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Abborren har fritt att välja, lämna kroken eller svälja.
Adam sköt skulden på Eva och eva på ormen. (Folk skyller alltid på andra).
Adams barn är lika. (vi är syndare alla).
Adel utan dygd, är lyckta utan ljus.
Advokater och soldater, är satans lekkamrater.
Afton röd gör morgon grå, vackert väder gärna spå.
Afton röd gör morgon söt, morgon röd gör afton blöt.
Aftondryck, ger morgontörst.
Aftonrodnad fager natt, morgonrodnad våter hatt.
(Klar morgon går lätt över i regn).
Aftonrodnad kall natt, morgonrodnad slask i hatt.
Agan är god, när måtta är med.
Aldrig blir någon så listig, att man inte blir lurad.
Aldrig får en god hund ett gått ben. (Den beskedlige blir illa belönad).
Aldrig så långt mellan bergen att inte trollen råkas.
(lika söker lika: onda människor finner nog varandra,
två älskande skyr inga besvär för att råkas).
Aldrig är dagen så lång att icke aftonen kommer en gång.
(Även den som lever länge måste en gång dö).
Aldrig är kyrkan så full att inte prästen får rum.
(Om man är aldrig så mätt, så orkar man en bit till).
Alkohol är ett gott medel att bevara allting utom hemligheter.
All vår början bliver svår, bättre går det år från år.
Alla barn i början.
Alla blomster tjänar inte till kryddekvast.
(En kvinna kan vara värdefull, även om hon inte är vacker).
Alla drar till lak (Byk, tvätt) men ingen till bak.
Alla goda ting är tre.
Alla klagar över sitt dåliga minne, men ingen över sitt förstånd.
Alla kvinnor är Evas döttrar.
(Nyfikna som Eva i Bibelns berättelse om syndafallet).
Alla känner apan, apan känner ingen.
Alla moln ger inte regn. (Varken hot eller löfte går alltid i uppfyllelse).
Alla nycklar hänger inte vid ett bälte.
(All makt ska inte samlas hos en person:
hustrun ska inte ha all makt i hemmet).
Alla ser den vita barmen, men ingen ser den tomma tarmen.
Alla ska ha sin föda, av bondens svett och möda.
Alla sätt är bra utom de tråkiga.
Alla vet råd för galen käring, utom den som har henne.
Alla talar om vädret, men ingen gör något åt det.

Alla vill att yxan ska gå, men ingen vill hålla i skaftet.
(Alla vill att det ska hålla räfst,
men ingen vill själv gripa in och ta på sig obehag och ansvar).
Alla vill herrar vara, ingen vill säcken bära.
(Ingen vill vara underordnad och göra arbetet).
Alla vill styra i gott väder.
Alla vägar bär till Rom.
(På många vägar eller sätt kan man nå målet,
man kan välja vilken väg man vill).
Alla är födda lika, fattiga och rika.
Alla är inte skurna över samma läst.
(Alla är inte lika dana, var och en har sina fasoner).
Allas vän är ingen vän.
(Den som håller sig väl med alla blir inte förtrolig vän med någon).
Allt för klok är största tok. (Den som inbillar sig begripa allting är en narr).
Allt för käck, är största gäck.
Allt kommer igen utom det som kommer i tjuvhand.
Allt vatten vill till havet. (Den mycket har, han får ändå mer).
Allt är inte guld, som glimmar.
Alltid bäst som sker.
(Det kunde blivit värre, inte värt att sörja över utgången).
Alltid bättre grädde, på andras mjölk.
Alltid bättre gräs, på andra sidan stängslet.
Alltid bättre gröt, i andras grytor.
Alltid bättre mat, på annans fat.
Alltid bättre säd, på annans åker.
Alltid finner kaka, sin maka.
Alltid leker tungan på sårad tand.
(Talet kretsar omkring lidna oförrätter eller olyckor).
Alltid kommer den dag att kon behöver sin rumpa igen.
(En vacker dag behöver man det som man har föraktat).
Allting har en ände.
(Vanligen om olyckan eller bedrövelse: förtvivla inte, det ordnar sig nog).
Allting klär en skönhet, inget missklär en full.
Allting klär ett vackert ansikte, sa flickan, och provade de nya skorna.
Alvar och gamman, faller väl samman.
Anders braskar, julen slaskar.
(När Anders - dagen den 30 november knastrar av kyla, blir det töväder vid ju
tvärtom).
Andras fel mäta, sitt eget förgäta.
(Man märker andras fel och glömmer sina egna).
Andras höns, värper gåsägg.
Andras nöd, är läkarens bröd.

Anfallet, är det bästa försvaret. (Bäst att förekomma angriparen).
Annans hustru, är alltid vackrare,
Annans ko, har alltid större juver.
April med sitt skin (sken) lockar barnen ut och in.
April torr och ren, är bonden till stort men.
April varm, maj sval och juni våt, är något att glädjas åt.
April våt och maj kall fyller bondens lada all.
April, april, du dumma sill, jag kan narra dej vart jag vill.
(Utrop efter lyckat aprilskämt).
Aprilsnö är fåragö. (Fårgödsel).
Aprilväder och barnrumpor är intet att lita på.
Arbete ger bröd, lättja ger nöd.
Arg kvinna och bitande hund, vaktar huset bäst.
Arga hundar får rivet skinn.
Arga katter får rivet skin.
Arja hästar drar bäst. (Ilska ökar arbetstakten).
Arm brunn som man måste bära vatten till.
Arm och rik, gör döden lik.
Arvingars gråt, har löjet bakom sig.
Att betala skulder är bättre än att ge allmosor.
Att bli far är inte svårt, men att vara det.
Att fela är mänskligt, att förlåta gudomligt.
Att hålla tal är ett arbete, att låta bli är en konst.
Att inte ha vänner är sämre, än att ha ovänner.
Att komma i rätt tid är bra, att gå i rätt tid är bättre.
Att se andra äta gör ingen mätt. (Andras välstånd har man ringa glädje av).
Att segra utan fara, är vinst utan ära.
Att ta emot välgärningar är att sälja sin frihet.
Att ta en rik hustru är att sälja sin frihet.
Av barn och dårar får man höra sanningen.
(De förstår inte att förställa sig).
Av en fjäder kan det bli fem höns.
Av frukten känner man trädet.
(Av gärningarna kan man bedöma gärningsmannen, av barnen föräldrarna).
Av gödda hästar och magra kor blir aldrig någon bonde stor.
(Om man slösar med och knappar in på det nyttiga
går det utför med ekonomin).
Av liten gnista blir en stor eld.
(Av en obetydlig orsak kan bli en stor olycka, krig eller träta).
Av litet träd hugger man små spånor. (Ringa tjänster ger liten lön).
Av många bäckar små, blir snart en stor å.
Av många hugg, blir yxan slö. (Ständigt tjat förlorar sin verkan).
Av många ören små, blir snart en krona å.

Av naket träd blåser inga blommor bort.
(Har man ingenting, så mister man ingenting).
Av sista glaset kommer den första örfilen.
(Vid slutet av dryckeslaget börjar slagsmålet).
Av små grisar blir stora svin. (Varning till osnygga barn).
Av stora träd faller stora spånor. (Höga befattningar ger goda inkomster).
Av önskningar blir ingen rik.
Avund följer människan som rost följer järn.

