J Ordspråk A till Ö

20 st

Jag förstår piken, fast den är fin.
(Jag förstår nog att det är mej ni syftar på).
Jag förvärvar och hon fördärvar.
(Eftersom det är hon som står för utgifterna för hushållet).
Jag har hört bjällran, men jag har inte sett kon.
(Jag har hört löftet eller hotet, men jag har inte sett det uppfyllt).
Jag har ännu en gås oplockad med honom.
(Jag har ännu något ogjort, oavslutat, otalt, en ouppgjord tvist med honom).
Jag ser hällre hans häl än hans tå.
(Ser hällre att han går sin väg än att han kommer hit).
Jag säger ingenting, så har jag inget sagt.
(Som jag behöver stå till svars för).
Jag undrar, sa flundra, om gädda är en fisk.
Jag önskar honom dit pepparn växer. (Så långt bort som möjligt).
Jorden är alltid frusen för lata svin.
(Den late har alltid något att skylla på, när han inte vill arbeta).
Ju fattigare man är, dess mindre får man för sitt arbete.
Ju fler kockar, desto sämre soppa.
(Ju fler som vill bestämma, ju sämre resultat).
Ju högre apan klättrar, dess mer visar hon rumpan.
(När den ovärdige får ett högt ämbete blottar hon sina svagheter).
Ju längre dag, dess kortare tråd.
Ju längre man fastar, desto mera äter man.
(Efter lång avhållsamhet tar man skadan igen).
Ju mer man dricker, desto törstigare blir man.
Ju mer man rör i gödselhögen, ju värre luktar den.
(Man ska inte röra i smutsiga affärer).
Ju mer man vet, desto mera vet man hur lite man vet.
Ju mera dryck, ju mera törst.
Ju äldre hus, dess svagare väggar.
(Gamla människor har en bräcklig kropp).
Julen varar inte till påskan, däremellan kommer fastan.
(Man får spara och försaka mellan festligheterna).
Jungfrur och glas går lätt i kras. (De har ringa mostadskraft).

