Kriaučius nuogas, šiaučius basas.

Kruopa kruopą veja.

Kruvino kiekvienas baidos, o pienuotą kiekvienas laižo.

Kumelė ir keturiomis kojomis apsibrenda.

Kumeliukas nuo kumelės pavalkų nenumauna.

Kumpuotą liepą visos ožkos kopinėja.

Kumščiu akmenio nesudaužysi.

Kunigas du kart pamokslo nesako.

Kuo bagotesnis, tuo ir pavydesnis.

Kuo naujas puodas prisigeria, tuo pasenęs atsiduoda.
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Kuprotą oželį tik vilko dantys pataiso.

Kuprotą tik kapas ištaiso.

Kuprotą tik karsto lenta gali ištiesinti.

Kur arklio voliotasi, vis plaukų rasi.

Kur boba perša, ten velnias šliūbą duoda.

Kur boba piršliauja, tai velnias kviesliauja.

Kur du baras, trečias naudojas.

Kur du - nenuobodu.

Kur du pešas, trečias laimi.

Kur du pešasi, ten trečias laimi.

Kur du pešasi, ten trečias nelįsk.

Kur du stos, padarys visados.

Kur du šunys pjaunas, trečias kaulus renka.

Kur du, tai ne vienas.

Kur du, ten trečias nereikalingas.

Kur dūmai rūksta, ten ir ugnis yra.

Kur dvi bobos, ten ir turgus.

Kur eisi, visur save rasi.

Kur jautis guli, ten ožka netelpa.

Kur kepurę mesi, ten mergą sau rasi.

Kur kunigas piršlys, tenai velnias šliūbą duoda.
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Kur košė tiršta, ten ir velnias šika.

Kur laisvė eina, ten laimė seka.

Kur lapė gyvena, ten vištų nepjauna.

Kur lašiniai, ten ir katinas.

Kur lyja, čia ir šlapia.

Kur medį kerta, ten ir skiedros lekia.

Kur medžius kapoja, ten ir skiedros lekioja.

Kur miela, ten akys, kur niežti, ten nagai.

Kur miela - ten akys, kur skauda - ten rankos.

Kur miežiai guli, ten rugiai netelpa.

Kur mūsų nėra, ten kalnas miltų.

Kur mūsų nėra, ten upės pienu plaukia.

Kur mūsų nėra, ten veršiai midų geria.

Kur niežti, čia kaso.

Kur niežti, ten nagai, kur gražu, ten akys.

Kur nueisi, čia namai, kur numirsi, čia kapai.

Kur paukštis lekia, ten plunksna krinta.

Kur perkūnija, čia turi būti ir lietus.

Kur pinigas muštas, ten ir giliuoja.

Kur pušis išaugo, ten ir graži.

Kur savi šunys pjaunas, ten svetimas nelįsk.
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Kur skauda, ten ir užsigauni.

Kur skauda, ten rankos, kur miela, ten akys.

Kur širdis, ten ir akis.

Kur šuo laka, ten ir loja.

Kur tankiai eina, ten žolė neželia.

Kur trumpa, ten trūksta.

Kur vėjai pučia, ten šakos linksta.

Kur vėjas pučia, ten medžiai linksta.

Kur vilkas vaikus veda, ten iškados nedaro.

Kur višta, ten gaidys.

Kuri katė pieno nelaka.

Kuri kiaulė dieną neknisa, ta knisa naktį.

Kurioj duboj dulkių nėra.

Kurios motina nebarė, tą žmonės peikia.

Kuris arklys bėga, tą ir plaka.

Kurį pirštą bepjautum, vis tiek skauda.

Kurs akmuo ant vietos - apsamanoja, o kurį mėto 
plikas.

Kurs ars - nepavargs.

Kurs daug žada, tas menkai tęsi.

Kurs vogs - nepralobs.

Kurti namai be šunų, akli langai be vaikų.
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Kūdikis, pirštą nusideginęs, bijo ugnies.

Kūjis kūjį varo, o pleištas visus.

Kūrenas kaip švento Jono ugnelė.

Kvaila galva nei žyla, nei plinka.

Kvaila kaip višta.

Kvailam proto neįdėsi.

Kvailas kaip asilas.

Kvailas kaip bato aulas.

Kvailas nesupras, gudrus nieko nesakys.

Kvailas per visą pilvą.

Kvailą ir bažnyčioj muša.

Kvailiems įstatymų nerašo.

Kvailių nei sėja, nei sodina, o jie auga ir tiek.

Kvailys ir pirštą parodžius juokiasi.

Kvailo liežuvis galvos nesiklausia.

abiausiai saugok gerą vardą.

Laikas bėga kaip vanduo.

Laikas brangesnis už pinigą.
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Laikas - geriausias gydytojas.

Laikas - pinigai.

Laimė ir nelaimė kartu vaikšto.

Laimė kurčia ir akla.

Laimė šaukiama neateina.

Laimė toli - nepagausi, dangus aukštai - neįkopsi.

Laimės replėm nepritrauksi, nelaimė pati ateina.

Laimingas tas, kurs laimės neieško.

Laimingi valandų neskaičiuoja.

Laisvas kaip paukštis.

Laksto kaip aitvaras.

Laksto kaip bulius, vapsvų apsėstas.

Laksto kaip katė su pūsle.

Lapė ir snape vištas skaito.

Lašas po lašo ir akmenį pratašo.

Lauka kumelė gimė, lauka ir stips.

Laukas akylas, miškas ausylas.

Lauk, šuneli, kol nustips kumelė.

Laukas gimė, laukas ir dvės.

Lauke toli matyti, miške toli girdėti.

Lauko nearsi - duonos nevalgysi.
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Lauko paukštis į lauką žiūri.

Lazda turi du galu.

Leisk kiaulę į bažnyčią, tai užlips ir ant altoriaus.

Lekia kaip Antikristas su pečiumi.

Lenda yla iš maišo.

Lenda kaip dūšios į dangų.

Lenda kaip kiaulė į bulves.

Lenda kaip pelė miltuosna.

Lengva pagadinti, sunku pataisyti.

Lengva pamesti, bet sunku atrasti.

Lengva pasakyti, bet ne padaryti.

Lengva ugnį prie kelmo kūrenti.

Lengviau liepti negu dirbti.

Lenk karklą, kol šis dar jaunas.

Lenk medį, kol jaunas.

Lenk medį, kol jaunas, kai pasens - neįlenksi.

Lenk medį, kol prilenki, bausk vaiką, kol priveiki.

Lenk saulę ir mėnulį, o žvaigždes pasiausk.

Lepinamam vaikui ragai dygsta.

Lėčiau važiuosi - toliau nuvažiuosi.

Lėkė kaip sakalas, nutūpė kaip vabalas.
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Lėta kiaulė gilią šaknį knisa.

Liepė lapei vištas ganyti.

Lig laiko puodas vandenį nešioja.

Liga ateina neprašoma.

Liga raita atjoja, pėsčia išeina.

Liekna kaip nendrė.

Linksma kaip kregždės lizde gimusi.

Linksma kaip kregždutė.

Linksma kaip kregždės sesuo.

Linksmai gyvensi, ilgai nepasensi.

Linksmas kaip pavasaris, turtingas kaip ruduo.

Lietuvis išjoja į mišką, o grįžta važiuotas.

Liežuvio sauso nieks neklauso.

Liežuvis be kaulo.

Liežuvis be peilio pjauna.

Liežuvis - mažas mėsos stukelis, tas žmogų pakaria 
ir paleidžia.

Liežuvis skaudesnis už botagą.

Liežuvis žmogų pakaria ir paleidžia.

Liežuviu gali plakti, bet rankoms neduok valios.

Liežuviu mala, kas darbo dirbt nemoka.
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Lobis - šiaudų kūlys.

Loja kaip kalė.

Loja kaip šuo mėnesienoje.

Loja, kaip šuva, ant mėnulio dabodamas.

Lokys numirė, mesk ir trimitus.

Lopas ant lopo, o tame lope skylė.

Lovoj gulėdamas, žuvies nesugausi.

Lupk karnas tada, kada lupas.

Lupk liepą pakol lupasi.

Lupk žievę, kol lupasi.

ala liežuviu kaip malūno sparnais.

Mandravoja kaip žvirblis žabuose.

Mandagumas nieko nekainuoja, o viską perka.

Marti - tavo duona karti.

Matai, kokie pamatai.

Matysi kaip savo ausis.

Maža gyvatė, didelė gyvatė - vis tiek gyvatė.

Maža gyvatė didj jautį užmuša.
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Maža kibirkštėlė didelį gaisrą sukelia.

Mažai sakyk, daug klausyk.

Mažam ašaros nereikia pirkti.

Mažas grūdelis didžiu medžiu užauga.

Mažas kai griūva, tai angelas patalą pakloja, o senam...

Mažas kelmas didelį vežimą verčia.

Maži vaikai kelius spaudžia, dideli - širdį.

Maži vaikai kuprą laužia, dideli - širdį graužia.

Maži vaikai - maži vargai, dideli vaikai - dideli vargai.

Mažiau kalbėk, daugiau žinok.

Medis su medžiu susitinka, žmonės nesusitiks.

Medžio ploščius dėl visų.

Meilė akla - blogo nemato.

Meilė - ne seilė, nenurysi.

Meilė, kaip seilė, veikiai pragaišta.

Meilės ir kosulio nepaslėpsi.

Meilės nenupirksi.

Meili kaip katė.

Melagis iš adatos vežimą priskaldo.

Melagiui ir tiesą sakant niekas netiki.

Melo trumpos kojos.

233



Meluoja ir galų nepakavoja.

Meluoja kaip pasamdytas.

Meluoja - net ausys kruta.

Meluoji, save vaduoji.

Meluok melą, išvesk galą.

Menka žolė ilgai žydi.

Mergina su kanape užauga, su šunim pasensta.

Mesk ant šunio - ir tas neims.

Meška dar miške, o jau kailį raižo.

Meška guli - meška džiūsta.

Meška gile užgauta baubia, šaka prislėgta tyli.

Meška senyn - nagai aštryn.

Meška su lokiu abudu tokiu.

Meškos eidamas medžioti pasitaisyk lovą, o šerno 
grabą.

Meškos ieško, o meška čia.

Mėšlo lenkiasi ne iš baimės, o dėl smarvės.

Mėšlo nekapstęs, taukų nelaižysi.

Mėsininkas per audėjos langą žiūri.

Mėnulis neboja, kad šuva loja.

Mėnuo šviečia, bet nešildo.

234



Miega kaip užmuštas.

Miegantį jautį ir pelės erzina.

Miegelis sau, o darbelis kaži kam.

Miego koše nepavers!.

Miegu sotus nebūsi.

Mielas brolis, miela sesuo, o savi dantys mieliausi.

Mintis už kalnų, mirtis už pečių.

Minkštos motinos rankos, bet sunkios ašaros.

Mirė meška, mesk ir dūdas.

Mirtis į dantis nežiūri.

Mirtis už pečių, o mintys už metų.

Mirštantieji nesupranta gimstančiųjų.

Miškai ausyti, laukai akyti.

Miške augęs į mišką žiūri.

Miške staklės, ant avies vilnos, o jau audžia.

Miško paukštis miškan žiūri.

Myli kaip gegutė savo vaikus.

Myli kaip katė pelę.

Mylėk vaiką kaip dūšią, bet krėsk kaip grūšią.

Moka apmesti ir atausti.

Mokėti visi nori, bet mokytis - ne visi.
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Moki žodį - žinai kelią.

Moki vogt, moki meluot.

Mokyk Jonelį, o ne Joną.

Mokyk vaiką, kol mažas.

Mokykis, kol jaunas, senas neišmoksi.

Mokytas nė vienas negimsta.

Mokytis niekada nevėlu.

Mokslas valgyt neprašo.

Mokslo ant pečių nenešiosi.

Mokslo šaknys karčios, bet vaisiai saldūs.

Moteriškės ilgas rūbas, trumpas ūmas.

Moterys susirinko - turgus prasidėjo.

Motina gali viena adata kelis vaikus išmaitinti, o tė
vas keliais arkliais - nei vieno.

Motinos meilė kas dieną nauja.

Motinos mušimas - sviestu tepimas.

Motinos rankos yra švelnios.

Motinos žodis dangų pramuša.

Musės įkyrios ne didumu, o daugumu.

Muštas nemuštą neša.

Mužikėlio juodos panagės, bet balta duona.
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akties darbai - dienos juokai.

Nakties gegužė dienos gegužę prakukuoja.

Nakties gegužėlė viską gali įkalbėti.

Naktinė gegutė viską perkukuoja.

Naktį visos katės juodos.

Namai namučiai, kad ir po smilga.

Namai - pragarai, be namų negerai.

Namie augintas - pareis.

Namų vagies nenusaugosi.

Našlaičių ašaros akmenį perskelia.

Naudos kaip iš ožio: nei vilnų, nei pieno.

Nauja šluota gerai šluoja.

Naujai šukei prisigėrus, ir sena atsiduoda.

Nauji metai - nauji lapai.

Neatboju žvaigždžių, kai mėnulis šviečia.

Neatidėk rytdienai, ką šiandien padirbti gali.

Neatmerksi akių, atidarysi piniginę.

Ne avižos eina pas arklį, bet arklys pas avižas.

Ne badas, kol duonos yra.
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Ne bėda, kad duonos yra.

Nebūk galįs, būk darąs.

Nebūk išvipęs, nebūsi išstipęs.

Nebūk nei kartus, nei saldus.

Nebūk per drąsus - akis išdegsi, nebūk per lėtas - 
dalies neteksi.

Nebūk per kartus - išspjaus, nebūk per saldus - visi 
laižys.

Nebūk saldus - praris, nebūk kartus - išspjaus.

Nebūk piktas, tuoj pasensi.

Nebūk saldus nei kartus: saldų prarys, kartų išspjaus.

Ne darbininkas trūkį gauna, o tinginys.

Nedaryk to, ko nenorėtum, kad kiti tau darytų.

Nedėk gyvatės už ančio, nes įkąs.

Ne dėl tavęs rūtų darželis.

Ne didysis akmuo vežimą verčia - mažasis.

Nedrožk per ilgo iešmo.

Neduok Dieve svetur kaulus padėti.

Neduok kitam valios, nes pats paliksi nevalioj.

Nedvės žiurkė ant aruodo.

Ne ėdžios, bet arklys prie ėdžių eina.

Nei biesui pečkuris, nei dievui žvakė.
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Nei bėgt, nei rėkt.

Nei Dievui žvakė, nei velniui šakė.

Ne ėdžios eina prie arklio, bet arklys prie ėdžių.

Neieškok kvailesnio už save.

Neik iš miško nenusireikalavęs, į vaišes nevalgęs.

Neik su velniu obuoliauti - paliksi be obuolių ir be 

maišo.

Nei labas, nei sudiev.

Neilgam šuniui dešra po kaklu.

Neimk gyvatės į rankas, pakol gylio neištraukei.

Neimk iš ubago lazdos.

Nei paiki žmonės, nei riebios kiaulės neišnyks.

Nei pakartas, nei paleistas.

Nei pats valgo, nei kitam duoda.

Nei šaukti, nei plaukti.

Ne iš kelmo išspirtas.

Neiškenčia kaip vilkas nekaukęs.

Neišlaikei už karčių, tai už uodegos neišlaikysi.

Neišmintingą iš juoko pažinsi.

Neišmokinęs Jonuko, neišmokysi nei Jono.

Nei velnias bus kunigu, nei ožys agrodninku.
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Nei velnias, nei gegutė.

Ne j dantis dovana žiūri.

Negaišk ir negaišink.

Negali - nežadėk, bet pažadėjęs ištesėk.

Ne galvoj kiaulei paršai, kai ją pačią svilina.

Negalvok, kaip daugiau žemės įgyti, bet kaip ją iš
dirbti ir išnaudoti.

Negerai pradėjęs, gerai nepabaigsi.

Negerą žmogų nugalėsi tik kantrybe.

Negink, brolau, dievo į girią.

Negink pono dievo j laukus.

Negirk dienos be vakaro.

Negirk dienos be vakaro, o mergos be patalo.

Negirk dienos be vakaro, o marčios be metų.

Negirk mergos be ryto, o dienos be vakaro.

Negirk pradžios, girk pabaigą.

Ne kailiniai žiemą šildo, bet duona.

Nekaisk puodo - dar voverė medyje.

Ne kasdien švento Jono.

Nekask duobės kitam - pats įkrisi.

Ne kas rytas labas rytas.
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Nekąsk kąsnio, kurio neapžioji.

Nekąsk tiek, kiek neapžioji.

Ne kiekviena burna putrai srėbti.

Nekilk aukštai, pulsi žemai.

Nekirsk šakos, ant kurios pats sėdi.

Ne kišenė - neišversi.

Nekišk liežuvio tarp durų.

Nekišk liežuvio, kur nereikia.

Nekišk nagų, kur nereikia.

Nekišk nosies, kur nereikia.

Nekišk rankos tarp durų.

Nekišk piršto į ugnį.

Nekišk piršto tarp durų.

Neklausysi tėvų, tai klausysi šunų.

Nekosėk - vėdarų negausi.

Nekviestam nėra vietos.

Nekviestam po stalu vieta.

Nekviestam svečiui suolo nėr.

Ne laikas šunis lakinti, kai reikia eit medžiot.

Nelaimėje draugą pažinsi.

Nelaimė nelaukiama ateina.
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Nelaimės paskubina senatvę.

Neleisk tuščiai laiko, jei nori būti laimingas.

Ne mano kiaulės, ne mano pupos.

Ne mano kumelės, ne mano vadelės, nei aš važiuosiu.

Nemesk kelio dėl takelio.

Nemitęs vilkas peles kasa.

Nemylėjęs, mylimas nebūsi.

Nemoku skaityt, nemoku rašyt, žada mane karalium dėt.

Nemunu plaukia - vandens gert šaukia.

Nemuštas jautis mušto jaučio neužjaučia.

Nenoriu vesti, gaila pamesti.

Nenutvėręs už rankos, nesakyk vagis.

Nepadėjęs - neieškok.

Nepagautas ne vagis.

Nepakenčia kaip kregždė pikto žmogaus.

Nepasidalina lyg šunys kaulą.

Nepatyręs vargo, nepažinsi laimės.

Neperkandęs kevalo, branduolio neragausi.

Neperkrimtęs kevalo, branduolio neparagausi.

Neperšokęs nesakyk „op".

Neperšokęs per griovį, nesakyk „op".
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Neperšokęs per tvorą, nesakyk opa.

Nepirk kiaulės maiše.

Nepjauk šakos, ant kurios sėdi.

Neprašytam nėra suolo.

Neprašytam svečiui suolo nėra.

Neprašytam šaukšto nėr.

Neprašytas atėjau, nevarytas išeisiu.

Nepridera jaunam arkliui didžios naštos dėti.

Ne rankovė - neišversi.

Neraudok sausomis ašaromis.

Nereikia vienos karvės dvasinti, jei galima vieną ož
ką iššerti.

Nereik piktžolės sėti - pati išdygs.

Nereik vilkui kelią rodyti.

Nerodyk kelio koja.

Ne savo žirgu joji - klane nusėsi.

Nesenas - ta pati galva ant pečių.

Nesidžiauk giriamas, neverk baramas.

Nesidžiauk iš svetimos nelaimės.

Nesidžiauk radęs, neverk pametęs.

Nesidžiauk rytu be vakaro.
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Nesigailėk anksti kėlęs, jaunas vedęs.

Nesigirk, kad klojasi, nes nelaimė gali už durų sto
vėti.

Nesiprausk taip baltai: varna belėkdama kai pama
tys, gali per sūrį pagauti.

Nesirk svetima liga.

Neskani duona svetimu peiliu riekta.

Nespaudęs norago, nekąsi pyrago.

Nespjauk į šulinį, nes pats turėsi atsigerti.

Nespjauk į vandenį, kad nereikėtų atsigerti.

Nespjauk į vandenį, rasi pats gersi.

Nespjauk į vandenį, reiks pačiam gerti.

Nesukrimtęs kiauto, branduolio neragausi.

Nesusilenkia lyg pilve kaulą turėdamas.

Nesušalsi nei po žiemos vartais.

Nesu toks turtingas, kad pigius daiktus pirkčiau.

Nešertu arkliu netoli važiuosi.

Nešioja vilkas avis j krūmą, parneš ir jo kailį į dūmą.

Ne šulinys gilus, o virvė trumpa.

Ne šventieji puodus lipdo.

Ne taip baisu, kaip maliavoja.

Ne taip įkando, kaip nusigando.
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Ne taip skandina vanduo, kaip vilnis.

Ne taip skauda, kaip rėkia.

Ne ta koja iš lovos išlipo.

Ne tas daug uždirba, kas daug dirba, bet tas, kas tu
ri gerą tvarką.

Ne ta koja šiandien iš lovos išlipai.

Ne tam gėda, kas daug ėda, bet tam, kas prisideda 
ir neišėda.

Ne tas arklys avižas ėda, katras dirba, o tas, katras 
stainioj stovi.

Ne tavo kiškis, ne tu ir kiškis.

Ne tą koją šiandien iš lovos iškėlei.

Netepsi - nevažiuosi.

Neteptais ratais netoli važiuosi.

Ne tėvo arklys, ne sūnus važiuoja.

Ne tiek grybų, kiek šungrybių.

Ne tiek įkando, kiek išsigando.

Ne tiek naudos, kiek bėdos.

Ne tiek saulės, kiek pro langą.

Ne tiek skausmo, kiek griausmo.

Ne tiek šviesos, kiek pro langą.

Netikęs paukštis, kurs savo lizdą teršia.
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Netikėk kumele ant kelio, pačia namie.

Netikėk pačia namie, o kumele kelionėj.

Netinka to norėti, ko negali turėti.

Ne toks velnias baisus, kaip pamaliavotas.

Ne toks velnias baisus, kokį jį piešia.

Ne tuomet lakinsi šunį, kad reikės eiti medžioti.

Neturėjo bėdos, tai nusipirko paršiuką.

Neturėjo bėdos, tai prasimanė vaikelį.

Neturėjo boba bėdos - nusipirko paršiuką.

Neturtingam vis vėjas į akis.

Nevadink vilko iš miško.

Nevaikščiok išsižiojęs, varna įlėks.

Nevaryk tėvo į mišką.

Neveizėk, ar pigus, bet geras.

Neverksi kerčioj sėdėdama, tai verksi kampe tupėdama.

Nevesk ožio į daržą - ir pats įšoks.

Ne turtas, o nuodėmės padaro žmogų nelaimingą.

Neturtingas kaip bažnyčios pelė.

Ne turtuos laimė.

Nevesk žmonos vien dėl pasogos.

Ne viena duona žmogus gyvena.
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Ne vienu kirčiu medis nukertamas.

Ne visa auksas, kas auksu žiba.

Ne visi tie yra medžiotojai, kurie kumpas triūbas ne
šioja.

Ne visi tie kukoriai, kurie ilgus peilius vartoja.

Ne visi viską gali.

Ne viskas auksas, kas auksu žiba.

Ne viskas gardu, kas akims gražu.

Ne visų dantim peles gaudyti.

Nėr kampelio, kad nebūt kryželio.

Nėra kas bučiuoja, nėra kas kumščiuoja...

Nėra kumelės, nereik ir virvelės.

Nėra namų be dūmų.

Nėra padėties be išeities.

Nėr rūmo be dūmo.

Nėra to blogo, kad neišeitų j gerą.

Nėra to namo, kad nebūtų amo.

Nė saulės duktė negali jam įtikti.

Nė su durnium muštis, nė su pliku peštis.

Nė velnias negali lino mūkos iškentėti.

Niekas mūsų taip nepažemina, kaip mes patys.

Nevyk dievo į medį.
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Nežaisk su ugnia, tai nesudegsi.

Nežinai, kur mirtį sutiksi.

Nežinai - nesakyk.

Nežino kairioji, ką daro dešinioji.

Nežiūrėk, kur varnos lekia.

Nieko neturiu, nieko nebijau.

Nieks to nematė, kad šuo mylėtų katę.

Niekur nerasi miltų kalno.

Naras aršiau nevalios.

Nori būti geras, mirk, nori būti blogas, ženykis.

Nori mėsos, tai eik pas vilką už berną. 

Norėdamas muštis, visuomet ir pagalį gausi. 

Norėtų dūšia į dangų, bet nuodėmės neleidžia. 

Nors ant šluotos, bet važiuotas.

Nors arti alkūnė, bet neįkąsi.

Nors devyni kumeliai, bet vis tie patys pavalkai. 

Nors elgeta mirsiu, bet savo krašto neužmiršiu. 

Nors kūnas geidžia, bet griekai neleidžia.

Nors medum tepa, vis tiek degutu dvokia.

Nors nežmoniškai, bet kitoniškai.

Nors sulopytas, bet savo.
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Nosimi debesų nesiek.

Nosis ištįso belaukiant.

Notros auga nesėtos, o kviečiai ir pasėti neauga.

Nudžiugo lyg geležtukę radęs.

Nueisi Luokės keliais.

Nuėjo kaip musę kandęs.

Nukris obuolys, kad nunoks.

Nuliūdęs lyg žalčio kiaušinį radęs.

Nuliūdo kaip nuo bulvienės bliūdo.

Nuliūdo kaip žemę pardavęs.

Numynė veršis stirnaitei koją.

Numynė žvirblis pelėdai koją.

Nuo adatos iki arklio.

Nuo adatos - prie peiliuko, nuo peiliuko - ant ar
kliuko.

Nuo Adomo visi esam giminės.

Nuo alaus galvą skaus, nuo degtinės dar labiaus.

Nuo burnos nenutraukęs, kito nepamylėsi.

Nuo ilgo smaigčio gali šuva kepsnį nunešt.

Nuo kamuoliuko ant kumeliuko.

Nuo katytės prie karvytės.

Nuo ko susirgai, tuo ir gydykis.
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Nuo lapės bėgdamas ant vilko užbėgo.

Nuo lietaus bėgo - po palašu pataikė.

Nuo likimo nepabėgsi.

Nuo meškos bėgo, ant vilko pataikė.

Nuo mirimo žolės neišranda.

Nuo namiškio vagies neišsaugosi.

Nuo namiškio raktų neišdabosi.

Nuo peiliuko ant arkliuko.

Nuo pirmo turgaus nebėk.

Nuo savęs nepabėgsi.

Nuo smertelės nėr žolelės.

Nuo svetimo arklio ir klane nusėsi.

Nuo valgio nebūsi bagotas, tik pilvotas.

Nuo varškės dantys išbarškės.

Nuo vieno jaučio dviejų odų nelupa.

Nuo vienos avies dviejų kailių nelupa.

Nuo vieno smūgio medis neišvirsta.

Nuo vilko bėgo, ant meškos užbėgo.

Nuo virvelės - prie kumelės.

Nuo zuikio bėgdamas, mešką sutiksi.

Nuo žioplumo vaistų nėra.
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Nuogas lietaus nebijo.

Nuparkus avis visą kaimenę užkrečia.

Nupirko kaip katę maiše.

Nuraudo kaip aguona.

Nusidirbo kaip rugius pjovęs.

Nusileisk ir bus gerai.

Nusiminė kaip žirgą pardavęs.

Nusmuko kaip lepšė nuo koto.

Nutarškėjo kaip perdžiūvę ratai.

buoliai nuo alksnių nekrinta.

Obuolys nuo obels netoli krinta.

Obuolys nuo obels netoli ritasi.

-Jį^Stg^ačią vesti - ne riestainis pirkti.

Pagadinti lengva, bet pataisyk kad gudrus.

Pagal drabužį sutinka, pagal protą išlydi.
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Pagal Jurgį ir kepurė.

Pagal žmogų ir kepurė.

Pagalinčiam - pievos dirvos. Negalinčiam - lazdos 
tarbos.

Pagyrų puodas visada juodas.

Pagyrų puodas visada netaukuotas.

Pagyvensim - pamatysim.

Paikas kaip avies vaikas.

Painiojas kaip varlė po kojų.

Padėtas daiktas valgyt neprašo.

Paklusnus kaip molinis jautukas.

Paklusnus kaip molinis Petriukas.

Pakol jauna ne su bet kuo šneka, kai pasensta net 
už čigono teka.

Pakriko kaip žydo bitės.

Paleidęs akmenį iš rankos, nesuturėsi.

Palengva eidamas toliau nueisi.

Palengva jodamas, toliau nujosi.

Palietą pieną visos katės laižo.

Palinkusį medį visos ožkos graužia.

Pamažu eidamas toliau nueisi.

Pamažu toliau nuvažiuosi.
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Pameluosi - nenumirsi, o daugiau nepavierys.

Pamotės duona karti.

Panašūs kaip du vandens lašai.

Panosės nenusišluostė, o su patarimais lenda.

Papratimas piktesnis už prigimimą.

Papratimas - tai antras prigimimas.

Paprotys pikčiau už nevalią.

Papuolė kaip aklai vištai grūdas.

Paraudo kaip žarija.

Parneš iš gervės pieno.

Parodysiu, kur pipirai auga.

Paršą ar prausk, ar neprausk, vis j purvyną lenda.

Paršelį perkant, reik jį iš Žako ištraukti.

Parėjo kaip musę kandęs.

Pas jį nė akmenio galvai prasimušti negausi.

Pas mylimą šimtas varstų - ne kelionė, dešimt varstų - 
ne iš kelio.

Pasakyk, kas tavo draugas, o aš pasakysiu, kas tu esi.

Pasakyta - padaryta.

Pasakyta teisybė priešus gamina.

Pasensti besidabydamas, numiršti besimokydamas.
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Paseno besimokydamas, numirė besidabydamas.

Pasileido kaip ubago botagas.

Pasipuošė kaip kerdžius prieš vakarą.

Pasirodė lyg jaunas mėnuo.

Pasislėpęs šuns nasruos, vilko uodegą rodo.

Pasišiaušęs kaip ežys.

Pasitaikė kaip aklai vištai grūdas.

Pažiūrėjęs į akis neklausk sveikatos.

Pasižiūrėjęs sotus nebūsi.

Paskendo varguose kaip inkstas taukuose.

Paskutinį šunys pjauna.

Pataikė kaip pirštu į dangų.

Patarimą duoti lengviau, negu sau jį pritaikyti.

Pati - ne rankovė, neatardysi.

Pats apmeta, pats ataudžia.

Pats muša, pats rėkia.

Pats pėsčias kulniuoja, o puikybė paskui važiuoja.

Pats skęsta ir kitą skandina.

Pats su pačia kaip šuva su kate.

Paukštį iš jo čiulbėjimo pažinsi.

Paukštį iš plunksnos pažinsi.
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Paukščiai be lizdo vaikų neperi.

Pautas vištą mokina.

Pavasario diena brangesnė už rudens nedėlią.

Pavasario laikas, dirba senas ir vaikas.

Pavasaris dainuodamas varo visus į laukus.

Pavasaris gražus žiedais, ruduo - javais.

Pavasarį ir šluotražis kruta.

Pavalgiau kaip per berno vestuves.

Pavogęs arklį, imkis ir balną.

Pažinęs praeitį, žinosi ateitį.

Pažiūrėsim kaip dugną dėsim.

Pažįsti žmogų nelaimės sutiktas.

Pečius vasarą molis, o šaltymetėj brolis.

Pelėda neišperi vanagėlio raibojo.

Pelė ant aruodo negaišta.

Pelė grūdu pasisotina.

Pelė urve katės nebijo.

Pelės šokinėja, kol katė miega.

Pelkė yra - velnių atsiras.

Pelų vis daugiau kaip grūdų.

Per barzdą varvėjo, burnoj neturėjau.
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Per barzdą varvėjo, dantys neregėjo.

Per darbymetį ir akmuo kruta.

Per jūrą išplaukęs, klane neskęsi.

Per pasiuntinį vilkas netunka.

Per rugiapjūtę ir akmenėliai kruta.

Per savo šešėlį dar nei vienas neperšoko.

Per daug ir arklys neveža.

Pernai žąsį valgė, šiemet pilve girksi.

Peršokai per šunį, peršok ir per uodegą.

Pešasi kaip gaidžiai.

Pešk, už pešimą brangiai moka.

Pešasi kaip šunys už kaulą.

Pigiai pirksi, brangiai mokėsi.

Pigią mėsą šunys ėda.

Pikta kaip ragana.

Piktas kaip širšinas.

Piktas kaip velnias.

Piktas šuo - namams geras.

Piktas šuo namus gina.

Piktas žmogus iš adatos vežimą priskaldo.

Piktą žodį visi girdi.
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Pikto darbo nepaslėpsi, kad ir tylėsi.

Piktžolė ir nesėta auga.

Pilnas byra, tuščias barška.

Pilvas - ne gromata.

Pinigai galvažudžiai, be pinigų negerai.

Pinigas kalba, pinigas tyli.

Pinigas - slidus daiktas.

Pinigų kaip šieno.

Pirkdamas degtinę, ligą veltui gauni.

Pirkta duona neskalsi.

Pirkta meilė greit atvėsta.

Pirma meiliai, paskui - peiliai.

Pirma vaga kreiva.

Pirma žmona - nuo Dievo, antra - nuo žmonių, o 
trečia - nuo velnio.

Pirmas blynas dažniausiai prisvilęs.

Pirmi gaidžiai velnią baido.

Pirmieji šuniukai skandinami.

Pirštą prisivėręs, duris sukapojo.

Pirštinės už juostos - pirštinės ieško.

Pirštu dangaus nepasieksi.
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Pirštu dešros neiškepsi.

Pirštu duonos neatrieksi.

Pirštu duonos neatrieksi, liežuviu mėnulio nepasieksi.

Pyktis grožiui kenkia.

Pyragas - ne duona, buvęs nebuvęs.

Pyragai prieš pyragus.

Pjaunas kaip katė su šuniu.

Plačios durys išeiti, siauros įeiti.

Platūs vartai įeiti, siauri išeiti.

Plepa kaip košė.

Pleištas pleištą varo.

Plėšia varpinę, o bažnyčią lopo.

Piešk, kol plyšta.

Plikas kaip delnas.

Plikas kaip tilvikas.

Plikis plikio neglosto.

Plunksna rašo, duonos neprašo.

Pluta atšokusi neprilips.

Po darbo ir duonos pluta gardi.

Po gulinčiu akmeniu ir vanduo neteka.

Po gulinčia kalade vanduo netekės.
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Po mirties ieško ligos.

Po mirties kviečiais atpjaus.

Po puodu palindęs pačios nerasi.

Po savo stogu visaip patogu.

Po svetimu stogu nekrauk lizdo.

Po vienos nelaimės eina kita.

Ponas miršta badu, kunigas šalčiu, o vargdienis gar
džiu valgumu.

Ponui į košę velnias spirgais šika.

Poterių neišmoko, o jau vesti nori.

Pora kaip tvora.

Pradėjęs nuo adatos užsės ir ant aildio.

Pradėk nuo gaidžio, tai ir pats nepajusi, kaip užšoksi 
ant arklio.

Pradžia darbą gaišina.

Pradžia galvą laužo.

Pragaras ir nekurstomas kūrenas.

Pranyko kaip dūmas.

Prarijo kaip šuo muilą.

Prasta žolė dygsta ir nesėjama.

Prastas paukštis, jei plunksnų nepaneša.

Prastas pavyzdys jaunus vilioja.
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Prašydamas sakalo akis rodo, o atiduodamas - šuns.

Pridygo kaip grybų po lietaus.

Prie darbo susirietęs, prie valgio išsitiesęs.

Prie kelmo ir ugnį gerai kūrenti.

Prie ko mažas priprasi, tą senas rasi.

Prie kokio prilipsi, tokiu ir pats liksi.

Prie košės visi vyrai.

Prie tamsos daugiau drąsos.

Prie savo urvo lapė nemedžioja.

Prieis ožka prie vežimo.

Prieš mėnulį nesušilsi.

Prieš vestuves ir šluotražis šokinėja.

Prieš vėją nepapūsi.

Priėjo liepto galą.

Prikibo kaip erkė.

Prilipo kaip smala.

Priprato kaip zuikiai į kopūstus.

Prisivalgė kaip per Užgavėnes.

Prisivirei košės - tai ir srėbk.

Pristojo kaip piktas pinigas.

Pritiko kaip jautis prie Miko.
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Pro vieną ausį įėjo, pro kitą išėjo.

Proga pasitaiko, bet nesikartoja.

Protas atsiranda su metais.

Protas rankas ir kojas vaduoja.

Pučiasi kaip varlė prieš jautį.

Puodas katilą vainoja, abu labu tokiu.

Puodas vandenį neša, iki ąsa nutrūksta.

Puolė į šoną kaip nuo ugnies.

Purvo negraibysi, pinigo nematysi.

ado kaip akla višta grūdą.

Raistas velnius globoja.

Raiša kumele netoli tejosi.

Raišą pavyti ir iš aklo pavogti - nesunku.

Raito kojos kaip medinis zuikis.

Rambaus arklio ir rimbas nepataiso.

Rami kiaulė gilią šaknį knisa.

Ramiam raiste velniai dėbso.

Rangosi kaip gyvatė.
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Ranka ranką mazgoja, kad abidvi būtų baltos.

Ranka ranką plauna.

Rankos darbininkės, akys baisininkės.

Rankos dreba lyg vištą vogus.

Rankos kaip grėbliai.

Rasa gaili akis ėda.

Rasi abu po krūmu miegosim: šakom pasiklosim, la
pais užsiklosim.

Rasoja kaip akmuo prieš lietų.

Raudonas kaip vėžys.

Rečiau kalbėk, dažniau tylėk.

Reikalinga kaip šuniui penkta koja.

Reikalingas kaip tilte skylė.

Reikia Dievo pagalbos darbą pradėti, o baigti ir pats 
pajėgsi.

Reikia laiko, bet reikia ir saiko.

Reikia patarimo, bet reikia ir pabarimo.

Rengiasi kaip žemaitis kosėti.

Rezginėm vandenio neprineši.

Riebus it mėsininko šuo.

Riejasi kaip šunys.

Riešuto neperkandęs, branduolio neragausi.
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Rimtai kalba, bet nerimtai daro.

Rimtas vardas už auksą brangesnis, už saulę šviesesnis.

Ryja kaip aitvaras pakulas.

Rytas už vakarą gudresnis.

Rytoj tiesiog, šiandien aplinkui važiuosim.

Rodyk tau širdį, vis tiek sakysi, kad burokas.

Romoje buvęs, popiežiaus nematęs.

Rublis prie rublio, štai ir visas kapšas.

Rudenį - į klėtį, pavasarį iš klėties.

Rudenį nakties metai, o dienos spindis.

Rudenį visi lapai krinta.

Ruduo atneš, pavasaris išneš.

Ruduo renka, pavasaris barsto.

Ruduo visus ponais daro.

Rugiapjūtėj tik akmenėlis guli - visi dirba.

Ruginė duonutė - mūsų motutė.

Rūpi auksas bagotam, o dangus dievotam.

Rūpi kaip žiemą pragyventi, jei vasarą nedirbo.

Rūpindamasis svetima duona, savos neteksi.

Rūstus liežuvis bado, o švelnus glosto.

Rūsčiam neįtiksi, nors kasnakt nemigsi.
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vaistas.
aikas valgyme ir gėrime - didžiausias

Sakė pasakė: nei vežt, nei nešt.

Saldi arielkėlė - karčios ašarėlės.

Saldu gardu kaip du medų.

Saldus daiktas greitai apkarsta.

Saldų praryti, kartų išspjauti.

Saugo kaip akį kaktoj.

Saugodamasis dūmų, į ugnį įkrisi.

Saulė ir kelmo nelenkia.

Saulė pilnus pamatus vaikų priperi.

Saulė verkia, tinginiui duoną valgant.

Saulė visiems šviečia.

Sauso nieks neklauso.

Sava ašara sūri, o svetima tik šlapia.

Sava duona gardesnė už svetimus pyragus.

Sava galva gyvenk.

Sava geležis už svetimą auksą brangesnė.

Savam krašte ir saulė šviesiau šviečia.

Sava našta nesunki.

264



Savam krašte ir tvoros žydi.

Savam krašte ir žiema maloni.

Savas vėzdas ne taip skaudus kaip svetimas.

Savi dūmai akių negraužia.

Savi marškiniai arčiau kūno.

Savo kerčioj kiekvienas ponas.

Savo kieme ir saulė šiltesnė.

Savo krašte pranašu nebūsi.

Savo namučiai, norint smilgučiai, meilesni už 

svetimus.

Savo namų ir dūmai saldūs.

Savo neapleisk, kito negeisk.

Savo pievelė minkštesnė už svetimos šalies patalą.

Savo taupo, kito laupo.

Savo Tėvynės neparduodu, kitos neperku.

Sąžinė neturi dantų, bet skaudžiai kanda.

Sekioja kaip uodegą.

Sena meilė nerūdija.

Sena patarlė amžinai nepasens.

Senam dera patarti, jaunam paklausyti.

Senas arklys vagos negadina.
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Senas braška, o jaunas lūžta.

Senas jautis vagos negadina.

Senas protu, jaunas gvoltu.

Senas vilkas uodegos į eketę nekiša.

Senatvė - neišgydoma liga.

Seną lapę sunku pagauti.

Seni žmonės turi mirti, jauni gali mirti.

Seno vilko neapgausi.

Seno žvirblio ant pelų nepagausi.

Senučiui meluoti, turtingam vogti...

Septyni vieno nelaukia.

Septyni vyrai vieną gaidį pjauna.

Serga tinginio liga.

Sėdi kaip ant žarijų.

Sėdi kaip pabučiuotas.

Sėdi kaip višta ant kiaušinių.

Sidabro yla storiausią maišą praduria.

Sienos nepalaižysi, akmens nepagrauši.

Siūloma prekė nebrangi.

Siūlosi kaip vilkas j kūmus.

Siūlu kamuolį atrasi.
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Skamba varpai tik nežinia kurioje parapijoje.

Skanu buvo tik maž tebuvo.

Skanu būtų tinginiui košė, kad nereikėtų maišyti.

Skanu kai du medų su degutu.

Skanu karšį valgyt - gilu vandenį bristi.

Skęstantis ir už britvos griebiasi.

Skęstantis ir už šiaudo griebiasi.

Skiriasi kaip diena nuo nakties.

Skola - ne rona, neužgis.

Skubėdamas nekepk, nes viskas sudegs.

Skubinasi namo lyg kiaušinį pakepęs.

Skubos darbą velniai renka.

Skubus darbas šuniui ant uodegos.

Skūpūs du kartus daugiau praranda.

Skūpūs du kartus perka.

Smertis ant nosies, mįslės už marių.

Sotaus širdis akmeninė.

Sotus alkano nepažįsta.

Sotus alkano neužjaučia.

Sotus alkano nesupranta.

Spirgai košės negadina.
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Sprogo kaip muilo burbulas.

Srėbk sriubą - žuvį ant dugno rasi.

Staiga šokęs, akis išdursi.

Stena stena - nepasako, kur gyvena.

Storokis, žmogau, ir Dievas padės.

Stovėdamas netoli nukeliausi.

Stovi kaip mietą prarijęs.

Stovi kaip Pilypas kanapėse.

Stovi kaip stulpas.

Stovintis vanduo sugenda.

Su baime maža laimė.

Su daina ir darbas spartesnis...

Su dalgiu nelauksi giedros, bet su grėbliu.

Su daug amatų sėskis ant pamato.

Su dėka neatliksi, su pyragu neužkiši.

Su durnium pradėdamas kalbėti, pupų rėtį pasidėk.

Su durnu du turgu.

Su durnu prasidėk, ir kepurę pasidėk.

Su gandrais išsikelsi, su varnomis nukrisi.

Su geru daugiau ištaisai, nekaip su piktu.

Su yla vilko nenudursi.
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Su kanape užaugo, su šunim paseno.

Su kardu kovosi, nuo kardo ir žūsi.

Su kiauru maišu vėją gaudo.

Su kiauru samčiu sriubos nepasemsi.

Su kokiu draugausi, tokiu pats patapsi.

Su kokiu draugausi, tokį vardą gausi.

Su kopūstais nasrus išdegęs, ir pro daržą eidamas 

pučia.

Su kuo sutapsi, tuo ir pats tapsi.

Su melu toli nenueisi, bet atgal nesugrįši.

Su miegu miegų nepripilsi.

Su pelais susimaišiusį kiaulės suėda.

Su piemeniu prasidėk, pupų rėtį pasidėk.

Su pliku nėr ko peštis.

Su protingu bartis, su plaukuotu peštis.

Su protingu muškis, su plaukuotu peškis.

Su rėčiu vandens nepasemsi.

Su saule gyvensi - bado neragausi.

Su saule negyvensi.

Su savo duona visur rasi suolą.

Su sietu vandens nepasemsi.
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Su siūlu atrasi ir kamuolį.

Su tavim prasidėk ir kelnes pasidėk.

Su tavim prasidėk, pupų rėtį pasidėk.

Su teisybe kiaurai svietą pereisi, o su melagyste - nei 
lyg vartų.

Su teisybe viską nugali.

Su verkiančiais verk, su juokiančiais juokis.

Su žodžiais maišelio neprikrausi.

Sudavė kaip kiškis kumelei.

Sugyveno kaip du balandėliu.

Sugyvena kaip kirvis su akmeniu.

Suko suko kaip varna prie viščiuko.

Suglebo kaip pasenusi lepšė.

Sukasi kaip apatinė girna.

Sukasi kaip vijurkas.

Sulig Jurgio ir kepurė.

Sunkia kaip iš akmens vandenį.

Sunkiausia pirmoji vaga.

Sunkios girnos plonai mala.

Sunku kaip pelei aruode.

Sunku prieš srovę plaukti.
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Sunkus darbas gardžią duoną kepa.

Sunku šieną vežti, bet lengva žiemą pešti.

Supyko dėl baravyko, nuliūdo dėl barščių bliūdo.

Supyko dėl baravyko, suraukė kaktą dėl menko 
daikto.

Susibarė dėl vištos žarnų.

Susikalba kaip kiaulė su žąsim.

Susikalbėjo kaip avinas su žąsinu.

Susipjovė kaip šunys dėl kaulo.

Susiprato kaip katė pieną paliejusi.

Susispaudę kaip silkės statinėje.

Susiraukęs kaip avižas braukęs.

Susiraukęs kaip naginė.

Susiraukęs kaip suodžius braukęs.

Susiraukė kaip devynios pėtnyčios.

Susiraukė kaip naginė.

Susirgo tinginio liga.

Sutaria kaip šuo su kate.

Sutinka, kad vanduo per judviejų tarpą neperbėgtų.

Sutinka kaip akmuo su dalgiu.

Sutinka kaip kirvis su akmeniu.
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Sutinka kaip šuo su kate.

Sutinka pagal rūbą, išlydi pagal protą.

Sūnaus baramas lipk ant krosnies, žento - nešdinkis 
lauk.

Sūnaus garbė tėvo švarku dėvi.

Sūnus obuolius kremta, tėvo dantys atšimpa.

Svečiai į vidų, akys ant lentynos.

Svečias išeis, savas paliks.

Svečių valgis iki slenksčio.

Svečių valgis iki vartų.

Svečiuose gerai, o namuose dar geriau.

Sveika žmona vyrui miela, turtinga sesuo - broliui 
miela.

Sveikam ligos nejkalbėsi.

Sveikame kūne - sveika siela.

Sveikas drūtas kaip ridikas.

Sveikata - didžiausias turtas.

Sveikata ir už auksą brangesnė.

Svetima duona karti.

Svetima krosnis nešildo, kai sava užgęsta.

Svetima ugnis - nešildo.

Svetimam darže skanesnės ropės.
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Svetimam savo kalčių neprimesi, Dievo neapgausi.

Svetimas kampas ankštas.

Svetimi kailiniai nešildo.

Svetimi pinigai nešildo.

Svetimi vaikai greit auga.

Svetimo nenorėk, savo neapleisk.

Svetimos burnos neužčiaupsi.

Svetimos rankos žarijom žarstyti.

Svetimomis plunksnomis nepasipuoši.

Svetimomis rankomis tik žarijas žarstyti.

Svetimu arkliu netoli josi.

Svetimu protu toli nenuvažiuosi.

Svetimų namų aukšti slenksčiai.

Sviestu košės nepagadinsi.

arka ant uodegos nuneš. 

Šarka dar medyj, jau iešmą drožia. 

Šaukia kaip smaugiamas.

Šaukštai popiet.
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Šaukšto nėr, o jis jau prie stalo.

Šaukštu marių neišsemsi.

Šaukštu upės neišsemsi, sauja kalno nesupilsi.

Šiandien ir akmuo kruta.

Šiandien juokas, rytoj verksmas.

Šiandien negulsi, rytoj nesikelsi.

Šiandien raudonas, rytoj lavonas.

Šiandien tu ponas, o ryt lavonas.

Šiaučius basas, kriaučius apdriskęs.

Šiaušies kaip ežys su dygliais.

Šiluma kaulų nelaužo.

Šimtas uodų kumelę papjauna.

Širdelė - ne avelė, šieno nepaduosi.

Šykštuolis vis dusyk moka.

Šlekto žmogaus saugokis iš visų pusių.

Šluotos surištos neperlauš!.

Šneka kaip didelis.

Šneka kaip pasiskolinęs.

Šnekėk greitai - diena trumpa.

Šnekus šneka, darbus darbą randa.

Šnypščia kaip gyvatė.
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Šnypščia kaip žaltys pieno negavęs.

Šoka kaip supančiotas.

Šokinėja kaip varlė prieš dalgį.

Šoko kaip levas, krito kaip palas.

Šukės laimę neša.

Šunies kailio klausysi, kad manęs neklausai.

Šunį vijus, nors uodega teko.

Šuns balsas į dangų neina.

Šuns nepraėjęs pagalio nemesk.

Šuo budrus, o zuikis baukštus.

Šuo čia laka, čia loja.

Šuo greitai vaikus daro, ale kas iš to, kad akli gimsta.

Šuo ir kariamas pripranta.

Šuo, kuris daug loja, nekanda.

Šuo loja kur bliūdas padėtas.

Šuo loja, o žmonės važiuoja.

Šuo loja, pons važiuoja.

Šuo loja - vėjas nešioja.

Šuo neturi baltos duonos, o katė lašinių.

Šuo tą giria, kurio duoną ėda.

Šuo tiek nenubėgs, kiek tu primeluosi.
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Šuo tikrai išdvės, kol mane suės.

Šuo šunį iš tolo pažįsta.

Šuo šunį, šuo šunį, šuo uodegą vikst.

Švelnus - nors prie širdies dėk.

Šventu paliksi, o visiems neįtiksi.

^įj^^igga avelė kaip avelė, ir vėl nuo galo.

Ta pati panelė, tik kita suknelė.

Tada buvo, kai riestainiais lijo, o pyragais snigo.

Tai grėbstymai, tai vėpstymai - vyža duonoj.

Tai ne mergelė, bet tikra kregždytė.

Taisyk ratus žiemą, o roges - vasarą.

Taisosi it meška riešutauti.

Taip blogai ir taip negerai.

Tam ir lydeka prūde, kad karosas nesnaustų.

Tame kieme tegausi akmenį dantį išmušti.

Tamsoje randasi ausys, šviesoje - akys.

Tamsus darbas šviesoje pasirodo.

Tarp dviejų auklių ir vaikas be galvos.
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Tarp dviejų auklių vaikas be nosies.

Tarp vilkų ir žmogus turi kaukti.

Tarpsta vaikai kaip girioje medžiai.

Taupyk duoną, o ne darbą.

Taupyk tai ir turėsi.

Tave klausia apie ragaišį, o tu kalbi, kad avinai iš- 
gaišę.

Tavo liežuvis kaip karvės uodega.

Tavo liga kaip mano sveikata.

Tavo sąžinė balta, kaip puodo apačia.

Tegu Dievas padeda, kas gerai pradeda.

Teisybė kaip rėtyj vanduo.

Teisybė už saulę šviesesnė.

Tekėk už to, kas veda, ne kas žada.

Ten gera, kur mūsų nėra.

Ten gudri lapė uodegą prisvilusi.

Ten katės pieno tik nebuvo.

Tėvai perplėšė užančius, vaikams benešdami, o vai
kai - nuo tėvų išnešdami.

Tėvas mirė - pusė našlaičio, močia - visas.

Tėvas muša vaiką mylėdamas, o svetimi - nekęsdami.

Tėviškės dūmai už svetimą ugnį šiltesni.
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Tėvynė visiems maloni.

Tėvynės dūmas šviesesnis už svetimą ugnj.

Tėvo diržas mokina, brolio pykdina.

Tėvo ir motinos už pinigus nenupirksi.

Tėvo, motinos neklauso ir valgo duoną sausą.

Tėvų pabarimas - sviestu patepimas.

Tiek tavęs bijau kaip pernykščio sniego.

Tiek tavęs reikia kaip tilte skylės.

Tiek teisybės kaip rėtyje vandens.

Tiesą į akis blogam pasakyti, tai kaip širšių lizdą už
kliudyti.

Tiesi vaga kaip virvė kišenėje.

Tiesiai arčiau, aplink greičiau.

Tiesiu keliu eisi - laimę rasi.

Tiesos maiše nepaslėpsi.

Tik nelaimėje pažįsti tikrą draugą.

Tik numiręs pailsėsi.

Tiko kaip Barbė prie Miko.

Tiko kaip šuniui botagas.

Tikslo siekimas pasaulį tvirtina.

Tinginiui visada šventė.
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Tinginys dukart dirba, šykštus dukart moka.

Tinginys ir gulėdamas patrūksta.

Tinginys ir kelią koja rodo.

Tinginys ir miegodamas patrūksta.

Tinginiui visados blogi metai.

Tinginiui visuomet šventė.

Tinka kaip katinui akiniai.

Tinka kaip kiaulei balnas.

Tinka kaip šuniui balnas.

Tinka kaip šuniui penkta koja.

Tykus vanduo krantus plėšia.

Tyla - gera byla.

Tylėk ir Dievą mylėk.

Tyli it žuvis.

Tyli kaip kiaulė j svečius atklydus.

Tyli kaip pelė po šluota.

Tyli kaip žemę pardavęs.

Tyli kiaulė gilią šaknį knisa.

Tokie čia pyragai, kad sudžiūvę noragai.

Tokia jau Dievo valia.

Tokia paguldyta, tokia pastatyta.
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Tokia varna prausta, tokia neprausta.

Tokį gerą siųst smerčio parnešti.

Toks jojamas, toks važiuojamas.

Toks oras, toks ir noras.

Toks tokį pažino ir ant alaus pavadino.

Toks žmogus, tokia ir kalba.

Tol mokinamės, kol gyvi esame.

Toliau savo nosies nemato.

Tolimi giminės - didelė meilė, artimi giminės - di
deli barniai.

Tos avižos ne dėl šio žąsino.

Tos pačios akys juokiasi, tos pačios verkia.

Traškančioji eglė ilgiau stovi.

Trata kaip sulūžę ratai.

Traukia kaip ožys ratus.

Traukiasi atbulas kaip vėžys.

Trečią dieną ne tik žuvis, bet ir svečias dvokia.

Trūkstant pyrago, gardi ir duonelė.

Tu man, aš tau.

Tu nuo adatos ant arklio užsėsi.

Tu ponas, aš ponas, o kas neš mūsų terbas?

Tu rodai širdį, o jis - uodegą.
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Tu tinki tik velnius žiemą šerti.

Tupi kaip višta ant kiaušinių.

Turbūt jo akys šlapioj vietoj.

Turi taip šokti, kaip muzika groja.

Turškias kaip antis po vandenį.

Turtingam ir aitvaras atneša.

Turtingam ir velnias padeda.

Turtingam pats velnias sviesto į košę krauna.

Turtingas kaip ruduo.

Tuščia bačka toli skamba.

Tuščias puodas garsiai skamba.

bago terbos neprikrausi.

Ugnis dega ir nekurstoma.

Ugnis nekurstoma nesikūrena.

Ugnis taukus suras, o arklys - kelią. 

Uodegą riečia kaip glostoma katė. 

Uošvė į namus - tylos nebebus.

Upės neužtvenksi, jūros neišsemsi.
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Už gerą blogu atsimoka.

Už gerą geru mokėk.

Už gero vyro - kaip už mūro, už prasto - kaip už 
kelmo.

Už kalnų būgnai, o priėjus kaselė.

Už liežuvį - per liežuvį.

Už ką pirkau už tą ir parduodu.

Už marių ir jautis po skatiką.

Už piktumą nemokama.

Už pinigą ir velnias kazoką šoka.

Už pinigus visa nupirksi, tik tėvo ir motinos nenu
pirksi.

Už teisybę nakvynės negausi.

Už vieną kailį dirbtą dešimtį duoda nedirbtų.

Už vieną mokytą duoda šimtą nemokytų.

Už vieną muštą dešimt nemuštų duoda.

Uždraustas vaisius visados gardesnis.

Užkliudė širšių lizdą.

Užsimanė dangiškų migdolų.

Užsimanė kaip senas jauną vesti.

Užsimerkia kaip gaidys giedodamas.

Ūžia kaip bitės avily.
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adink mane nors puodu, tik ant ugnies
nestatyk.

Vagie, kepurė dega!

Vagis vogs - nepralobs.

Vagis vagimi, o kekšė kekše netiki.

Vagiui sprunkančiam vienas kelias, o ieškančiam daug 
kelių.

Vagystė nepraturtins, dosnumas nesuvargins.

Vaikai - vargai, bet ir džiaugsmą atneša.

Vaikšto kaip dvasia be vietos.

Vaikšto taip katė su pūsle.

Vaikšto kaip šešėlis.

Vaikui krintant angelas pagalvę padeda, seniui krin
tant velnias akmenį pakiša.

Valdyk pačią, kitaip - ji tave valdys.

Valgant ir apetitas atsiranda.

Valgyk, kad kailis kaulų.

Valgyk norėdamas, dirbk galėdamas.

Valgysi varškės - dantys išbarškės.

Valgo kaip ne savo dantimis.

Vanagas vištą globojo, kol sudorojo.
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Vandens gėręs, girtas nebūsi.

Vargas - geriausias mokytojas.

Vargas per duris - meilė per langą.

Vargas vargą remia.

Vargas žiemą su snargliu, o vasarą su vartais.

Varlė jaučio neprarys.

Varnas varnui akies nekerta.

Varną prausk ar neprausk - vis tiek bus juoda.

Varpų neieškok bulvienojuj, o bulvių ražienoj.

Vartosi kaip inkstas taukuos.

Vasarą po vežimą, žiemą po saujelę išnešioja.

Vasarą griežei, žiemą gali pašokti.

Vasarą ilsėsies, žiemą badausi.

Vasarą ir antys skalbėjos.

Vasarą ir varlė skalbėja.

Vasarą kaip beprausi, o ji vis juoda ir juoda.

Vasarą nedirbęs, žiemą kuo misi?

Vasarą nedirbsi, žiemą nesiilsėsi.

Vasarą su vartais, žiemą su snargliu.

Vasarėlė - motinėlė, o žiemelė - pamotėlė.

Vasaros prakaitas žiemą šildo.
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Velyk po senu ūsu nekaip po jaunu snargliu.

Velyk prastas lopelis, negu daili skylutė.

Velyk šiandien zylė negu rytoj tetervinas.

Velkas kaip povo uodega.

Velnias neims, dievui nereikia.

Velnio bitės - velnio medus.

Velnio neštas ir pamestas.

Velniui uždarysi duris, tai jis per aukštinį įlįs.

Verčiau duoti negu prašyti.

Verčiau po seno barzda negu po jauno botagu.

Verkdamas kaktos niekad neištaisysi.

Verkia duona tinginio valgoma.

Verkia kaip motinai mirus.

Veršis negimęs, jau peilį galanda.

Veršiu nebliovęs, jaučiu nebaubsi.

Vėjas kalnus griauna, žodis žmogų kelia.

Vėją pasėjęs audros susilauksi.

Vėjo botagas.

Vėjo laukuose nesugausi.

Vėjo vaikas, vėjais ir eis.

Vėjus plaštakomis gaudyti.
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Vėjus sėsi, audras valysi.

Vėlai atėjusiems kaulai lieka.

Vėlai susiprasi, nieko neberasi.

Viena apkalba gimdo kitą.

Viena bėda - ne bėda.

Viena bėda - ne bėda, dvi trys kaip apsėda, tai ir 
žmogų suėda.

Viena galva - gerai, o dvi - dar geriau.

Viena kregždė - dar ne pavasaris.

Viena ranka duoda, kita atima.

Viena ranka glosto, antra peša.

Vienam duktė, kitam motina patinka.

Vienas - apie ratus, kitas - apie batus.

Vienas galas dega, kitas ir nerūksta.

Vienas ir košėj prapulsi.

Vienas kaip pirštas.

Vienas kala, kitas zalatija.

Vienas kartas nemeluos.

Vienas laiko už ragų, o antras melžia.

Vienas lauke - ne karys.

Vienas tarnas dviem ponams tarnauja.
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Vienas tėvas būrį vaikų išmaitina, o būriui vaikų vie
na tėvą sunku išmaitinti.

Vienas tėvas šešetą vaikų išmaitina, o šešetas vaikų 
vieno tėvo neišmaitina.

Vieną avį kerpant, kitoms kinkos dreba.

Vieno tiesa, o kito - ne melas.

Vienu šūviu nori nušaut du zuikiu.

Vienu šūviu du zuikius nenušausi.

Vikri kaip kregždė.

Vilkas avies kailyje.

Vilkas pavasarį permaino gaurus - ne prigimimą.

Vilkas per pasiuntinį netunka.

Vilkas šuns nebijo, bet nekenčia, kai loja.

Vilkas nežiūri ar daug avių.

Vilkas vilkęs pames, ale kai voverė nutvers, tai į me
dį įtrauks.

Vilką kojos peni.

Vilką mini, vilkas čia.

Vilką minim - vilkas už durų.

Vilką vijus nors uodega atiteko.

Vilko liga serga.

Vilko neštas ir pamestas.
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Vilku nearsi, nors pabarsi ir pakarsi.

Vilku nearsi, meška neakėsi.

Vilkui kojos nepadaužęs, netark, kad raišas.

Viltis - kvailių motina.

Virbalu košės nekabinsi.

Virbas nulūžta, o virbų šluota nelūžta.

Virė virė ir papylė.

Virpa kaip drugio krečiamas.

Visai turtuolis nežino, kuom save vargšas maitina.

Visi darbai - visi badai.

Visi į vieną dūdą pučia.

Visi norėtumėm į dangų lipti, tik griekai neleidžia.

Visi velniai juodi.

Visi vienos motinos vaikai, bet ne visi vienos išminties.

Visiems badams duonos nepripirksi.

Visiems neįtiksi.

Viskas gerai, kad galas geras.

Viskas gerai, kas gerai baigiasi.

Viskas niekis prieš amžinybę.

Visko buvo, tik paukščių pieno nebuvo.

Visko buvo, tiktai raginimo stigo.
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Visko yra, tik gulbės pieno nėra.

Viso svieto nesuvaikysi.

Visokių yra, visokių reikia.

Visur duona su pluta.

Visur gera, bet namie geriausia.

Visur gerai, bet savo šaly geriausia.

Visur gražu, bet svetur neramu.

Visų balti dantys, o nežinai, kas už dantų.

Visų galų meistras.

Visų nagai j save riesti.

Visų šventų rankelės į save linkę.

Visų verksi - akių neteksi.

Viščiukus skaičiuoja rudenį.

Višta besi krapštydama vis ką nors iškrapšto.

Vištai plunksnas nesunku nešioti.

Vištos kiaušinio nepamokys.

Vyrai valdo pasaulį, o moterys - vyrus.

Vyras iš stuomens ir iš liemens.

Vyras kaip pipiras.

Vyras miršta - moteriška sijoną sutrumpina.

Vyras - ne ožys, neišmainysi.
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Vyrelis kaip bitinėlis, į mergeles kaip katinėlis.

Vyrui ar žmona mirė, ar pirtis sudegė.

Vyrui sveika pati, broliui - bagota sesuo.

Voverė ant šakos, o jau kailį dera.

Zuikio dantys vilkui nebaisus.

Zuikio ranka nepagausi.

adinys - kaip sapne radinys.

Žalias linksta, sausas lūžta.

Žarijos besisaugodamas, liepsnon įkrito.

Žąsis su višta nesusikalba.

Žemą tvorą visos ožkos kopinėja.

Žemė juoda viską suvalo.

Žemė žemai, dangus aukštai.

Žiaurios bausmės vertas, kas pasitikėjimą nužudo.

Žiba kaip žaltys, ėda kaip arklys.
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Žiemos dantys ilgi.

Žiemos dantys viską sugraužia.

Žiemos vakarai atmintį gaivina.

Žiemos vakarai visų pletkų tėvai.

Žilas kaip ožys.

Žilas plaukas paausy - velnias pauodegy.

Žilą plauką prigyveno, o nieko neišmano.

Žilė galvon - velnias uodegon.

Žinai žodį - randi kelią.

Žioplą ir bažnyčioje muša.

Žiūrėk, iš ko duoną valgai.

Žiūrėk lauko vasarą, o sodo rudenį.

Žiūri kaip avinas į naujus vartus.

Žiūri kaip žvirblis per tvorą.

Žiūri kaip katinas į lašinius.

Žiūri kaip šarka į baravyką.

Žydas, boba ar velnias - vienas ir tas pats.

Žydas muša, žydas rėkia.

Žmogaus norams galo nėra.

Žmogui širdies neparodysi.

Žmogus bagotas kaip šuva kudlotas.

291



Žmogus ir miršta mokydamasis.

Žmogus ir numiršti besimokydamas.

Žmogus iš klaidų mokosi.

Žmogus piktas alkanas, o šuo - sotus.

Žmogus senyn, liga jaunyn.

Žmogus šaudo, Dievas kulkas gaudo.

Žmogus žmogui yra vilkas.

Žmogus žmogų kaip žuvis žuvį ryja.

Žmogus žmogui nelygus.

Žmona nakties gegutė, ji visada perkukuoja.

Žmona - ne rankovė, nebeatardysi.

Žmonių ir yla skuta, o mūsų nei barzdaskutis.

Žodis galvos nepramuš.

Žodis kaip žvirblis, išlėks nepagausi.

Žodis skriaudžia, žodis ir glaudžia.

Žodis širdin kelią suranda.

Žodis žvirbliu išlekia, jaučiu sugrįžta.

Žodį paleidęs, nesulaikysi.

Žodžiais kailinių nepasiųsi.

Žodžiu galvos nepramuš), o sužeisti gali.

Žodžiu sužeisi, žodžiu ir pagydysi.
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Žolė nuo ligos, bet ne nuo smerčio.

Žuvims vanduo, paukščiams oras, o žmogui visa že

mė priklauso.

Žuvis ieško gilumos, žmogus - gerumos.

Žuvis ieško kur giliau, žmogus kur geriau.

Žuvis ir svečias trečia dieną dvokia.

Žuvis nuo galvos pradeda dvokti.

Žuvis trokšta be vandenio.

Žuvis žuvim gyvena, o žmogus žmogum.

Žuvys gaudomos tinklu, o žmonės žodžiu.

Žvengia kaip arklys.

Žvirblis be strypčiojimo nepastovi.
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