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Daggen faller på både lort och lilja.
(Ordensutmärkelse drabbar både värdiga och ovärdiga).
De duvor som lever under tak är säkra för rovfågeln.
(I föräldrahemmet lever dottern tryggast).
De gamla ska man ära, de unga ska man lära.
De gamlas vett och de ungas kraft växer inte på samma skaft.
De hänger ihop som ler och långhalm. (De är oskiljaktiga).
De kokar båda i samma gryta. De är i maskopi med varandra).
De lever som hund och katt.
(I ständig träta eller som ständiga ovänner, ofta om äkta makar).
De sitter i samma båt. (Är i samma fara).
De stora fiskarna, äter upp de små.
De vackraste körsbären hänger högst.
(De vackraste flickorna är svåråtkomliga).
De vackraste äpplena blir först maskstungna.
(De vackraste flickorna blir först utsatta för frestelser).
De är inte alla guds barn, som går i kyrkan.
De är inte alla karlar som bär byxor.
(Somliga är fruntimmersaktiga och somliga kvinnor är manhaftiga).
De är inte jungfrur alla som bär kransen.
(Den gamla symbolen för okränkt oskuld).
De är lika goda kålsupare båda. (Lika dåliga karaktärer, likadana skojare).
Delad börda, är inte hälften så tung.
Delad glädje dubbel glädje, delad sorg är halv sorg.
Den agalös lever han ärelös dör.
Den arbetar hårt som ingenting har att göra.
(Man blir trött av att gå och göra ingenting).
Den avundsjukt ser får sällan mer.
Den blinde tror att alla kor är svarta.
Den blir inte rik som ofta flyttar.
Den blomman som lyser mest doftar minst.
(Yttre prakt döljer ofta hårt sinne).
Den bröd har honom bjudes bröd. (Den mycket har han får ändå mer).
Den bär olyckan bäst som kan dölja den mest.
Den dagen den sorgen. (Man ska inte oroa sig i förtid).
Den djupaste brunnen kan också tömmas.

Den drunknande griper efter halmstrået.

(Inför den hotande faran söker man räddning av vad som helst,
den nödställde klamrar sej fast vid ett sista svagt hopp).
Den ena korpen hackar inte ut ögat på den andre. (Skojare håller ihop).
Den ena människan är den andras spegel.
(Man lär av att se på andra och deras fel).
Den ena människan är den andres varg.
Den ena supen drar den andre efter sig.
(Ju mer man dricker, ju mer vill man dricka).
Den ene får lyckan, den andre får kryckan.
Den ene förvärver, den andre ärver, den tredje fördärver.
Den ene gör upp eld som den andre värmer sig vid.
(Den ene gör arbetet, den andre drar nytta av det).
Den ene sår, den andre skördar.
Den enes död är den andres bröd.
(När någon dör eller blir avsatt, blir hans plats ledig för någon annan).
Den enes gift är den andres medicin(Vad som stjälper den ene kan hjälpa den andre).
Den fattige är lyckligast när han är mätt, den rike när han är hungrig.
Den fattiges tal blir sällan hört. (Det tar man ingen hänsyn till).
Den feta suggan vet inte hur den svultna lider.
(Den rike kan inte sätta sig in i den fattiges läge).
Den friske fattas mycket, den sjuke bara ett. (Hälsan).
Den första fågeln får det första kornet.
Den första supen söker sällskap (Efter en sup vill man ha fler).
Den gåsen som mest kacklar, hon värper minst.
(Den som gör mest väsen av sej gör ofta minst nytta).
Den hunden som mest skäller, han bits minst.
(Den som hotar högljuddast vågar inte slå till).
Den högt kliver, han faller djupt.
(Den som strävar för högt riskerar att misslyckas).
Den hönan som kacklar mest, hon värper minst.
Den hönan som sitter närmast tuppen är alltid fetast.
(Ju närmare de mäktiga, desto större förmåner).
Den illa gör, han illa far.
Den inte vill arbeta, han får efter maten leta.
Den intet vågar, han intet vinner.
Den kan lätt få plats i helvetet som har fan till morbror.
(Släktskap ger lätt befordran).
Den kloke har långa öron och kort tunga. (Han hör mycket och talar litet).
Den ko som bölar mest mjölkar minst.
(Den som gör mest väsen av sig gör minst nytta).
Den late tar hellre för stor börda än han går två gånger.

(Tar hellre "latmansbörda”).
Den litet talar har litet att försvara.
Den man fruktar, den hatar man.
Den man gärna umgås med, dens seder lär man.
Den man älskar den agar man.
Den mycket har, han mera får.
Den många vill bjuda måste mycket sjuda.
Den predikar väl som lever väl.
(Föregå med gott exempel är den bästa predikan).
Den pukelryggige ser inte sin egen puckel, men han ser sin broders.
(Man märker inte sina egna svagheter, men man märker andras).
Den på lur bak dörren står, sin egen skam då höra får.
Den rakaste vägen är den kortaste.
(Med rätt fram uppriktighet når man fortast till målet).
Den rike äter vad han vill, den fattige vad han kan.
Den ska krökas i tid som god krok ska bli.
Den ska luta sig som har låga dörrar. (Den fattige måste ödmjuka sig).
Den som blinkar till den blinde han gör fåfängt arbete.
(Lönlöst att göra antydningar till den som inte begriper).
Den som blåser på elden får gnistor i ögonen.
(Den som eggar till strid blir själv inblandad i den, det går ofta ut över den som
stifta ovänskap mellan andra).
Den som bockar sig fördjupt blir trampad på nacken.
(Överdriven ödmjukhet lockar översittare).
Den som bygger hus med andras pengar murar sin grav med egna drängar.
Den som börjar med en knappnål slutar med en silverskål.
(Den som börjar med att snatta småsaker blir lätt med tiden en stor tjuv).
Den som dricker sitt vin ensam får ensam sadla sin häst.
(Den som inte delar med sig får heller ingen hjälp av andra).
Den som en gång bedragit är alltid misstänkt.
Den som freden vill njuta, ska inte freden bryta.
Den som föraktar sin fiende har förlorat halva spelet.
Den som föder hönan bör också ha äggen.
(En som har omkostnaderna och arbetet bör också njuta avkastningen).
Den som fuskar i många hantverk blir inte mästare i något.
Den som förtror en hemlighet åt sin vän blir hans fånge.
(Blir beroende av hans tystlåtenhet).
Den som gapar efter mycket, mister ofta hela stycket.
Den som ger hästen lösa tyglar blir kastad ur sadeln.
(Ger man hustru eller tjänstefolk för stor frihet, så tar de snart herraväldet).
Den som ger narren goda råd, han häller vatten i ett såll.
Den som ger åt den fattige, han lånar åt Gud. (Och får igen av honom).

Den som gifter sig med sin piga, han får både buga och niga.
Den som gläder sig åt andras olycka får gråta åt egen.
Den som gräver en grop åt andra faller själv däri.
(Man fastnar lätt själv i en fälla som man lägger ut åt andra).
Den som går i borgen går i sorgen. (Efter som han ofta får betala).
Den som gärna bär, lastar alla på. (Den tjänstvillige blir gärna ytnyttjad).
Den som gärna lånar ljuger gärna och betala ogärna.
Den som gärna vill röra i andras grytor, sveder ofta sin egen gröt.
(Den som vill ordna för andra försummar sitt eget).
Den som gömmer till natten, han gömmer till katten.
(Det äter katten upp, snålheten bedrar visheten).
Den som gör allt vad han behagar måste ofta lida det honom icke behagar.
Den som gör gott åt pack får skam till tack.
Den som gör sej till duva, han blir tagen av höken.
Den som gör sej själv till får blir uppäten av vargen.
(Den som är för beskedlig blir utnyttjad).
Den som gör sig till hund får gnaga ben.
(Den beskedlige får hålla till godo med det sämsta).
Den som har fan till morbror kan komma till helvetet när han vill.
Den som har fan till vän får det bra i helvetet.
Den som har hund behöver inte skälla själv.
(Skönt att ha något ombud som kan föra fram anmärkningarna).
Den som har långa fingrar han ska ha långa ben.
(Tjuven måste kunna springa sin väg).
Den som har munnen full av galla har svårt att spotta honung.
(Elak och bitter man säger inga vänligheter).
Den som har tur behöver inget vett.
Den som hugger i taket får kalk i ögonen.
(Angrepp på överordnande går tillbaka på en själv).
Den som håller med din ovän ska du inte hålla för din vän.
Den som håller är lika ond som den som slår.
(Den som hjälper brottslingen är lika brottslig själv).
Den som i leken går måste leken tåla.
Den som inte har det i tankarna, han får ha det i skankarna.
(Den som glömmer får gå omigen).
Den som inte har lärt sig att lyda vet inte heller att bjuda. (Befalla).
Den som inte kan se genom fingrarna kan inte styra sitt hus.
Den som inte tar vara på öret får aldrig kronan.
Den som inte tål krutrök duger inte till att vara med i krig.
(Den ömtålige bör inte ge sig i stridigheter).
Den som inte unnar sig själv något unnar inte heller någon annan.
Den som inte vill arbeta han ska heller inte äta.

Den som inte vill höra har alltid vax i öronen.
(Ingen är så döv som den som inte vill höra).
Den som inte vill kröka ryggen mot marken får inte kröka armen mot munnen.
som inte vill arbeta får heller ingenting att äta).
Den som kastar smuts på andra smutsar ner sej själv.
Den som klandrar arbetet, han klandrar mästaren.
(Kritiserar man en människas utseende,

klandrar man också föräldrarna, Gud som har skapat henne).
Den som klär sig i lånta kläder blir snart avklädd.
(Den som braverar med andras idéer blir snart avslöjad).
Den som kom sist i säcken ska först ut.
(Den senaste anställd får finna sig i att bli först avskedad)
(Nya upplevelser glöms fort, men barndomsminnena sitter kvar).
Den som kommer först till kvarn får först mala.
(Den som kommer först får först sitt ärende uträttat
eller sin önskan uppfylld).
Den som köper allt vad han ser, han får sälja allt vad han har.
Den som köper det han inte behöver, han får sälja det han behöver.
Den som lastar sig själv, honom prisar ingen.
Den som lever får se.
Den som ligger länge i sin bädd, han får litet för sin näbb.
(Den late får svälta).
Den som ljuger i ett blir misstrodd i allt.
Den som lånar bort utan pant får ej åter en slant.
Den som mycket börjar bringar föga till slut.
Den som mycket kan göra får mycket att röra.
(Den duktige blir överhopad med uppdrag och arbetsuppgifter).
Den som mycket kan göra, får mycket att röra.
Den som måste bära bär tungt. (Påtvingat arbeta känns tungt).
Den som orkar över sjön, han orkar väl också över bäcken.
Den som planterat trädet får sällan smaka frukten.
(Den ene gör arbetet, en annan får fördelarna, mången arbetar för sina
efterkommande).
Den som pratar för sej själv pratar till en dåre.
Den som ruvar på hämnd håller sina egna sår öppna.
Den som röker tobak luktar som ett svin, den som snusar ser ut som ett svin,
den som tuggar tobak är ett svin.
Den som rör vid beck får smutsiga fingrar.
(Man ska inte ta del i smutsiga affärer).
Den som sjunger på fastande mage kommer i hökarumpan före kvällen.
(Allt för glada på morgonen råkar lätt illa ut före kvällen).

Den som själv tar sig friheter, tillåter inte andra att göra det.
Den som skonar vargen sätter fåren i fara.
(Om man inte oskadliggör brottslingarna,
utsätter man hederligt folk för risken att bli överfalna).
Den som skäller själv slipper hålla sig med hund.
(Han behöver inte ha någon annan till det).
Den som sover med hundar stiger upp med loppor.
(Ger man sig i lag med dåligt folk,
blir man nersmittad av dem till kropp och själ).
Den som spar han har. (Ibland med tilläget, om han har någonting kvar)
(Den som har han spar)(Rik och snål).
Den som stammar plär ljuga.
(Stamningen beror ofta på nervositet hos den som ljuger).
Den som sår hat, skördar ånger.
Den som sår ut många löften, han skördar mycken ånger.
Den som säger vad han vill får ofta höra vad han inte vill.
Den som stammar plär ljuga.
(Stamningen beror ofta på nervositet hos den som ljuger).
Den som sällan öppnar sin pung, han sparar åt andra.
(Eftersom han inte näns njuta av det själv medan han lever).
Den som talar illa om andra med dig, han tala illa om dig med andra.
Den som tar ålen om stjärten och kvinnan på orden, han vinner inte mycket.
Den som tiger han samtycker. (Genom att inte opponera sig).
Den som spottar mot himmelen spottar sig själv i ansiktet.
(Om man okvädar sina överordnande, faller det tillbaka på en själv).
Den som träder emellan när två slåss, får ofta stryk av dem båda.
Den som upphör att vara vän har aldrig varit det.
Den som ursäktar sig anklagar sig.
(Han visar att han har gjort något som behöver ursäktas).
Den som vill bli utskälld, ska gifta sig.
Den som vill fred njuta, ska inte freden bryta.
Den som vill ha allt det han ser får gråta när han ler.
Den som vill ha det söta måste ock stundom lida det sura.
Den som vill ha sin hand i allting får söliga fingrar.
(Lägg dig inte i det som inte angår dej).
Den som vill jaga en annan måste själv löpa med.
(Husbonden får inte vara långt borta från tjänarna,
om han vill ha något uträttat).
Den som vill lära sig att befalla måste först lära sig att lyda.
Den som vill mäkla fred får ofta två fiender.
Den som vill slå hund finner snart käpp.
(Den som vill komma åt någon finner nog medel).

Den som vill sitta på två stolar faller lätt ner mitt emellan.
(Den som vill stå väl med båda parterna blir ofta övergiven av båda;
den som vill sköta två sysslor misslyckas ofta med båda).
Den som viskar han ljuger.
Den som vågar han vinner.
Den som väntar på arv kan få vänta länge.
Den som växer upp utan aga dör utan ära.
Den som älskar sig själv har sällan några rivaler.
(Han är vanligen ensam om den kärleken).
Den som älskar vin och flickor har alltid tomma fickor.
Den som är allestädes är ingenstädes.
(Den som blandar sig i allting uträttar föga).
Den som är bjuden är plägad.
(Har man bjudet någon räknas det även om han inte kommer
eller håller till godo).
Den som vinner tid, vinner allt.
Den som är glad i flaskan, får litet i taskan. (I fickan, han blir utfattig).
Den som är rädd för gnistor blir en dålig smed.
(Den som är rädd för obehag gör ett dåligt arbete).
Den som väntar på arv kan få vänta länge.
Den som äter det vita brödet först får äta det svarta efter.
(Tar man ut fördelarna i förskott får man bära bördorna sedan,
överdåd i ungdomen gör fattigdom i ålderdomen).
Den sorg som sover ska man inte väcka. (Påminn inte om glömd sorg).
Den sten som ofta flyttas växer ingen mossa på. (Den förblir naken).
Den vida far blir mycket var (Varse). (Han får se mycket).
Den vita gåsen ruvar väl. (Snötäcket värmer sädesboden).
Den väl kan gömma har något att tömma.
Den väl smörjer åker lätt. (Med gåvor och mutor når man lätt sitt mål).
Den ängen är grönast som ligger längst bort.
(Avståndet förskönar och lockar).
Den är dubbelt fattig som har varit rik. (Då känns fattigdomen värst).
Det alla ska göra blir aldrig gjort. (De litar på varandra).
Det behövs två för att göra ett äktenskap lyckligt,
men det behövs bara en för att göra det olyckligt.
Det behövs intelligens för att spela dum.
Det blev annat ljud i skällan.
(Det blev en annan och vänligare ton och behandling).
Det blev pankaka av alltihop.
(Det blev ett grundligt fiasko, det gick i stöpet).
Det blir inga byxor av den västen.

(Det räcker inte till vad man har tänkt sig,
det blir ingenting av med den saken).
Det blir inget slagsmål förrän någon slår igen.
Det blir inte bra väder förrän det onda kommer ner.
(Det blir inte gott väder förrän det har rengnat färdigt)
(Det blir ingen frid eller ordning förrän folk har fått rasa ut).
Det blir inte dag för att tuppen gal.
(Man ska inte inbilla sig att man övar inflytande på världsutvecklingen).
Det blir inte frukt efter var blomma.
(Mycket får man göra förgäves, inte alla löften blir infriade).
Det bästa hos människan är hunden.
Det börjar med knappnål, och slutar med silverskål.
Det den druckne påstår får den nyktre försvara.
Det ena uppskovet föder det andra.
Det farligaste av de vilda djuren är en baktalare och av de tama en smickrare.
Det Gud har sammanfogat ska människan icke åtskilja.
(Äkta makar bör inte skiljas).
Det gick all värdens väg. (Det tog slut och försvann).
Det går en ängel genom rummet.
(När det plötsligt blir helt tyst i ett sällskap).
Det går in genom det ena örat och ut genom det andra.
(Och ingen fäster sig vid det).
Det går som att ösa vatten med ett såll.
(Pengarna går åt lika fort som de kommer, det är lönlöst arbete).
Det går som de blinde slåss. (Rent på tok).
Det går över till du ska gifta dig. (Om sår eller sveda, trösteord).
Det gör alltid gått i någon rynka. (Även liten välfägnad har man gott av).
Det jag inte vet gör mig inte het. (Det upprör mej inte, det har jag inte ont av).
Det kan en blind se. (Det är självklart).
Det kan hända den bäste, det har hänt mej.
Det kan ingen doktor hjälpa. (Det kan inte hjälpas, det får man finna sig i).
Det kan jag på mina fem fingrar. (Fulkomligt och i minsta detalj).
Det kommer när det blir två torsdagar i en vecka.
(Tro inte att det nånsin blir av).
Det kommer som ett brev på posten.
(Alldeles säkert och utan man behöver göra något för det).
Det kostar mer än det smakar.
(Det är inte värt sitt pris, nöjet är inte värt obehaget).
Det levande föregår, det livlösa består.
Det låter man inte säga sig två gånger.
(Det håller man till godo med både fort och gärna).
Det man inte har i huvudet får man ha i benen.

(Om man glömmer att uträtta vad man skulle, får man gå en gång till).
Det man inte har sagt behöver man inte ta tillbaka.
Det man inte lägger sig i behöver man inte dra sig ur.
Det man äter ur grytan får man inte på fatet.
(Det man en gång har förbrukat det är förbrukat).
Det mitt öra inte hör, det mitt hjärta inte rör.
(Det man inte vet har man inte ont av).
Det må bära eller brista. (Det må gå hur det vill lyckas eller misslyckas).
(Isen varken bär eller brister är inte tjock nog för att bära
och ändå så tjock att den hindrar framkomst med båt).
Det passar som hand i handske. (De är lika goda).
Det ska jag låta vara osagt. (Det vågar jag inte påstå).
Det ska krökas i tid det som krokigt ska bli. (Uppfostran måste börja tidigt).
Det ska vara skillnad på lort och pankaka.
(På skräp och värdefulla ting, på enkelt folk och förnäma,
allt ska uppskattas efter sitt värde).
Det ska vi bli två om. (Det får du inte bestämma ensam,
det går jag inte med på).
Det ska vi sätta P för. (Förhindra, sätta stopp för)
(P var bl. a. Ett varningstecken för pest).
Det snickaren felar får målaren hela. (Fel och skavanker försöker man dölja).
Det som botar en smed kan slå ihjäl en skräddare.
Det som göms i snö kommer upp i tö.
(Det som stoppas undan på ett osäkert gömställe kommer snart i dagen)
(Det onda som ligger dolt kommer med tiden i dagsljus).
Det som göms i snö, kommer upp i tö.
Det som lätt fås det lätt förgås.
Det som ska ske det sker.
(Det som ödet har bestämt kan man inte hindra eller undgå).
Det som är för dumt att säga, det kan man sjunga.
Det sämsta hos hunden är människan.
Det träd som ofta flyttas slår sällan rot. (Detsamma gäller människor).
Det var en annan femma. (Det var en annan sak, det förändrar saken).
Det var mer tur än skicklighet.
Det var nära ögat. (Det var inte långt ifrån att det hade träffat).
Det var slutet på visan. (Så illa gick det alltså till slut).
Det viktiga är inte hur man har det utan hur man tar det.
Det vill goda fingrar att riva upp gammalt agg med rötterna.
Det växer gräs på den stig där ingen går. (Vänskap och kärlek svalnar).
Det är bäst att snusa i var sin dosa. (Att var och en håller sig till sitt).
Det är bättre att giva sig fattig, än stjäla sig rik.
Det är bättre att inte få det man begär än att få det man inte begär.

(Och inte vill ha).
Det är bättre att lära något gott av den sämste än att lära något dåligt av den b
Det är den vanliga visan.
(Det är ständigt samma sak man får höra, ständigt samma klagomål).
Det är don efter person.
Det är dåligt träd som faller vid första hugget.
(Skral människa som genast ger vika).
Det är en dag i morgon också.
(Vad man inte hinner idag kan man göra imorgon;
man ska inte genast göra av med allt vad man har
utan spara något för framtiden).
Det är fler som drunknar i vin än i vatten.
(Det är fler som super ihjäl sig än som drunknar).
Det är få som säger prosit, när den fattige nyser.
(Honom gör man ingen affär av).
Det är gott att ha en hund att skylla på.
(Att kunna skylla ifrån sej på någon annan,
tjänare eller underordnad, när man begått något fel).
Det är gödseln som sätter kakan på bordet. (Väl gödslad åker ger god skörd).
Det är hipp som happ.
(Det kommer på ett ut, det ena är inte bättre än det andra).
Det är hon som säger var skåpet ska stå.
(Det är hon som bestämmer i det huset).
Det är hugget som stucket.
Det är hästens duglighet som gör hans slaveri.
Det är hugget som stucket.
(Det ena är inte sämre än det andra, det kan komma på ett ut).
Det är illa att inget vett ha, men det är värre att ha vett och inte bruka det.
Det är ingen ko på isen så länge rumpan är på land.
(Det är ingen överhängande fara, det är ingen brådska).
Det är ingen skam att vara clown, bara man vet om att man är det.
Det är inte ens skuld att två träta.
Det är inte gott att hålla det man inte har i näven.
(Urskuldande försvar av den som råkar släppa väder) (fisa).
Det är inte guld allt som glimmar.
(Yttre glans döljer ofta dyster verklighet, ytan är inte att lita på).
Det är inte långt mellan varven. (Det återkommer, upprepar sig).
Det är inte nåt lyte att ha stort snyte,
det är mycket större skam att komma näslös fram.
(Svar till den som skämtar med ens stora näsa,
med anspelning på det gamla skamstraffet med avskuren näsa
för nesliga brott).

Det är klart som korvspad. (Fulkomligt självklart).
Det är kär gäst, som sällan kommer.
Det är litet som roar småbarn.
(Ironiskt om dumma påhitt av vuxna människor
eller om enfaldiga människors skratt åt dumt skämt).
Det är kärt besvär. (Det underkastar man sig gärna).
Det är lugnet före stormen. (Ett olycksbådande lugn före vredesutbrottet).
Det är lättare att prisa fattigdomen än att bära den.
Det är mindre plåga att lära i ungdomen än att vara okunnig i ålderdomen.
Det är ord och inga visor. (Skarp tillrättavisning och inget skämt).
Det är roligt så länge det varar, sa han som föll från kyrktornet.
Det är roligt så länge det varar. (Men det är snart slut).
Det är saligare att giva, än att taga.
Det är skillnad på folk och fä.
Det är små utgifter som tömmer pungen.
Det är som att leta efter en knappnål i en höstack. (Hopplöst).
Det är som att slå vatten på gåsen.
(Hon skakar det av sej, förmaning och klander är bortkastat på den som inte b
om det, det är förspilld möda).
Det är som en droppe i havet. (Det förslår inte långt).
Det är så visst att två gånger två är fyra. (Det är oemotsägligt).
Det är så säkert som amen i kyrkan.
(Där böner och predikningar alltid avslutas med amen).
Det är ugglor i mossen. (Det är fara å färde).
Det är vatten på hans kvarn. (Det stöder hans mening).
Din far var inte glasmästare.
(Flytta dej, du skymmer utsikten för mej, för du är inte genomskinlig).
Dit ett får hoppar, dit hoppar alla.
(Självständiga människor följer med flocken).
Djupa strömmar löper tyst.
(Man vet aldrig vad den tystlåtne tänker innerst inne).
Drick inte för andras hälsa så att du förlorar din egen.
Drinkare bättrar sig alltid på morgonen.
Drucken man talar det nykter tänker.
Drucken man är aldrig fattig. (Han känner sig alltid rik).
Drucken man är om aftonen som en björn, om morgonen som en skjuten örn.
Drucken mans glädje nykter mans sorg.
Drucken sot gör sömnen bot. (När den druckne sover ruset av sig).
Dryckenskap gör armod.
Dryckenskap gör galenskap.
Dränk inte dig själv för att rädda en drunknande.
(Ruinera inte dig själv för att hjälpa en annan).

Du ska inte fiska i mitt vatten. (Inte slå dej ut för min fästmö).
Du ska inte jaga på annans jaktmarker. (Inte slå dej ut för min fästmö).
Dumhet och stolthet växer på samma träd. (Finns hos samma personer).
Dygd och glas går lätt i kras.
Dyngan jäser utan jäst, bonden när han fått en häst.
Dålig hantverkare, klagar på sina verktyg.
Dålig höna som skiter i egen bale. (Man ska inte tala illa om sitt eller de sina).
Dåligt kalas där inget går i kras.
(Trösteord till den som råkat slå sönder något).
Dåligt rykte har snabba ben. (Det spris fort).
Dåren skrattar, den vise ler.
Dåren är den som gör samma fel omigen.
Dårens kniv är först i smöret. (Han är alltid framfusig).
Där armod går in, går kärlek ut.
Där förståndet slutar, tar tron vid.
Där gärdsgården är lägst hoppar alla över. (Den svage vågar alla sej på).
Där gärdsgården är lägst kliver alla över.
(De små och beskedliga blir hunsade av alla, dem vågar sej alla på).
Där kärleken slutar, tar hatet vid.
Där lagen slutar, bör hedern ta vid.
(Där det inte finns lagbestämmelser att följa,
bör man handla efter hederns bud).
Där ligger en hund begraven.
(Här ligger något mystiskt inunder, det är något misstänkt med det här).
Där misstanken går in, går kärleken ut.
Där som är hjärterum, där är stjärterum.
(För goda vänner öppnar man gärna sitt hem, även för övernattning).
Där tanden värker, dit går tungan. (Man talar gärna om sina lidanden och
motgångar).
Där vett ej går in går det ej heller ut.
Där vettet släpper tar lyckan vid. (Till hjälp och räddning).
Där vinet går in, går skammen ut. (Den druckne mister skamkänslan).
Döden frågar inte efter åren. (Drabbar både gammal och ung).
Döv husbonde och blind husmor tvistar sällan.
(När hon inte ser hans fel och han inte hör hennes klander).

