L Ordspråk A till Ö

40 st

Lag utan straff är klocka utan kläpp.
Lagt kort ligger.
(Utspelat kort får inte tas tillbaka, givet anbud får man stå fast vid).
Lat i täppan, tomt i skäppan.
(Den som inte gitter så, han får ingenting skörda).
Lata armar gör tomma tarmar.
Lejonmun och harhjärta. (Stor i orden och feg i hjärtat).
Lek inte med elden.
(Umgås inte lättsinnigt med faran, lek inte med kärleken).
Lida och bida stillar mycken kvida.
Lika barn leka bäst.
(Man trivs bäst bland sina jämlikar,
makarnas likhet i börd och ålder gör bästa äktenskapet).
Liten blir väl stor, men ond blir aldrig god.
Liten hjälp är också hjälp. (Och ska inte föraktas).
Liten och käck kör ofta den store i säck.
(Små motståndare ska man inte förakta).
Liten tuva stjälper ofta stort lass.
(Små fel kan vålla stora olyckor och fördärva ett gått anseende).
Liten är alltid minst. (Den fattige eller svage blir alltid eftersatt).
Livet är ingen dans på rosor.
Lotteri är den fattiges lycka och olycka.
Lova runt hålla tunt, gör svag kredit.
Lyckan kommer lyckan går. (I handskrift från 1600 - talet).
Lyster dig inte, så brister dig intet.
(Den ingenting åstundar saknar ingenting).
Låna och borga gör många sorger.
Lång väntan ökar längtan.
Lånta fjädrar är ändå fjädrar.
(Har man inga egna idéer, är det skönt att kunna använda andras).
Låt inte solen gå ner över din vrede.
(Var inte långsint, somna inte osams).
Låt kyrkan stå mitt i byn.
(Så att alla kan se den och ingen får orättvist långt dit,
sätt fatet mitt på matbordet så att alla kan nå det).
Låt mej se, sa den blinde. (Tänka efter).
Lägg inte sten på börda.
(Öka inte den olyckliges sorg med hårda ord eller hån).

Lägg locket på grytan, så ser ingen vad du kokar.
(Låt ingen få inblick i dina planer).
Länge vred är var man led.
(Man undviker långsinta och oförsonliga människor).
Lärdom är bra, men erfarenhet är bättre.
Lärdomens rot är bitter men frukten söt.
Läsa lusen av någon.
(Skrupensa upp, skälla ut någon, läsa lagen för någon,
låta honom veta vad han är värd).
Läsa utan bok är som fiska utan krok. (Lönlös möda).
Lätt att få Fan i huset men svårt att få honom ut igen.
(Svårt att bli kvitt obehagliga människor).
Lätt fånget, (erhållit) lätt förgånget.
Lätt vunnet lätt försvunnet.
Lätt är den börda som en annan bär.
Lättare att trösta än att tröstas.
Lättja föder kättja.
Lättja föder laster.
Lögnen är som snöbollen, ju mer den rullas, ju större blir den.
Lögnaren måste ha gott minne. (Så att han alltid ljuger lika).

