I Ordspråk A till Ö

47 st

I brist på bröd äter Fan limpa.
(Har man inte det ena, får man ta något annat,
antingen sämre eller bättre).
I brist på höns tar räven kråkor.
I brist på skäl brukar man undanflykter.
I de lugna vatten går de största fiskarna.
I de tystaste vattnet går de största fiskarna.
(Tystlåtna människor är ofta falska i grunden,
dem vet man aldrig var man har).
I krig och kärlek är allt tillåtet.
(Alla medel är tillåtna som kan hjälpa till att övervinna fiende eller rivalen).
I nöden prövas vännen.
I tjuv-och rackarspel kuperar man själv.
(I ohederliga affärer ordnar man själv förberedelserna).
I utförsbacken går det alltid fort. (Åren går fort i ålderdomen).
I öknen är sanden billig.
(Där det finns för mycket av en vara, sätter man inte värde på den).
Idag bakdag, imorgon smakdag.
(Först arbeta, sedan njuta frukterna av arbetet).
Idag frisk och röd, imorgon blek och död.
Idag gull, i morgon mull.
Idag gull, imorgon mull.
Idag konung, i morgon död.
Idag röd, i morgon död.
Idag sund, imorgon kall i mund.
Ihålig tand smittar sin granne.
(Det dåliga är smittsamt, undvik dåligt sällskap).
Ila kommer aldrig till vila.
Illa hört blir illa fört. (Har man hört galet, så för man det vidare galet).
Illa vunnet snart försvunnet.
Ilskna hundar gläfser minst. (Tystlåtna människor ska man akta sej för).
Ingen eld utan rök. (Häftig kärlek är svår att dölja).
Ingen fara på taket, så länge skorstenen står.
Ingen fisk utan ben, ingen man utan men.
(Allting har sina brister och avigsidor).
Ingen föda utan möda. (Man får arbeta för födan).
Ingen glädje utan sorg.
Ingen haltar på annans fot. (Ingen har ont av andras krämpor eller olyckor).

Ingen ko heter brokig utan att hon har en fläck.
(Det är alltid någon sanning i vad folk säger,
dåligt rykte är sällan utan grund).
Ingen konst att hålla en dörr stängd, som inge bankar på.
(Blir inte flickan frestad, kan hon lätt bevara sin oskuld).
Ingen regel utan undantag.
Ingen ros utan törnen.
(Ingenting är alldeles utan obehag, ingen glädje utan sorg,
medaljen har alltid sin avigsida).
Ingen rök utan eld. (Inget ryckte utan grund).
Ingen så vacker ros att hon inte vissnar.
(Den vackraste kvinna mister en gång sin skönhet).
Ingen säck är så full att inte ett korn till går i.
(Ingen är så mätt, att han inte kan äta lite till,
uppmaning till gästen att ta mera).
Ingen tycker om sina bojor, även om de är av guld.
(Att gifta in sej hos rikt folk är att mista sitt oberoende).
Ingen vet vad han har förrän han mister det.
(Först då förstår han dess värde).
Ingen vet var haren har sin gång.
(Vad som kan inträffa, var faran dyker upp).
Ingen vet, när åskan slår ner.
(Olyckan eller ovälkommet besök kommer, när man minst anar det).
Ingen vet sin tid. (Hur länge han har kvar att leva).
Ingen är så döv som den som inte vill höra.
Ingen är så rik att han kan undvara sin granne.
Inget hus utan mus. (Det finns olägenheter överallt).
Inget är som väntans tider.
Ingenting åldras så fort som tacksamheten. (Den glöms snart).
Inte alla är karlar som bär byxor.
(Somliga manfolk är fruntimmersaktigga).
Inte för allt smör i Småland.
(Du får det inte, jag gör det inte, vad du än bjuder för det,
inte för något pris).

