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ВСТУПНЕ СЛОВО 

Ця моя книга - вже друге видання українських пословиць, 

пр:шоnідок і поговірок. Перша збірка появилась у 1959 році, ско
ро знайшла свого читача й так же скоро розбрився в народі весь 
наплад. Це спонукало мене опрацювати нову збірку- вже об'є
мисту з новим призбираним матеріялом, .яка - сподіюся - та
кож не буде залежуватися на книгарських полицях, бо це на
родн.я мудрість, яка промовляє найкраще до серця й душі, а й 
заставляє розум керувати своїми діями, щоб добре використати, 

злого виминати. 

Народні nословиці - це життєвий досвід довгих-nредовгих 

nоколінь украінського й інших культурних народів, які переда
вали його з роду в рід у короткому з гумором вислові, а ті зно

ву включали до того і щось нового з власного досвіду, сво і спо
стереження з нових життєвих обставин про успіхи, труднощі й 
невдачі та чому вони були й .як вимниати іх. І так :коротким об
разом - на-весело - подавали своїм нащад:кам. Та:к народній 
досвід- "народня мудрість"- збагачувана все новими й нови

ми надбанями доходить аж до нас самих і ходить між народом, 

його заохочує до нових добрих nочинань, остерігає перед злом, 

висміває невдах. 

Оnинившись у новому св1т1 різними хвилями напливу, наші 

люди зустрічалися з новими життєвими труднощами, переборю
вати які nриходилося важко, а то й аж нестерпно. І в тому за

nз.ятті як багато доnомагав саме досвід nо:колінь у народній му
дрості - та:к з гумором схопленій у пословиц.ях, і в найтруд

ніших обставинах перемагала життєва радість, замість понуроі 
зневіри І І з того знову ж нові заключення з нового життєвого до
свіду - ноі пословиці й приповідки з "зао:кеанського життя'', 
новий в:клад у народню скарбницю українськоі :культури. І цей 

наш новий досвід у новому світі та:кож відзеркалює ця нова моя 
збірка. 

Зацікавлення нвродньою мудрістю украінсь:кого народу ви
яРилося вже давно й багато у:краінсь:ких і не-у:краінсь:ких дое
nідників народньоі творчости бродило довгими ро:ками між на

родом нашим і списувало іх, опрацьовувало, а й видавали гру

бими й багатотомовими збірниками, але вони загалові у:краінсь-
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кому не .були достуnні. Ще й теnер списують в У кр~іні цю нашу 
народню мудрість, але іі nідмазують на-червоно й видають дли 

проnаrанди й заблуди "масовими тиражами". Але сучасної на
родньоі мудрости з теnерішніх nереживань, сnостережень і до
свіду nід загарбницько-совєтським режимом там не відважатьси 
записувати, а тимбільше nублікувати, а це ж найцікавіша на

родна творчість, ика найвірніше відображує сnравжню дійсність 
nереживань украінського народу так в'їдливо й з гумором 

схоnлену. А це була б найкраща й найбільш реальна, а nри то
му й найусnішніша "пропаганда" дли московсько-совєтського 

режиму І 

Живучи між народом і буваючи на різних наших зібравних 
- nублічних і приватних, родинних - при різних обставинах 
насувались думки, nригадувались старі й ось так, десь у кутку 

неnомітно, витигав и з кишені кусник nаперу й заnисував іх, 

а вдома все те скидав до коробки. Так призбиралось того чимало 

за весь мій досить довгий вік. Тепер, вnорндкувавши іх, nускаю 

в світ, щоб І'іОристало з них і більше, руководилясь ними наші 

найближчі й ті, що прийдуть по нас.-

Хочу вірити, що цн моя: нова книга народньоі мудрости змо
же багато доnомогти нашим nрийдешнім поколінним, а й нам 
самим, и:кщо розуміємо руководитись ними в нашому повседнев

ному житті й виховувати ними наших нащадків. Вnродовж усьо

го житт.в: и не тільки вивчав ці сnисані мудрощі, але й за власними 

силами руководився ними. І вони - ці мудрощі - допомогли 
мені довести всі мої плJІни до успішного завершення, якого я 

бажав собі й бажаю Вам і народові, з я:кого и вийшов і досвідоІ'~ 
11кого я користа:вс.в:. 

На закінченни складаю щиру поднку народному nрацівни
кові, колишньому старшині Украінської Галнць1'іоі Армії, Воло
димирові Гірнякові, що багато думок ;з:одав і вnор.в:дкував до 
друку цю збірку. А моїм Читачам - що вепригоже Вам, від
киньте й вибачайте за це. 

Мои освіта не внсокn, а звичайна народн.в:, тож і мудрощі 
тут списані теж звичайні - народні, і мова іх nроста. 

Йосиф Хімчук автор 
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Ліпше жити у власній хаті, ик у чужій п8.JІаті. 

Безправність 1\Іає коротке життя. 

Ніколи не nитай поради в безрадного, бо він тобі не поможе. 

Людей питш"r, але ІЇ свІй розfl\І май. 

У жінки язІІК вільний, але в мужчинІІ терпкий. 

Шкода таку голову навчати, у вкІй нічого не хочетьсв 
деожати. 

Лmпе та людина може над собою панувати, вка вміє с:вІІ 
розум уживати. 

Бідний: бідному співчуває, але біда біду доnmиє. 

Любов, то щось таке, що солодше вІд меду. 

БІдному женитись - віч мала. 

На кого люди, на того й ворони. 

БІдвиіі добрі думки мав, тільки початок Із кІІЩем не 
зв'.изав. 

Дипломи й ДІШ.JІОІ\Іати мають межу мІж собою. 

З дерева такі цІнні речі виробляють, що до вих поКJІО· 
вяються. 

Багач і задом може бачити. 

Не бери прІІК.JІаду від таких тодей, що 3Jli вЧІІІІКн роблять. 

Не давай і не внпомШІай. 

Такі ч~и наста.ли, ІЦО й ціни до го:рн попідскакали. 

Легко гроші позичати} але тяжко віддавати. 

Так у свІті буває, що народ Із народу кориС'І'ІLЄ. 
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Ржа залізо з'їдає, а олива ржу вбІІВ8f:. 

Велика туга, вк згубив друга. 

Як JПОдива ві.льиа, то й житrи добре. 

ДвІ жішси в одній хаті, то так, ак одна МІІІІІ і два кОТR. 

Де сонечко не доСJІга.є, там і плоду немає. 

Славу хотів би мати, але сам собі ради не може дати. 

Хто ворогові піддаєтьсв, той не матиме ІЦаСТJІ. 

Хто горілкою журбу ~. той не журбу, а себе вбиває. 

Не так воно завжди буває, вклюдина собі пJІJІІІИ вКJІ&ДІИ:. 

Доки король корону носив, то його державу народ й Го-
сподь благос.1!овпв. 

Де народ у мирі та спокої живе, там і сввтини постає. 

Одна сталь, але не однакова їй ціва. 

Немає людІПІИ, щоб не зробида. поl'Іпшки. 

Бідвий усе тоді відчувє, .як праці немає. 

Добре, що зима в році буває, бо вона багато параантІв 
убиває. 

Лихий чоловік, '1.'0 жіичІDІ бол.ик. 

Чоловік має право, а жінка свій вихІд. 

Молоді літа про гу л.ив, середні занР.дбап, а на старі сам 
остав. 

Минуле зло мусимо забутІІ, якщо хочсl\ю ІЦОСІ· краще здо

бути. 

Житrи житті не завжди рівне. 

Жиди усе на нас нарікають - другі провинили, а нас 

проклииають. 

Добро пам'.итаєrься: довго, а зло ще довurе. 

Як буде по мужньому, то буде й по дружm.ому. 

Лenue гріш розпустити, чим зложити. 
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Треба І тим призІІ&ІІІDІ дати, що вміла в своому житrІ щось 
придбати. 

Не питай зиаmог.о, але бувалого. 

На ДвіпрІ береги травою вкриваютьси, наші браттв й сес
три ОСВЇДОМJІJІЮТЬСJІ. 

ВІйви світові багато пmоди заподівли, мільйони молодо· 
го народу зі світу зІrна.ли. 

Хто в своому ЖІІТІ'І книжок не читав і ие ЧИ'1'8G, той дуже 
мuо знавив має. 

Хто бродить, той усе щось знаходить. 

Він са.ІІ здоровий:, але в руках має лоскоти ( лІвивий). 
Лінивого можна впізваm й по ході. 

Не кожного руки можуть робІПи те саме. 

Ту лІоДІПІу треба поважаm, ика не боїться правду ска.заm. 

Треба mx людей поважати, п•о вміють правДІІВО в житrі 
поступа.ти. 

31 золотом увесь світ числиться. 

Яке дерево, такі його й овочі. 

Яблуко від яблуні далеко не відкотиться. 

ТІ, ІЦо задалеко думками літають, мало користи ма1оть. 

Хто зло в своєму житті робить то не тільки собі, а й 'ва-
родові СВОєму ІІІКОДИТЬ. 

Хто за кавалок хліба себе й свій народ продає, той бібдій
вим Юдою Іскарйотським навіки стає. 

ВисоІtо-вчені люди говорять дуже коротко, але мудро. 

Австріяки й поляки все від вас забрали, але й самі вічого 
не скористали. 

Ворогом !\ІОЖеш і того назватІІ, що пробує тебе ошукати. 

Так тобі сказав, як тоnоро:м відрубав. 

Горе тому, як жінка верх має в дому. 
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Годоnа без розуму, то так, як дзвін без голосу. 

,.JІ:ехто такого вимагає, ••ого й на світі не буває. 

Ті, що до державного корита пруться, знають, що там по-
пасуться. 

Тепер так на світі буває, u~o друг другові не ~овіряє. 

Лихий яз11к може таку рану зробити, що їі ніколи не загоїш. 

Той, легше хліб здобуває, хто фах ЯІ{ИЙсь має. 

Ліпше мовчати, чmt когось не совісно критпкувати. 

Ведикі пльоткарі з тих бувають, які про всіх усе знають. 

Людина робить, шпарує і дбає - приходить смерть і все 
залІппає. 

Деякі поnмира.JпІ, але славу за собою позіrтавляли. 

Чесна людина нікодІІ не буде фальшувати. 

Щастя прилітає і відлітає, а надія nce біля вас б~7JJ3.{;. 

Лег1пе добру пораду дістати, як діло починати. 

Спершу добру пораду дістань, а відтак діло починай. 

Rкщо хочеІІІ щось мати, то не потрібно тобі на манну чекати. 

Раненько вставай, рукаnн закачаІЇ і кажи: Боже, помагай! 

Хто рано встас, тому й Бог дає. 

Пк хтось хоче щось мати, то не треба ранками спати. 

Хто •1ужої поради шукає, той завжди масло до хліб~ має. 

Хто журби не має, той у щасті виростає. 

До успіху в торгівлі потрібно не тільки грошей, але й 

знання. 

Своїми клопотами заІЇмайсн, а до чу)І{ИХ не пхайся. 

Спочинку і спокою потрібно ма.і'ІИІ\І, старим і хворим. 

Кожний так робить, як вміє. 

Живий про живе д~'l\Іа.є. 

Сила, спокій, добро і раДЇсть лише в тій державі буває, де 

народ розумного й доброго вождя має. 
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Як грім перелітає, то й туга до вас прибуває .. 
За добре похвали, а за зле посвари. 

В народніх масах знаходяться проводирі добрі, лихі і злі. 

Часами і з малої хмари 11аде великий дощ. 

Дві жінки в одній хаті, це таІ<, як у полі два стрільці й одив 
куций заєць. 

Жиди шукають поради й порятунку в християн лише тоді, 

коли їм приходить заглада. 

Жидові не дає спати ЇІ така думка: де r"ой узяв ті гроші, 
що в нього вчора страт1m. 

ЛюДІПІа, як родиться, то 3араз і руки розкладає та все до 

себе загортає, а як умирає, то все відсуває і руки скла
дає. 

Не завжди в житті веселі дні бувають. 

·чужі, а не свої власні помилки нас підучують. 

Дуже легко когось злими словами обкидати, але не легко 

потім їх здіймити. 

Кому все щось задармо дається, то він зіпсується. 

Кому що, а пінкові все одно. 

Не всі помилки 1\ІОЖна поправити. 

Часами і таке буває, що рідний брат свого брата ошукає. 

Вільність здобуває, а неволя і розум ламає. 

Вільний будує, а невільник руйнує. 

Той, хто відбирає гідність і честь від невІПІНої людини, сам 

опиниться над безоднею. 

Багато з тих, що слави й пихи 1пукають, самі малощо 

знають. 

Новий дім, свіжі люди, але пісн.я стара буде. 

Хто ие діє, той нічого не вміє. 

Добра пісИJІ розвесе.дює, а зичJПІВS, людина розраджує. 
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Спличий не зірве кайданів зі своО; ніг. 

До відважного, розумного і сильного, завжди світ буде 
належати. 

На дуриеві і комар гніздо зробить. 

Не пJПІви проти води й не внетупай проти народу, икщо 

хочеш мати в своєму житті насолоду. 

Як серце помре, то й розуму не буде. 

Хтось багато часу стратив, щоб ваш народ розбратати. 

Духом не вмлівай, держись на ногах крІпко й усе вперед 
поступай. 

Той сам язик, тільки не ті самі слова. 

Яле й добре можна сказати тим самим язиком. 

Прийшла омана та й омапула Івана. 

Одна соро"а з гнізда, а десвть в гніздо. 

Не дармуй літом у холодку, бо зима хитра, прийде І спи-
тає: Чому літо повісив ти був на ПІНурку? ... 

Яструб лmue тоді літає, коли здобичі шукає. 

В кого розум тупий, для того й хліб тяжкий. 

ПІвка тягне до корчми, а качку до води. 

Ліниві тахворі-завсіди бідують. 

Самою турботою гори не розвієm. 

Якось так завжди буває, що коли мудрий ганить, то дурень 
хваJІІІТЬ. 

Правда по собі блудІв не залишає. 

Який народ, така і його держава. 

Лис д.vрить вовка хвостом, а МИКИ'І·а Сергійович Хрущов 
усіх людей сто-тоновим атомовим страхом. 

Носив вовкt понесуть і вовка. 

Ик нема розуму й ог лади, мусить: користати з чиєїсь 
поради. 
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Дурень завжд)( залюблюється в дУРницях. 

Пустий за пустим завжди шукає. 

Ніколи не хвалися, що ти великий знавець, ЧІІ герой, бо 
п~ойно народ зможе колись сказати, чи іх СІПІ був той. 

ЛІниво~'У в праці І день роком стає. 

Без горя і труду, не діждешся чуда. 

ПІяки піячать, корчмарів збагачують, а самі прок.mmають, 
що лиху долю мають. 

СаЮІй себе пізнай, другому догани не давай. 

Часом людина. 1цось відч}"'ВаЄ, але не все воно відтак бував. 

Та.к часом буває, що ЛЮДІІНа й перед своїм ворогом ШІПО 
схиляє. 

Хто добрі діла робив і пJЮдовжає, тому і народ щастя 
бажає. 

Хто чужі жінки тобить, той завжди сам себе погубит.ь. 

Найкраща спілка - чодовік і жінка. 

Не сподіІ'tся від багача білого колача. 

Багач ліп1пе любить не додати, чим передати. 

Нам треба такого провідника, щоб перше нас усіх rюєд
нав, а відтак провід над на.ми в свої руки взпn. 

Не витягай дурного з біди, бо він тебе в неї затягне. 

Що мІПІу ло, то вже не вернеться, а що буде, то завтріПDІІЙ 
день покаже. 

Лinme перехреститися і з дурачком не сходитися. 

Дурень 'у своїх словах ніколи немає границі. 
Гулий і веселися, поь.-и не одруживс.и. 

Не дивись, як вона ходить, але я:к вона робить. 

У дурака завжди розум у п'втах. 

Якби Івани науку в головах мали, то й пави з ВІDІИ Івах
ше поступали б. 
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У нього стільки чести, що й у цигана. 

Між коваддом і молотом, то й залізний штабі за гаряче. 

Гарне дерево собою світить. 

Ворожбита вчить біда ворожити, бо немає він що в рот 
пол ожити. 

Забобони й чари тільки чарівницям помагали. 

Хто в науці добре поступає, тому й Бог помагає. 

Хто науку має, того й добра доля не минає. 

Той, u~o на народній ниві блудить, його народ осудить. 

Так на. хмель подивився, п~о аж в ногах заточивса:. 

Якщо б держави в згоді жили, то б і воякам життя про-
довжили. 

Якщо літом призбираєш, то зимою скористаєш. 

Хворого розрадь, гостя приймай, а бідному все дай. 

Зверхникові маєшся покорити, а молодого навчити. 

Яко .літом призбираєш, то зимою скористаєm. 

На те і плуги, щоб ними орали, на те і школІІ, щоб дітей 
навчали. 

В нещасного раба - милости нема. 

Менше говори, більше слухшї, то багато скориставm. 

Набрав, як віл ва роги. 

Яке знаШІJІ, та-кий і поступ буде. 

Не аtаль упасти з коля, тільки треба знати з якого. 

Наука й практика поставить людину на добрий фундамент. 

Той, що комусь завидує. нічого з того не скористає. 

Не роби кривди нікому, бо вона завтра поІІІКодить тобі 
самому. 

Дурному й :кадило не поможе. 

Уважай, що робшп, бо часом, через малу помилку, все своє 
майно згубшп. 
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Ласкаве теля - дві корови ссе. 

Непомильний тоІЇ, хто нічого ве робить. 

Так, .як кукіль від пшешщі відділяють, так і мудрі з дур
нями ніколІІ в товаристві не бувають. 

Зерно до зерна і на бік кукіль, то буде в товаристві с:ви· 
тий спокій. 

Жид так JПОбить християиІПІа, .як собаки жебрака в глухій 
вулиці. 

Так тебе люблю, .як жид солоиииу. 

Сама свиня мішок дере й сама квичить. 

Гей, гей, де тобі кум, а де .,оровай. 

Я: йому про образи, а він мені про гарбузи. 

Бідний так зжився з бідою, що й з нею помирає. 

В бідиого біда. біду доганяє. 

Здоров'я і розум, то найбільший скарб людшm, але про 
це мало хто знає. 

Часом і таке пером иапІПІІеш, що й очі заплачуть. 

Хто любить працю, то завжди ії знайде. 

Бездільиому дуже довгий день. 

Немає на світі людШІи, яка не мала б якоїсь вади· 

Хто совісти немає, той і правци не знає. 

Якби не свобода, то була б велика біда. 

Бувають і такі, що так дбають, tцо й доброї сорочки ва 
собі не мають. 

Старість не радість. 

Так, як собаці морди не заткаєш, то так зі злої пропа
ганди не скористаєш. 

Не будемо на Україні так довго добра мати, поки будуть 
вами чужі зайди розпоряджати. 

Пому дати й завдати, то він і так нічого не буде мати. 
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В одній державі не всі мають рівні права. 

У чужому морі і ваша молодь розпливаєrьси, але ніхто ~ 
тим не застановляється. 

Відважний завжди щось здобуває. 

Пустий пустого по голосі пізнає. 

Порадитись із кимось, ніколи не поІІІКодить. 

Купити не купити, а поторгуватись можна. 

Другого слухай, але завжди свій розум май. 

Того чоловіка побитого не дав би за десять вебитих. 

У нього розуму й чести, як у ката милости. 

Дехто ціле своє ЖИТ'І.'Я чумачить, а на старість усе це по-
бачить. 

Не все той рацію має, що іmпих картає. 

Часом і так буває, ІЦО з доброго на зле повертає. 

Ще і так буває, що держава на державу немов кіт ва ми-
ші чигає. 

Як очі сліпі, то й ноги ліниві. 

Полиця без книжок, як хата без вікон. 

Усі кульутрні вароди КВІП'И поважають, бо з них вони 
знання та мудрість здобувають. 

Досвід, практика і зиаІПІя додають енергії до будевиого 
жиrrя. 

Перше мусІШІ добре думати й робити, а опІсли вже бу
дуть тебе JПОДИ хвалИТІІ. 

Перше треба людину добре пізнати, а відтак .мщкна 
ій щось nозичати. 

КоJІИ цілуєm попадю, то не цілуй ії слуги. 

Той, що може навчити себе, то ще щось за.липпrrь і дли тебе. 

ДJUІ правди й справедливости коJПІсь таки мусить дорогу 
відчив:ити. 
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Той, що дУМаЄ мало - говориrь багато. 

Ліmпе спІІтати, чим потім блукати. 

Бачиш, пішла та людина, що сама себе сотворИJІа. 

Не бійся, иа.вчmпси, святі горІІІКів не ліпJІJІТЬ. 

В руках поета-героя, дуже небезпечна збров. 

Хто попіксн ва гарячому, той і на холодне дмУХає. 

У нього думки, як у зайця скоки. 

Дурmщі говорити, то так, як водою шити. 

Будеш мати доброго помічника, JІКІЦО ти добрий майстер. 

Тиха вода береги ломить. 

Та людина, що mобить свою державу, буде вміти .1JІОбвти 
й свою родину. 

Більше голів, більше розуму. 

Перед тим, заки комусь повірити, треба його лице змірпи. 

Своєї тіні перед собою не сховаєш, а смерти не віді:пхаєш. 

JПтом і качка може бути прачка. 

Легше дати, як від когось щось дістати. 

Краще й .11егmе давати, як від когось щось брати. 

Кожна людина має свою ваду (недомагаиив). 

СлаА>ий сильного не побідить. 

Розпустип язика, ик ворота вівчар Мотика. 

Секрет треба держати в тайні, бо коли комусь ВИJІВІШІ, то 
вів так рознесеться, ик пір'я на вітрі. 

Мудрому й судді не потрібно. 

Не трудно ворогів придбати, але трудно їх цозбутис•. 

Не можна того батьком звати, який хотів за горілку свою 
дочку віддати. 

ЖИ'ІТа mодське, як море рухливе: переносить добро І зло 
нещасливе. 
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Буває і таке, що і в багача серце стає м'яке. 

Народні прислів'я в розмові не мають загород. 

Так якось буває, що ріпак і біда всіх зачіпає. 

Знаввв на ноги ставить, а теl\tнота валить. 

Про витрачений на дурнІІЦі час, шкода й дуl\Іати, бо він 
ніколи не вернеться до тебе. 

Як жаль у серці кипить, то і язик свербить. 

Не все те добре, що людина робить, бо часом воно таке, 
що ій самій пошкодить. 

Як людина здорова, то веселІІТЬСJІ і всміхається, а як хво-
ра, то сльозами заливає1.ься. 

Ошуканець так жа.."'Іує людину, як лис свою здобич. 

Як освіти не маєш, то в темноті про;киваєш. 

Ніч ва те, щоб відпоч11вати, а день, u~об працювати. 

Де справедливість і любов до ближнього процвітає, там 
ненависті ніколи не буває. 

Як народ волі немає, то він не живе, лшп страдає. 

Rоли правда з правдою стріча.Іоться, то й миром ваша 
хата виповняється. 

Смерть не щадить НЇІ{ого: ні багатого, ні вбогого. 

Як жінка здорова й веселу пісню в хаті співає, то в чо
ловіка добра думка й енергія прибуває. 

Ті, які не справедливо в житті з іншими поступають, іх 
усі люди цураються і проклинають. 

Військо без дисципліШІ, то так, як і віз без одної драбини. 

Сам себе не дури, але щось мудрого до голови бери. 

Ніхто того не може відгадати, чому людина, хоч і хоче -
не все може мати. 

До чого жінка здібностей не може мати, то не треба ії туди 
вибирати. 
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Шхто не знає, де вітер сn і ІЇ притулок має. 

Хто розумну жінку мас, '!'ОЙ завжди в повазі буває. 

Хоч і бідний, але гіднmї. 

Сьогоднішній день щасливий, але завтрішній може бути 
журливий. 

lfu крилах вітру, ніщо не встоїться. 

Не те важне, що в сті)кку ·й у мішку, а те, що в голові. 

Вже найвmций час про те нам звати, як у житrі треба по-
ступати. 

Не все староl\'ІУ д;ругові можеш повірити. 

Тільки в школі зможе1п пізнати, як леГІПе ва прожиток 
заробляти. 

Щоб сек!)ет розпізнати, треба науку мати. 

Ніхто не може відгадати, коли людині прийдеться поми-
рати. 

ОдІПІ спmь, другиіІ помирає, а третій за фортувою шукає. 

У Божому ·році не всі дні веселі й хороші. 

Щоб добре щось з11ати, треба практику мати. 

Жидона одна нога вже в гробі лежить, а друга ще за гріш
ми біжить. 

Жид жінку й діти свої прокmше, і потихенько шкуру з му· 
жика дере. 

На Господню ма1mу не чекай, а.ле рукави закачай. 

На нашій житrєвій дорозі смерть не перебирає кого 
стріне: бідного, чи багатого, всіх забирає. 

Які літа, такий і розум. 

Так К!JЗ.є, як знас. 

В кого спритність і сила, того біда ніколи не буде дусила.. 

Не завсіди крадене пропадає. 

ІЦо літом придбаєш, то на зиму маєш. 
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Якщо здорового глузду не маєш, то ти будеш тажко пра-
цювати, а хтось буде користати. 

Держи язика близьІ~о розуму, тоді ІЇ пльотків не буде. 

Тажче шпарувати, ЧІDІ ва право й ліво розкидати. 

Одна й та сама дорога веде до старости і ... смерти. 
ІЦа,стя віколи не шука& за тобою, ти повІПІен шукати за 

ВDІ. 

Якщо хочеш щось добре купити, то мусиш себе й підгото
ВИ'І'И. 

Не біжи попереду батька в пекло. 

Якщо хочеш бути багатим, то більше заробляй, чим пу
скай. 

В JІИХій державі треба людям тажко працювати, 

бо мусять вони всі ії недобори покривати. 

8Х ДЛЯ J.DОДеЙ роботи немає, ТО Й у торг.Ьud П~у не 
буває. 

Ногами ходив, руками робив, але в голві лІнивий був, 
тому для себе нічого не здобув. 

Гарна і вродлива, але доля нещаслива. 

Не смійся з чужої біди, бо твоа за тобою іде. 

Крутій крутіа не поправить. 

Голодний не nитає, чи посолене. 

Не всім доли всміхаєrьса. 

Ніхто не знає, де його •цаста че:кш;. 

Не все є то nравдою, 1цо люди говорить. 

Не nробуй догоджувати всім, бо тоді дла тебе вічого ве 
ЛИІПІІТЬСЯ. 

Дітей не лшп треба дог ли дати, але й науку дати. 

Часом так буває, що і в poдmd згоди немає. 

Той, хто здорового глузду 'немає, то все нічого не знає. 
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Бідні, як повмирають, то їх скоро забувають. 

Збруч, як колись плив, так і тепер пропЛІІВаG, 
але границі тепер уже на ньому немає. 

Вже ті часи проминули, що для тубильців і зайди добрі 
були. 

ІЦоб щось зреалізувати, то на те всі засоби треба. мати. 

Хто ворогові потурає, той усе життя страдає. 

Аби хліб був, то зуби знайдуться. 

Роби так, щоб коза бу ла ціла й вовк ситий. 

ІЦо наварив, те мусmп їсти. 

Заслужену кару, треба приймати спокійно. 

Не пхай носа до чужого проса. 

Добра Іtритика будує, а лиха руйнує .. 

Не купуй кота в мішку і не рахуІі піску. 

Не так то він мається, як комусь гадається. 

В нього плачу мало, aJie жалю багато. 

Не плач на весіллю і не свищи на похороні. 

Біда. та журба і сильного прида.влять. 

Журись, трудись і Богу молись, то будеш мати щось :колись. 

В часі виборів усі обіцяють, а по виборах тебе не знаюrь. 

Не співчувай ТІDІ, які все роблять так, як робив колись 
Яким. 

Життя таке, як і довга нива, що посієш, те й збиратmи:епr 
мила. 

Катюзі по заслузі. 

Той найбільше ворогів має, n,.o язика за зубами не тримає. 

Оrарий звичай пошануй, а на новому хпптя своє взоруй. 

Старайся таких людей здобувати, що мог ли б тобі в по-
туебі поміч дати. 
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Молодий росте, а старий в'ине. 

Як зрозумієш життя, то буде щасливе й твоє буття. 

Душw: швидше птиць літають, але ва сто- дев'пьдесвть 
дев'ять - порожні вертають. 

Хто сподіється стати багатим за один день, то в нього не 
голова, а старий пень. 

Щоб багатим стати, ·.rреба довго дбати. 

Хто добре й справедливо торгує та дбає, 
той на будуче таІоІ щось придбає. 

Він такий знавець, ЯІ~ із комара кравець. 

Хто розуму немає, тому й краса не помагає. 

Добра книга не одного в житті поблагословила. 

Хто добрі КІПП'И читає, той і перед лихом себе заховає. 

Якщо х.очеш по-справедливому когось критикувати, 

то мусиш довго-предовго себе підготовляти. 

Не один хотів би взяти, якщо б потім не треба було від-
давати. 

Хто краде і ховає, той не серце, але ка.мінь в душі має. 

Він краде і ховає, а відтак адвокат І{Ористь з цього має. 

ЦJWaR такої вдачі, що як не вкраде, то плаче. 

Ті люди блудять, які других судять. 

Здоров'я ва базарі не продають. 

За гроші матері не купиш. 

Тим самим язиком 1\ІОЖІІа придбати ІІрияте.ля і ворога. 

Хто здоров'я має, тоrау й час скоро минає. 

Деякі ва комуністичну заразу й сорок років хворували, 
але як побачили свою землю й рідних, то за один мі
сяць повиздоров.1:яли. 

Язик м'який, але часом поб'є гірше нагайки. 

Ик вороги ваші землі забирали, то багато-багато ЛЮ)І)ІМ 
обіцили. 
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До намічеІІої мети, смілиІUІ та відважний зможе дійти. 

Дурень дурня в грязь ЮІдає, бо перший і другий - кра
ще не знає. 

І жартами можна вороrів придбати, тому треба уважати, 
які і де - слова вживати. 

Як хочеш розумно говорити. то треба перІІІе на язик об
думане слово положити. 

Ту саму азбуку знаємо, і ті самі літа маємо, але не всі од-
наково в житті поступаємо. 

Старий мусить помирати, бо мододиІЇ хоче :місце мати. 

Співай повільніше, то і вmїде приємні1пе. 

Чужий і сві:сї гріх не сховаєш у міх. 

Багатий і 11узатий має стільки щастя, u~o й горбатий. 

Як прийде1п на весілля, то вважай на похмілля. 

Нікіта, Нікіта, де твоя культура й освіта? 

Нікіта Хрущов за.всіди поводиться, як звичайний хрущ: 
прилетить, поджмелить і далі віддетить. 

Хто спіІІПІть, той багато грі·шить. 

Як дисцІm.ліна для всіх одна й та сама, то це ще не біда. 

Каменем серця не заступШІІ. 

Кам'яне серце ніколи не щадить ..тrюдського життя. 

ДШІдомат завсіди одне говорить, а друге робить. 

Забу~ТІа стара корова, як телям буда. 

Такий час настав, що й брат брата не впізнав. 

Будь не тільки зичливий, але і справедливий. 

Хто розсудний і не поквапний, той для всіх 
поплатний. 

Одну штуку всі ми знаємо, що помирати маємо. 

всього є 

Все, що на землі, походить з неї і до ії ..тrона повернеться. 

Хто вміє здобувати, той повинен і вміти користати. 
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Хто в згоді живе, тому все гладко йде. 

Не всі з тим годиться, що в світі робиться. 

По середиві гордо ідім і поступаймо, 
своє міцно держім, а других культуру вивчаймо. 

Хто добрі вчинки робив, той і духом себе кріпив. 

Хто добре свій фах знає, той ніколи себе н,~ завстидає. 

Не пускай ворога в хату, бо біду, нужду і тяжке ярмо ді· 
станеш у заплаТ3'. 

Народ ніколи не цінить того, що ти йому колись говорив, 
а те, що ти в своєму житті для нього зробив. 

Не можна назвати кожного ·~че:иим, хто до Іпколи ходив. 

Не майно, а свою молодість і силу, привезли ми сюди з 
рідного краю, а тепер, слави·.rи Бога, на старість жи
вемо. ніби в раю. 

Мудрий багато знає, а мудрагель усе. 

Морської води ще ніхто не змірив і злодієві не повірив. 

Єдина річ для людини в житті справедлива, як1цо вона 
так діє і робить, щоб сьогодні іі завтра нікого не обі
дила. 

Державу й майно ії, може ворог знип~ити, але народу та 
його культури - нікоди. 

Всвка невдача заставляє розумну людину до ]J;умання. 

Невеселі очі розказують про якесь внутрішнє Нt'домаганнв:. 

Хто доброго привтеля має, хай завсіди з ним по дружньо-
му поступає. 

Хто чистої совісти немає, той і гонору не посідає. 

Як очі не бачать, то й серце не бо.11ить. 

Хто всім вірить, той модоІ'о решетом І~дить. 

Ному все в голові, що ворона носить у дзьобі. 

Правдивим шляхом поступай, і зерно правди за собою за
сівай. 
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Краще з людьми в згоді жити, чим ворогів собі робити. 

Людина без школи й знання, то так, як віз без кон.в. 

До бідного так пристала біда, як віл до ярма. 

Культурний чоловік має вступ до всіх. 

Правди не 1\tожна заховати, бо nона розірве й сталеві грати. 

П!,}аnда й очі вико.лює. 

ВоJ.Югів і собак, треба все відган.вти, коли хочеш у спокою 
вік доживати. 

Cneymy вівця кожух носить, а відrdк ~lJюди. 

Якщо самітний хоче життя своє змінити, 'ІО муситься оже-
нити. 

Ніяка бу-!Jя не приносить добра. 

0rapi JПОДІІ СХИ..тІЯІОТLСЯ, а МОЛОді ПОМІІJІЯІОТЬСЯ • 

Часом один із добрими дУМКаМИ може більше зробити, 
ЯК ДеСЯТЬ зі СП.JІЬІПІМИ !)укRМІІ. 

Тверда постанова, віра в перемогу іі невсипуща прапв, за
певняють здобуття назначеної І~і. 

Дехто зл1rrься аж пріє, але нічого н~ вдіє. 

Якщо народ хоче волю й незалежність мати, 
то замало плакати й ридати, але кожному 
треба бути готовим у боротьбі за неї помирати. 

В кого каяття немає, той і далі зле поступає. 

У жінок nільвий язик, бо до секретів не привик. 

Старого дорога провадить до гробу, а. молодого до життя. 

Дуже тяжко й трудно навчати того, що не знає нічого. 

Багато є таких жінок, що хотіли б бути в королівськи..~ 
черевиках. 

Не цінять того, що до хати приносить усе щось лихого. 

Часом і такі злі думки насувають, що люд1mу потряеають. 

Ик ти п'JПІИЙ, лягай: спати, то не будеш жінці й дітям до-
коряти. 
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Хто моралі немає, той дуже низько впадає. 

Хто співає, той і журбу забуває.' 

Правда неправду виправдає, ЛИІІІе на короткий час. 

І сільський віЙ'І' хотів би бути королем. 

Тепер уа'е так буває, що й стіна вуха має. 

Не всі ті, що людей навчають, самі дійсну правду знають. 

Біда не ходить по лісі, але ПОl\Ііж людьми. 

Англієць думає, німець робить, а поляк ніби купує, 
а жидок хитро - мудро всіми нmm торгує. 

Де свої кусаються, хай чужі не 1\Іішаються. 

Нк тебе не болить, ~о мене не свербить. 

Не помІrльні люди є LТПІШ ті, що в гробах лежать. 

Слова солодкі і масні, а діла погані і брудні. 

Не дай, Боже, з Івана пана. 

Будь строгим суд.дею своєї волі та поступу, якп~о хочеш 
ПОВНОІО ЛЮДІІНОЮ себе звати. 

'Честь і повагу, треба самому будуваm для себе. 

Дикта.тори минаються, але крІІВаві діла їхні в спогадах 

навіки залшпаються. 

Бідний бідному співчуває, а багач користи шукає. 

І такі війни бувають, що брати братів убивають. 

3 братньої крови рук не вимиєш. 
Жінка, .як рідна мати, все хоче свого чоловіка біл.я себе 

мати. 

Здоров'я за гроші не купиш. 

Спокій та радість життя продовжують. 

Часом, як пероl\1 підпишеш, то й сорочки на собі не :шли
шиш. 

Ворога побідити і прогнати, треба не тільки добру волю, 
але і силу мати. 
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В громаді майже все буває так, що одні працюють і буду
ють, а другі горлають та руйнують. 

Дехто багато написав, але з того ніхто вічого не скори
став. 

В доброго господаря і скрипливе колесо виковує свою 
працю. 

Не шукай вітру в полі і добра в неволі. 

Для 1\Іилуваин.и нема силування. 

Виріс, як дубІПІа, в голові нічого, лиш на ній чуприна. 

Руки силу мають, що бачиш ва світі, вови все вироблmоть. 

Дурень сміється і дере в гору носа, я1~ mодина. в нужді хо-
дить боса. 

Гончар ціле життя горІІІКи ліпив і чесно та добре з тоrо 
жив. 

Ніхто нічого на цей світ не принесе, а коли помре, зали
шить і себе. 

Ного аві пришити, ні прилатати, але в громаді хоче голос 
мати. 

Такого наговорив, що самого себе і 11ас усіх засоромив. 

Як уродився, то лежав, а коли підріс, то встав. 

Демократичну систему та життя в ній можуть оцінити най-
краще ті, що родились та жили довгий час під кому
ністичвою диктатурою. 

Лиса не зловиш і жида не ошукаєш. 

Хоч у геніяльного nоета перо мале, але воно всім світом 

трясе. 

Як є у вас хліб і вода, то немає голода. 

Кожmпі у своїй хаті евій пав. 

Згода будує, а незгода руйнує. 

3\аль заставляє спершу до плачу, а відтак до злоби. 

Язиком і біду прикличеm. 
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Молоде розцвітає і насівви пускає, а старе світ остаВJІиє. 

Не все так воно є, ик на зовні виглидає. 

І найбільший дар, дли Ук~ зама.1ІИЙ. 

В лісі найбільше дерева кривого, а на полі зела пустого. 

Хто знання має, тому світло все сіиє. 

І жінка не добре виг лидає, ик чоловік господарити не знає. 

Добрі діти - це світло для батьків. 

Всі закони і права виготовляє збірна голова. 

До великої штуки належить закони вложвти, 
а щ~ до більшої усіх людей підкорити. 

Часом брехня і ціле село зворушить . 
.Як читаєш киигу, то мусиш спімиути й автора іі. 

Дemd війти так себе війтуваииям попідробЛJІJПІ, 
що жиди останні mта.ни з вих пocтJIГ8JDL 

Добра книга розум рrізвиває й щасти тобі пригортає. 

Циrа.ика жінці все так ворожила: що ик не помре, то буде 
жила. 

Яке зерно засіваєш, такий і плід позбираєш. 

ПриGМИіше когось шанувати, чим доrа.ву йому давати. 

Воду з оJІИВОю не можна подружити, бо хотить вови окре-

мо жити. 

Від примітиввої тобони кожиий: терпить і страдає, 
але користи з неі ніхто з вих немає. 

Мабуть, колись, прийде такий чоо, що "залІзнОі куртиви" 
не буде, 
тоді народ відітхие й по Божих заковах жити буде. 

Твій доJІJІр у твоїй кишені, вартніши:А: дли тебе за його сто • 

.Язиком купують і изиком продають. 

Немає такої людиви, щоб усе зиа.ла.. 

Шчив свла не може сІІИНИти ТВОGі злоби, JІИШе твов не
мічність. 
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Де тебе болить, ти напевно краще знаєш від лікарв. 

Без модота - не коваль, як мотика - не рискаль. 

Хто добрі книги читав, той і приятелів багато придбав. 

Чужm1 розумом - далеко не заїдеш. 

Земля також хоче свого: щоб від неї взити, треба спершу 
ЇJЇ дати. 

Ти роби добре, а хтось, колиСІ., тебе похвалить. 

Куряче .яйце ми з зародками з'їдаємо, 
і тим собі здоров' я поправляємо. 

Забобоииі люди все Ва сліпо приймають, 
бо вони не вчаться і краще не знають. 

Не все те можна Іванові, що й панові. 

Не є штукою вчитися, але навчитися. 

Як Микола Богові, так Бог МиколовІ. 

ВсикиіІ закон є в рамах. 

Наука науці не є рівна. 

Де старий :m~литьси, хай там молодий придивитьсв. 

Добробут і воля повивиа бути не тільки длв пава, але та-
кож і для Івана. 

Живих цвhів не маJПОють, і вроДJІИВих та гарних дІв11ат 
не пудрують. 

Той самий олівець, але не всі рахунки ~ержить у порJІДК.у. 

У ее має евоі границі. 

Ті люди, що народ правди навчають, то ніколи в його па-
м'яті не вмирають. 

Народ знає, кого поважати має. 

3 мудрим словом підеш дальше, чим з гріПDІИ. 

Один дрючок, але завжди мусить мати два кІвцІ. 

Як знає, так І справу розглядає. 

Є таких багато, що до вершка пв:утьсв, 
хоч до нього вІколи не надаЮТЬСJІ. 

31 



Хто на сліпо ризикує, той усе свій гріш змарнує. 

Хто не дбає, той нічого немає. 

Часом так буває, що тебе і в твоїй хаті хтось ошукає. 

Не той регочеться, що клопочеться. 

Собакамн клопотів не розженеш і долі своєї не збагнеш. 

Хто правду говорить, той і діло скоро полагодить. 

Той, що під кимось яму копає, то чacol\t і сам до неі впадає . 

.Як жидові поради бракує, то він скоренько до рабіва ман-
друє. 

Як є в СТЇ3,ку, то напевно буде й в мішку. 

В нього натура така, як і в панського осла. 

У його голові так пусто, як у бідиого в коморі. 

В кого JІаду й порядку Іiel\ta, в того й голова мала. 

Хто проти законів виступає, той усе собі клопотів при
дбає. 

Не всміхнеться й доля молодому, 
якщо він не вміє дати пошани батькові старому. 

Якщо хочеш, щоб тебе любили, то перше навчися сам це 
робити. 

Бережи замолоду своіх очей, бо КОJШ не будеш цього ро
бити, то на старші літа будеш напевно сліпий. 

Хто працює і дбає, то не лmпе він сам, але й увесь світ 
з нього користає. 

Тяжко запрацьований гріш, не витрача.й на. дурниці, 
якщо не хочеш у старому віці грати ва лірииці . 

.Язиком можеш обертати, але руки держи при собі, 
якщо не хочеш дістати чиїмось ку лаком по лобі. 

Не все те, що нове, є добре й ва.рrісве. 

Злодій за злодієм біжить і: "держіть ЗJІодія'' - голосво 
кричить. 
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Казав, що вже буде літом дбав, а як прийшла зима, 
то знову у нього стара біда. 

Тоі: самий склеп і товар, але не той самий у нього госпо
дар. 

Те саме перо й так само по папері шипить, але не иа.пшпе 
щось мудрого, коли його неграмотна рука держІІ'І'Ьо 

Той самий молот. але не той самий коваль, 
тому замість серпа - вийшов вохна.ль. 

Скрипка все так буде грати, як музика буде на вій П&JІЬ· 
цими перебирати. 

З доброї руки, розуму й пера, можна зробІПИ добре жиrrи. 

Жид іде до рабіна за порадою, а ми до кр1ппщі за свіжою 
водою. 

Ик є в стодолі, то буде і на сто.лі. 

Честь не КОЖНОІ\ІУ ЛИЦЮЄ, так, ЯК і каліці, КОЛІІ вів 'l'ВИЦЮЄ. 

Икщо народ людину на верх висуває, то це означає, п•о во· 
на п~ось знає. 

Кожний день робить нас усіх старшими. 

Чим дальше в Jiic підеш, тим білЬІuе доброго повітри в ле
гені набереш. 

З брехнею світ перейдепІ, але тим саl\ІІІМ шляхом не повер
нешеа 

У початках усе добре виглядає, а який буде кінець - лихо 
його знає. 

З двох кінців свічки не світи, і двох жінок нараз не люби. 

Своєї біди і конем не об'їдеш. 

Треба розум мати, щоб гроші придбати, а нерозум, щоб їх 
легко прогуJІJІти. 

ІІе говори в часі церковноЇ відправи, і не пхайся ходаками 
до чужої родиииої справи. 

R торгівлі краще малий прихід мати, чим на гній товар ви
кидати. 
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Май розум і не гризи тих пальців, що тебе годують. 

Не дай ніІшму робІІТИ з себе сміху, бо тим не принесеш сво
їм прпятелям потіху. 

Як пІПІІеш листа до своєї ма .. ·ері, то пригадай собі іі терпін
ня з тобою. 

На напІих рідних землях такі тепер порядки настали, що 
зайди від наших людей задармо все майно забрали. 

Неправда правдою в громаді стає, ЯR при го.;rrосуваІПІі ОДІІН 

голос більше дістає. 

Живімо. як рідні браття, а рахуЇІмося, JIIt nороги, то не буде 
в нас ніколи великої біди. 

Хто все в згоді з людьми поступає, той і суперечки не знає. 

Бідиmї працював і горював, доки ру1~ на грудІІ не поклав. 

Якби не бідні, то багачів не було б між нами . 

.Якби не ківський хвіст, то й скрипка не грала. б сама. 

Держись довго молодим бо на старість не буде вже так, як 
було тобі колись перед тим. 

Був колись сильним, .ЯІ( дуб, робив тяхско ціле свое житrя, 
а коди постарів, зіг11увся у двоG - і ходwrь немов мале 
дитя. 

Кажуть, що правда десь аж на дні 1\Іоря мусить своє місце 
мати, тому таІ\. трудно їі нам дістати. 

Жиди мідьйонерами .і'ІІПІІе тому ста.ють, 1цо хрІІстияни не 
собі~ а. їм усе своє добро несуть. 

Якщо він і до шістдесятки нічого не 1\Ііг придбати, то тепер 
уже запізно йому ПО!\'Іагати. 

Той, що здорового глузду не~Іає, то все нарікає. 

Не поможе тобі врода, я1с гоJІова й кишеня порожІІJІ. 

Дурня 11е вчи і мертвого не свари. 

Не підсувай оливи близько вогню. 

Не бу ло й не буде там добра, де згоди нема. 
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Бик і до ярма привик, а корова не потребує, бо вона своїм 
молоком і маслом усіх JПОдей годує. 

Через вікно всього світу не побачиш. 

Якби не село, тоб і війта не було. 

Моє щастя може стати для тебе нещастям. 

Не сиди, як та черепаха, 1цо тр~ба ії посувати, думай і ру
хаІЇся сам, як хочеш добро мати. 

Ліки помагають тому, кому ще не призначено йти до гробу. 

Коваль щоденно свою долю на ковадлі 1слепає, і тому вона 
держиться його й по яругах не блукає. 

Не є це штукою з купи брати, але до неї щодня підкладати. 

Один високий і незграбний, а другий менший, але приваб
иий. 

З'їзд і варади народу, ніколи не вийдУть нам на шкоду. 

Один сказав, другий поправив, а третій подумав і добавив. 

Багато JПОдей, а ще коли й розум у них є, то велика с:ила. 

Старі діти від молодих - нічим не різНJІТЬ(;Я, вони все між 
собо1о гризуться й сваряться. 

Не пдюй вmце носа, бо й себе оwпо~Іп. 

Хто зичливий, той і справедливий. 

Не все той, що довго живе, народові добро пр101есе. 

Де згоди немає, там усе зло буває. 

Птиче життя, повстало із яйця. 

Наука не зашкодить не тільки молодому, але й старому. 

Твій ворог може заподіяти тобі більше зла, як приятель 
добра. 

Той добрий і щире серце має, що з бідного остаииьої сороч
ки не здирає. 

Краще недочувати, ЧІІМ злобному бувати. 

Мати тоді вільна від турботи, як уся родина здорова і нема 
в ній гризоти. 
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Часом так буває, що людина тобі не шкодить, але заваджа.є. 

Де біда біду стрічає, там гараздів ніколи не буває . 

.Як серцем відчуваєш, тоді добром себе виповняєш. 

Хто щадить свого розрt:у, той ніколи вічоІ'В не навчиться. 

Не дивись на ії вроду, а..'Іе поспитай з якого воН& роду. 

Мов хата з краю - нічого не 3118.Ю. 

Ще гроп1ей не заробив, але вже місце для них зробив. 

Краще розважати й поваа~ати, чим злитись і зневажати. 

Якщо хочеш журбу залmпити, мусиш ІЦОСЬ робити. 

Письменник ні•Іого від нас не вимагає, лшпе одного: "не 
читайте моєї :книги: задармо" - просить і благає! 

Як хочеш своє життя продовжити, ·го підкида1ї на бік усе, 
що може тебе засмутити. 

Право з правом 'І.'З.К довго процесується і в суді буває, поки 
ваше майно на це дозволяє. 

Родяться на світі 1"'1 такі люди, яким па.ри мщке й ·Юколи 
не буде. 

3і свого привтеля можеп1 і ворога зробити, як не будеш 
уміти йому догодити. 

Не сиди дармо й часу не марнуй, аде на будучі дні житrв 
своє пл.инуїr. 

Труднощі в житті завжди бувають, але люди хитро-мудро 
іх оминають. 

Щоб своєї держави історію знати, треба дуже багато кИИl' 
перечитати. 

Ному замало, але як тобі, то вже забагато. 

СправедJПШі правді поклоняються, а несправедливі- цу
раються. 

Не все чисті руки чисте діло роблять. 

У вас і такі бувають, що всіх навчають, але самі так не П&-1 
ступають. 
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Ми так себе любимо, що ввесь тиждень, аж до неділі самі 
себе чубимо (в неділю ні, бо співаємо "Боже вам єд

ність nодай"). 

Як запросиш дурня до хати, то напевно буде1u клопіт мати. 

ХІJ!tОб!)і вояки не тільки носять багато 1\Іедалів на своіх 
грудях, але й на своєму rуl\Ілінні багато невинних 
жертв. 

Багатого право різниться від бідного лІппе тнм, що багато
го ле)кить на версі, а бідного стогне і скm'.лить під вим! 

На божому світі маємо багато й таІпІх, що заJІододу голуб
ляться, а в середн!х і старших літах - чубляться! 

У нашому рідІІО!\Іу краю тепер таІ{і чаеи на~тадІІ, ІЦО конеїr 
від праці звільнили, а на ІІеu(аспих і немічних JПОдей 
ярма заложиди! 

Добро кріпко тримай, а всяке зло й лихо чортові віддавай! 

Добро добром виповнене, не міняй і за золото. 

Хто пл.иново живе, той і сумний нікоди пе буде. 

Дехто є і такий, що знає, але то.,'Іку в тому немає. 

Наука, як і вода - все висихає, я" хтось перестане вчитись, 
то все по3абуває. 

Багач у добрі й славі хотів би довго жити, але, хоч і пробує, 
то не може смеутн підкупІІтн. 

Хто в політиці багато обіцяс, той у ній довго не буває. 

І дерево свою пору знає, як при..'Ходить зпl"tta, то життя в ко
рінь ховає. 

Не за горами той час, що заставить силою всіх тиранів nо
хоронеиу ними правду відкопати, і тим, що за неї тер
піли, навіки .передати. 

І до гіркого привикнеш, нк coлoдondn немає. 

Жид уродився до ошуканства, а циган до обманства. 

Жид держить кріпко в своїх руках дві речі: гроші і шпу
к~нство. 
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Фа..11Ьmива людІПІа ніІ~оли не соромиться і mодям у вічі 11е 
дивиться. 

Ті, що на народну ці.'ІЬ і справу нічого й ніколи не дають, 
то все "щось" знайдуть і багато-багато крячуть. 

Жид жидові все дораджує ! помагає, а християнин христи
янинові яму копає. 

Сльози щось у собі таке мають, ІЦО навіть каміння з місця 
з рушають. 

Жидові ніколи не можна довіряти, бо він, навіть як і плаче, 
то думає тебе ошукати. 

Своя стріха - своя втіха. 

Хоч і не красне, але своє власне. 

Як не зміряв броду, то не лізь у воду. 

Хто сильний, того й право. 

Чужим дорібком не наділяй своїх дітей, бо їм боки повила
зять. 

Шшов, .як по свою смерть. 

Ворожка ще нікому не допомог.7~а ІЇ не допоможе, тільки 
собі ваших кіль1ш до.лярів до кишені положе. 

Людина повинна жити не 'fільки водою і хлібом: гожпм, але 
також і надхніпням божим. 

Хвальба ще вікому не дала чистої сорочки. 

Розумна й добра пропаганда завжди коштує менше, аніж 
вона потім приносить. 

Не дражни 'Q"ЖОЇ собаки, і не підбурюй свого сусіда до 
сварні. 

І дитина зіпсує, але направаити не зможе. 

Мрії досигають і зірок, а дНісність не хоче поступитись ані 
на один, хоч би Ї! малий крок. 

З шахраєм далеко не підеш, бо не будеш мати з чим.' 
Всі за добром вічно ІLtукасмо, але в серці і дУші злі наміри 

маємо. 
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~l~JI~JI~JIC~:IC~JIC~JIC~JIC~IC~JIC~ 

Життя - як пісня довга: nесела і сумна, всілякі дні бува
Іоть - і кінця їм нема. 

Пам'ятаймо про тих, ІЦО боролись і за правдою шукал:и, бо 
вони по геройськи за нас повмирали! 

У нього дУМОК, як у плоті дірок. 

Tn •~ого і на світі нема.G, чого він собі бажа{;. 

Я1~ Т!JИВОГа, ТО Й ЗЛОДЇЙ МОЛИТЬСЯ ДО Бога. 

Терпкі слова і терпІапі сма1"' ::\Іають, тому вони шкодять, а 
не ПО}Іагають. 

Свої життєві обов'язІ~ІІ сповни й на нікого не жди. 

Розумні люди ІЇ тебе чогось доброго можуть навчити. 

:t ЯІ,ІDІ пристR{;ш, таким і сам стаєш. 
И" poзyl't і знання будеш мат11, то ЇІ у JІ(ІІТТі не будеш блу-

к~.ти. 

Чув, що дзвонили, але не зна{; з .якої дзвіниці. 

Прийшла чорна крпска й на нашого Матиска. 

, '{Ідусь жолудь неnели•Іку посадив, батько дуба доглядав 
та плекав і в спадщину дошки з нього синові на труну 
подарував. 

ІІІАна напевно буде, як два дурні себе стріне. 

Sll\ хочеш бутп !JОЗумним, то роби ·rак: язика прив'яжи, а 
дуl\-ІКУ ПОflУСТИ! 

И 1\ хочеш, щоб колись тебе добрІІМ словО)І згадали, то пра

цюй і дій так, немов би ти вічно мав жиm, а з JПОДЬМИ 
поводися так, як би вони мали завтра на цвинтар тебе 
виносити ... 

І; на світі і таких багато, 1цо сьогодні принесе вам яйце. 

а завтра вже хоче курку мати! 

\ с•аІті нашому і таке був3{;, що сьогодні уродІПІи, завтра 

хрестини, а позавтра вже й похороІПІли ... 
"а.•о кусай, але довго жувай .. 
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Не мішай правди з неправдою й оливи з водою. 

Так довго носив кури хиrри:й лис, поки дядько хвоста ІЇо
му не притис! 

Так довго вірив поки сам не змірив. 

Тільки Ева, може завести вас до раю, а на еуд пок..11иче вже 
Адам ... 

Де двоє буває, там усе щось прибуває. 

Не дуже то гарно, коли той, u~o проповідує слово Боже, сам 
не хоче помолитися 3адармо! 

Так икось буває, що й брехун ва бре.."'ню наріка(;. 

Нікому й у ніІцо не вірив, ті.ІІЬКІІ у зелені доляри, і тому во-
пи його так скоуо до гробу загнали. 

Вовка все тягне до діса, а жида до міста. 

Не ти, а роки здоров'ям І{ермують. 

Помагай, Боже, не тіль&ІІ жар:rувати, алt' 1'f ніІ~ОЛІІ не хво
рувати. 

І біда навчить тебе попити, як не будеІІІ ~Iam за що вхопити. 

Між евинею і калоговим піякоl\І- с така різниця: їі, бідну, 
чомусь усе тяг ло до бо.і·Іота, а його все тaJt, де п'є та 
гу ля є голота! 

Якщо хочеш, щоб тобі хтось поміг, то мусmп переступити 
його поріг. 

Мусиш бути покірним, як сидшп у J{ОМірнім. 

Сварнею ще ніхто на хліб не заробив. 

Бурхливе життя кінqається, як сороківка минається. 

Икщо тн до 30 років не жонатий, а до 40 не багатmї, то на~ 
певно мусиш бути n голові п~ербатий! 

Як замо.11оду навчІШІся і приникнеш правду говорити, то 
ва старІІПІЙ вік н~ будеШ брехні розносити. 

Якщо б він не приймав і не гостив, то до нього ніхтО б не 
поступив. 
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Вчора молився гаряче до Бога, щоб йому своє царство піс
лав, а сьогодні у злобі з бідного сусіда остаШІЮ сороч
ку забрав! 

Сонце не тільки темноту розганяє, але й усяІПmІ добром зе· 
МЛЮ ВІПІОВНJІЄ. 

Світло і вода, прІПІосять для люде1і дуже багато добра. 

Своїх Г!)іхів ! поl\Іилок, самою лmпе молитвою не позбу-
дешся я1~цо ти не зміниш себе 1':'1 не потрудишся. 

Краще сидіти й мовчати тихо. чим робити для когось лихо. 

Не кожнmї бідний буває гідІПІІЇ. 

У нього бі.:1:ьше розуl\Іу, як я сподівався. 

П'яниця любить пит11, а свІПІя рити. 

Хто зле думає, добра не зробить. 

Як порожня голова, то не починай нею діла. 

Якщо хочеш у това!Jистві довго побути, то не повинен 
лшпе ~tмі дурнІщі там гнути. 

Він не дурний, тільки голову має порож100. 

Шкому тоді не весело, як снігом дорогу замело. 

Якщо тобі негоже, то ІЇ не ба!жз.й іншим небоже. 

Від дурня полу вріж і втіІ,ай, як хочеш мати спокій і рай. 

НіяІсої б ст!)ати батьки не мали, ЯІСІЦО б чорти бу.ли 1це ма-
леньким його заб!)али. 

Rк тобі адвокат помагає, то він з тебе все постяга(;. 

Якщо ти чу)кого не вміє1п попІанувати, то ніко.ли ІІічого 
не будеш мати. 

Багач !Jадіс своїм багатством і славою, а бідпиl"І дітьми та 
їх !Jеспектом і пошаною. 

Людина без волі, то так, ЯR і вояк без зброї. 

Наука прищеплюється тому, кому не треба бука. 

Хто дурницями живе, той і дурним буде. 

Людська К!'ИВда Rолись тобі боком вилізе. 
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Кравцеві ножІЩі, писареві перо, а неграмотному- помело. 

Маленьких дітей т_9еба дог ляда ти, підростків навчати, а 
від дорослих вимагати. 

Того найскорше навчишся, що любиш і до чого надасшся. 

ДІІСЦІПІЛЇНу Й І~ОНі ПОВИНІІі l\ІаТІІ, ЯІСЩО ХОЧеШ ІІІПІП добре 
зорати. 

Заєць має задні ноги довгі та ведикі вуха, мабуть і тому, 
щоб міг добре утікати від собаки-капдовуха. 

Чи можна це ЗЛОl\І назвати, коди ти собаку б'єш за те, що 
вона не тідьки скаву лить, а..ТІе й хоче тебе ПОІ\:усати? 

Чп .можу я того дюбиrи ЇІ шанувати, хто катує. 1\-Іене й ро
дину та хоче нас живцем до І'робу загнати? 

Ворог і те правдою називає., І{ОЛи ваше 1\-Іайно задармо за
бирає. 

Часом язик таку силу має, що дюдІmа від нІ.ого втікає. 

А тепе~ не ~ебе, а тебе я питаю: Чи ~fОЯ\:еІІІ ти дюбити, ша
иувати й П!)ОСдавдяТІІ 1·ого, rцо доnго-оредовго l\Іучив, 

а nідтак вбив брата твого?! ... 

Хто б:ув і є фадьш•mий, той ніко.о"ІІІ не був і не б~уде зичди
вий. 

І такі поцілункп між ~'Іюдь.ми бувають, ІЦО все від тебе за
бирають. 

Від поцL"'Іунка Юди, напевно •~ров те1пи з тебе буде! 

Не завжди бо.;"'ІИТЬ njд того, U\O б'ють, але ТОl\ІУ, ІЦО плака,
ти не дають. 

Так будо, (: і буде, що все тих судять які n cnocl\-ІY \житті 
блудять. 

Говорив він гарно, ой, ЯІ\: гарно, го.'Іосно й виразно, а..:ІJе я

кась чудна така бу да його мова, 1цо я, призпаюсь вам, 

не зрозумів ані однісінького с.'Іова! 
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Колись, мої до!_)огі, як я 1це хлопчаком бував, то я, навіть 
і не знав чому, свого старого діда - дідусем називав, а 
тепер, як його в живих не стало, то сам покійного місце 
забрав ... 

У нас не лише п'иниці. горілку п}ють, а і добрі та поважні 
r'азди і rаздині, звичай такий мають: Пе!_>ший раз усі 
п'ють, ЯІ~ христить, другий, як когось із нас вінчають, 
а третій і останнііІ по тобі, ЯІ\. тебе, або мене, поховають. 

І таке буває, що чиясь помилка при житті вас тр:и:має. 

Розумний на своїх і чужих помилка.х учиться, а дурень ні
І\.оли так не !JОбить, ЛШІІ сміється. 

Всезнайко піколи в житті не nчІmся, він таким, як і є -
вродився. 

Той, що лише в думці щось будує, він злого нікому не ро
бить, диш на місці тупцює. 

Той, що ніде не бував і не бJШlЄ, то l\taлo знав і знає, хіба 
те, що в газеті прочитає. 

Хто забагато, або зама .. тrо говорить, той сам собі шкодить. 

Він не знав і не знає, ІЦО багато приятелів мав і має. 

Дехто JU'Maє так, u~o .ЛІПІІе збЬІL)І'я і худоба р0;1яться на 
фа.рмах, а всі великі й розумні люди по містах. 

Небезпечні зві!шта не дІпuе в лісі ро~ят•~я і там вІІроста
ють, але й по велw\их містах nоІПІ бувають. 

Інтедіr'ентну людину найкраще no цьому пізнаєш, як ти до 
неї иапІІшеuІ .листа і відповіді не маєш. 

Не чіnаІЇ тоді жінки, як вона від здоби n~лаче, і не підходь 
до тиг:риці, як вона підстрелена скаче. 

,J'обра мати своїх дітей не .тппuс nбІІІ)ає та годує, але також 
щодня навчає і М)7ПІтрує. 

Людині й на серці леппе стане, ЯІ~ від когось поцілунок 
дістане. 

Хто свою Д{"р~каву забувас, той у голеві порядку немаG. 
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.Як старші niкol\1 ~'поди стріч&ються, то перше про своє здо-
ров'я питаються. 

Він заnитає по!)аДІІ в тебе, як його біда стріне . 

.Як здобудеш освіту, то й побачиш більше світу. 

Школи не питай по!Jади в пшхрая і брехуна, бо гірка додя 
буде твоя. 

Наш .Яким стрінувся з таким саl\Іим. 

Не входь до чужої хати з брудними череВІІКаJ\ІИ і словами. 

Не карай того, Боже, що краще не може. дІІПІе того, що 
знав і з ним довго жив, але ІЇого нічого доброго не нав 
чи в. 

Хто раніше встає, тоt'і довше жиє. 

Не суди когось по сдоnах, а по дідах . 

.Як матірІпо пісню заспіпаєпr, тоЇІпро ріДІІІІЙ край згадаєш. 

Дочка ДО матері листа ЧО~ІІІІЛО~І ПІІСR~'Іа, а )ІаТИ ДОЧЦі СдЬО• 
зами відповіда.ла. 

Хіба ТИ ІІе ЗНаЄІП, ЯІ~ ІІаЗІІВ3ІОТЬ ТОГО, ІЦО ДО бЛІІЖНЬОГО Не 
l\'Iac любови в нього? 

Коваль може ноаtиці нагост~ити, a.ile не він, лиш кравець 
зможе тобі штани ВІІІІІТИ. 

Хто розумну І~ІІіfГУ написав і n ній поступу вчив, той вели
Іtу спадщину народові за..лишив. 

У багача все є, JІИШ споко1о він не має, навіть і тоді, як 
спати .лягає. 

У бідиого завсіди совість чиста й одверта, .лиш сорочка, 
штани й спита на ИЬОl\'ІУ подерта. 

Як громада добрих та розумних провідників має, то в неі 
все порядок і добробут буває. 

Свою ниву обробляй, але й про па ро дню ніколи не забувай. 

Той, що сві:!Ї народ ошукав, ніколи нічого доб!)ого собі не 
п!)идбав. 
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За ворогом і хворобою не треба нікого питати, ЯІ( не будеш 
обережний, то вони самі прийдуть до твоєї хати. 

Учися чесноти, то й діждешся доброти. 

Брехуни від поб,!)ехачів більше знають, бо вони ім матеріял 
доставляють. 

І твій ворог захоче з тобою говорити, як з~тмієш свій силь
ний п'.ястук до його доба приложити. 

Наймудріша п'яниця думає, що й nиходок криниця. 

Можеш дещо терпіти і прІІЙМати, аде вікому не дозволяй 
собі в кашу плювати. 

Так довго ВО,!Югував, поки на свого не попав. 

Працюй д.і'І.Я свого народу, то ІЇ хліб будеш мати, бо коли 
не захочеш, то серед чужого будеш за. сухарами ІІІУ· 

ЮІJТИ. 

Виріс високий .як бурян, а дурніІпшї, як баран. 

Добрий спом1m по тому остається, хто ворогові не підда
ється. 

Хто хоче з .жидом спілку мати, той усе може ПІІІИКа діста
ти. 

Як падає дощ і є завірюха, то тексі мають роботи по вуха. 

Лише ті діти будуть добро мати, які вміють батькам дого
джати. 

Ному й не снидось, п~о .лихо біля ньо•·о приту ли.лось. 

ЯІ{ робІШІ ти свій інтерес у Ср у ля, то не нарікай потім, п~о 
тобі осталась ЛИІІІе д.V л.я. 

НародОІtІ кер~Іуnати, то не тільІ-Lи знання, а й спритність 
треба мати. 

Обіцянка дурному, а цяцька малому, і зараз спокій та ра
дість завітає до вашого ДО)Q7• 

СІда до хати впроситься, але з неї сама не виноситься. 

Gудь обережний, як є в тебе гарна жінка, бо за вею все шу .. 
KRG якась спілка. 
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Навіть не пробуй народну ниву орати, як ти не можеш сам 
собі раду даm. 

Він не знає і не бачить, що робиться в його хаті, але зате 
знає і баЧІІть на сто миль, що діється у чужій палаті. 

Добра мати все щось прІПІосить своїм дітям до xa.m. 

Гриза ІЇ нужда не принесуть вам добра. 

Язик, як у корови, а голова повна полови. 

Хто хоче народню кров пити, того не потрібно вішати, але 
як про:к.юкену собаку вбити. 

Наріканням приятелів собі не здобудеш. 

Як ти сам просився і в клопіт попав, то не проси потім меве, 
.щоб я тебе рятував. 

Як маєш свою честь, то ії бережи, а коли не маєш, то в дру-
га їі не кради. 

Так, як вода потрібна землі, так і розум годові. 

Добрі молоді літа пупносять старшим багато добра . 
.я., би мододі пе достигали ІЇ ставали старими, то ніхто з вас 

не знав би, яка різниця між ним:и. 

І злодій зайде там, де .людей повний храд"П. 

Як болотом і водою ідеш, то сухим не будеnІ. 

Як це і те є ваше, то котре і ІЦО буде наше? 

Хто надії не тратить, тоі1 бодай думками себе багатить. 

до пеІ'-'ТІа свого вогшо не пр101оси і чужих жінок не дури. 

Хоч і простота, але с порядок і чистота. 

Зарозумілий парень потрапить колись, як коса на камінь. 

На війні завжди так буває, П(о один другого вбиває, хоч і 
його не знає. 

Хто корінь лиха знайде, той і біду обійде. 

Як будеш торгувати з жидом, то ти роби й навчися ранень
ко вставаm, а він уже сам прийде до тебе твої І,Юmі 
порахувати. 
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Часом і таке буває., ІЦО невідо~ІИІЇ тобі, на добрий шлях те
бе СП!_)аВЛВЄ. 

Як батьки дітей не вчать, диш самі працюють і складають, 
то вони повинні бодай це паl\І'втати, що їх діти нічого 
не будуть знати, лиш колись добро їхнє змарнувати. 

Так. як і не все людина може знатІІ, так і не все може вона 
мати. 

Як багатий забаву справляє., то він тоді бідного не знає. 

Ніхто не хоче знати, коди йому прийдеться помирати. 

Бог дав усьому життя, дав його і людині, а землі наказ і 
право прийняти до себе все в певній і означеній Ним 
годині. 

Якщо народ хоче n добрі жити та все його мати, то потріб
но не тілІ:.КІІ ро;~~тмного, але ЇІ справедливого та роз
судного до керми в державі підшукати. 

Не дай себе топтати брудІНІМ чоботом, і не гни своєї спИШІ 
перед ворогом. 

Ворог не знає. і не хоче знати, як його яр,Іо буде тебе гло
дати. 

НапІі одвічні вороги, яких 1це пред1'и наІпі мали, і до нині 
тими самими д..т~я нас ВОШІ остали. 

І багач того не знає, що бідний добру долю l\Іає. 

Ще в пелеиках лежить повитий, а вже лютиться і СІІчить, 
ВІ' несамовитий. 

ІJ:аси міняються, а народи ще й досі не єднаються. 

ІJ:и можеІІІ ти це собі пригадати, що й чого тебе твій батько' 
починав навчати? . . . А як ти забув і тому не можеш 
знати, то тепер роби, а 1\ІИ вже поможемо тобі відгадати. 

3 крутів і брехуна не:.\'Іає ніхто хісна. 

Діравого мішка не наповниш і ріки не загатиm. 

Як сивий волос починає твою голову вкривати, то тоді не 
женися, а починаІЇ спочинку шукати. 
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Терниетим шляхом наш народ проходив і проходить, але 
волі не знайшов і не знаходить. 

Пк маєш охоту, то й зробиш добру роботу. 

Ик хочемо П!Ю воскресення У~tраїни пісню співати, то му
симо перше всі себе об'єднати. 

Не давайте гроше:ЇІ на квіти мерлО!\fУ, а.11е передайте іх бі
доласі живому. 

Ик Нікіта Хрущов в Америці на rастролях побував, то всім 
виразно СІсазав, u~o мошсовські комуністи не тільки ду
мають, але й хотять увесь світ заїсти! 

Комуно -атеїстична l\Іосква на весь світ гор.11ає - хвалить
ся, що під ії окупацією всім на.родам весело й гарно 

живеться, та що всі вони повну свободу ЇІ демократію 
мають, аде чеуез одну якусь та:м дурну клавзу лю - за 

чужу границю не пускають! 

А в нас інакше буває. хоч і живемо в :к.апіта.лістичвІй еве-. 
темі, то кожен, що захоче, то і має для своєї потреби; 
а демократія наu1а вже стара, і нібито "догІІИВ8,G", але 
за вашу не хочемо мінятись, бо наша така, п~о хто ку
ди захоче, туди й виїжджає! ... 

Колись, на нашій Русі- Укуаіні поза ішпими й такі зайди,.. 
наїзнmси бували: печеніги, фіно - монголи, хозари, 
турки й татари, але, як і самі npo те знаєте, що усіх їх 
вже давно ЧОІ)ТИ забрали! Не тільки було так колись, 
але станеться воно ЇІ тепер, бо українському народові 
вже самий Господь дав такі прикмети, що хто ними 
щось насильно збудує, то воно - рано чи пізно - му
сить померти! А якщо ви мені не вірите, то я вам до
кажу: Зиаєrе ви Австро - угарську Ьmерію, а потІм 
"Жеч Посполіту"- Польщу небуденну, __ Чехо- сло
ваччину, Мадярщииу і Румунію нужденну? Вк звав
те, то добре, а коли ні, то я вам знову скажу, що не ли
ше споїм гарячим потом, але й кров'ю ваш народ іх 
будував, і в заповіті тихцем своїм дітям таке був тоді 
сказав: 



Діти наші! Насильством заставили нас наші вороги 
дер)кави свої на нaumx кіСТІ{З.Х будУВати, а ви вирос
тайте і гартуйте духа та робіть так, щоб могли їх зруй· 
вувати! •.. 
J· це найцінніший заповіт наш народ буде в своєму 
серці так довго держати, поки не прожене останнього 

наїзника московського ката із своєї українськоі хати! ..• 

Колись, як людьми тільки пани себе звали, ·.ro для своїх 
невільників лиш про сни, чари й забобонні квижки 
друкували і такою то "к~' льтурою'' довго - предовго 
їх годували! Тому, пршuу я вас, не д1mуйтесь тепер до
б!>і люди, 1цо в тих країнах ніІ~оли добра не бу ло й не 
буде! Бо якже ж могло рости й виростати там здорове 
і пожиточне зерно, де вічно бувало та й буває ще досі 
темно?! ... 

У ее він фальшиво покрутив, але знайІповся адвокат і 
двері відчинив. 

'{то науку від початку знає, той і кінець ії n своїх рука..~ 
м~..є. 

Як деря,ава з державою у згоді по сусідськи живуть, то 
напевно зброї проти себе не піднесуть. 

~к є згода в вашій хаті, то живеться вам, як у па.."ІJаті. 

Згода все і всіх до гурту єднає, а незгода бунтує, руйнує і 
розганяє. 

Як знаєш лише сяк і так азбуку, то не верзи всЬ1, що посі
даєш високу науки! 

Пам'ятай, що хто дійсно науку має, той не сам себе, а хтось 
його вихваляє! 

Хто і що мені б не Ісазав, то я знаю і вірю, що мій народ ду
хом не упав! Правдою є, що з холоду й голоду він мліє, 
але про долю і во.Jпо України- він таки мріє! :Мож
ливо. що й так ще може буде, що в своєму ЖИ'ІТі він 
для себе ії не здобуде .•. Але хай і про це усі знають, 
що в нього є діти і будуть, які віколи батьківської 
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кривди не забудуть, а ко.тrи виростуть, то ворогів зни
щать і напевно вже для себе ії здобудуть! ...• 

Пам'атай, що люДІПІа повІDІВа вчитись до свові смерти, а 
як буде помІf!)ати, то ще й тоді не буде всього звати. 

Людина аж тоді поч1mас все кра1це розуміти, те пічне 
старіти. 

КQли 3,JI8, думка до годовп приходить, то й здоров'ю шко
дить. 

Бідні багачам усе доставляють, а як помруть, то ще іх і за
копають. 

Той, що до школи не хоДІІВ, дуже багато клопоту пережив. 

Держава податків вимагає не л1ппе від живих, а й від 
Ме!)ТВИХ. 

Покійник може зі собою .ТJише те забрати, що могла йому 
зеМJІJІ дати. 

Не одна голова з плечей упала, щоб 1\Іогла вдержатись ко
муністична де!Jа:ава .. 

Не так то в Украіні тепер буває, як комуніст у Канаді собі 
гадає. 

Як хочеш щось nридбати, то роби так, як навчила тебе твои 
рідна мати. 

І'рудно це збаmути, а..:"Іе ча.сом та1~ буває, що і в суді не 
зможеш правди стрінути. 

[(ітей у роботі не відганяй, а до школи посІLЛай. 

V тих господарствах ніколи порядки не бувають, де багато 
п'ють і гулmоть. 

де!Jжись кріпко плота, то не впадеп1 до болота. 

Якщо всі разом будемо прапор високо держати, то КОJІИСЬ, 
як не ми, то наші діти, будуть свою державу мати. 

Природа. обдарувала нас усіх красою, але, дякувати Бого
ві, що не однаковою. 

50 



Ніхто не ·є такmt- щирим та добрим, як наша земли, вона 
приЙl\J&с усіх до себе, навіть і злодія. 

з;'Ч~, що дбав, __ і т.ой, що не дба.в, мусіли помирати, а ті, що 
залшпились, мають тепер про mtx правду сказати. 

Rож~н із на~ пов~mен Доброго приЯтеля 1\tати, щоб у потребі 
він міг нам руку подати. 

. '... . ' . ·, '. . 

в супружному житті тоді згода буває, коли одне другого 
не тільки розуміс, але й співчуває. 

Той, іцо- навІтЬ-аЗбуКи не знає, 'l'o чИм ІІебудь себе настрахає. 

В Украіні тепер такі часи настали, що наїзІІикІІ- вороги не 
тільки майно, а ІЇ традицію і куЛьтуру від народу за

·бр=:uи! 

Якщо хочете побачити дійсну руїну, 'to їдьте тепер в Ук
-~раїну. 

Як хочеш дійсну ціну волі знати, то лети в Украіву і лшпе 
пог .. mнь оком на свого брат~. 

Най.Щ,ППШим т~пер назива,ють той пакунок, що _висилавш 
··його cвonr ріДІІ:им в Україну в дарунок. 

іІе tp~ баm'1'о, лиfu одйого б.дудного сІПІа, щоб стратила 
доб~·та сЛ:аіІне 'hі'я ціла родина. 

Петро ві):(Rр.ііВ уСта 1 говорити. почав, а Павло вже знає, що 
він учора читав. ·· · 

Вчора; дУМав ·і сьогодні думає, а завтра прийде вас ІІІП8ТИ, 
якби то він міг вигнати свою бідУ з хати. 

ІІародІІJІ· ІІИіJа дуже· довга і крута, хто пічие n орати осJПО· 
ками, той ніколи 11е дійде на час до кінця. 

Чоловік і жінка без дітей, то так,- як- nіз без коней. 

Хоч--і ріДІІі' браТи, aJie Ііе однакові в них думки. 
Якщо хочеІІІ, лЮбов та пошану від своєї жінки мати, то все 

ій правду про інших гойори, а коли запитає тебе про 
,_себе ... ТС) ТИХЄІІЬ.І.tО МОВЧJІ. • • • 

Той, що на обіцинку чекає, то все голодвий спати лягає. 
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Не той щасливий, що все має, а той, що ціІrу свою знає. 

До жіюси говори потихо, бо кричати вона ca1ra вміє. 

Він таке щастя має., що сьогодні тішиться:, а завтра вмліває. 

.Як був сам бідний, то ІЇ до бідного вдававси, а коли побага.-
тів, то від нього відцуравси. 

Він такий, що так довго не повірить, поки сам Не змірить. 

Хитриі1 як лис, а лінивий, як пес. 

Сто фунтів риби в ріці, не і\Іають такої вартости, я:к одна в 
руці. 

ПохІLJІена ЛІодина розказує вам про свій вік. 

Хто має гро1uі і не вміє ними промиmлити, той усе буде 
тяжко працювати. 

Хто з •Іужнми 3dвками сві1і час проводить, той усе з підби-
тими очима ходить. 

у ворога й ообаки, натури одиакі. 

Ліпше з :мудрим посваритись, чим з дурвим друЖИ'І'ИСL • 

.Якби .и мав стільки майна, СІСЇЛЬКІІ багач людям кривди 
наробив, то б ним усіх бідвих багатими поробив. 

ЛІта юні про1umув, а.11е батькової ватур11 ве забув. 

Хто розум має, той і другому позичає. 

3 підлим та лихим до спілки не приставай, бо він тебе за
веде у зелений rай. 

Хто добру пораду тобі дає, того не кусай, але азиком JІІІЖІІ. 

Хто багато помилок у своєму життю мав, той напевно муд-
рих віколи не стрічав. 

Найбільше таких дерев СТІЩ8ЮТЬ, вкІ плодів ие нають. 

Роботи ніколи не скінчиш і зайца: ие перебіжmп. 

Не все таке гарне, як твої очІ бачать. 

Хто науку має, але вікого ве ВЧІfІ'Ь, того вL~то віколи ве 
ПОхваJІИ'І'Ь. 
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В зеj}Ілі є ЇІ такі мінера.,'ІІІ, що їх носять на грудах лише ко
ролі й reиep8J.DI! 

Трава й зело, колись для Juодей лікарством було. 

Як багатства й багача ти 11е любив і не любиш, то віколи 
ним не будеш. 

Де вів свій розум і руки приложе, там усе вийде щось гоже. 

Т01"1 довго не терпить, хто себе на своіх невдачах учить. 

Ту ріку звуть рікою, вка виповвеиа no-бepent водою. 

Бджола, хоч І жа.лить, але людям хосен приносить. 

Лиш усе те СІІ~1ІЬІІІВІ буває, що фУJІrт:t;амеит під собою добрий 
має. 

Усі ті, ІЦо за волю Украіни своє життя nідда.іІи, то для вас, 
а не для себе, правди ІІrукали! 

КоJпtсь ~?нас по селах, хоч і не-вчені .:11юди бували, але на 
війта, то лшпе наіІКращого господаря вибирали... А 
тут, в А.1Wер1щі й Канаді, хоч і багато вчених маємо, 
то зовсім інакше поступ&f;мо: тут вибирають JПІІПе іі 
ЛИПІЄ такого, який віколи не 1\Іав нічого, тільки щоб 
1\Іа.В тепер часу много! •• 

Як Івасв не 1\ІОЖІІа навчити, то Івана ·rреба буде все буком 

бити. 

Часом буваІОТІ) із тих ворогІІ, які вчора ЇЛІІ у вас ваші 
пероги! •• 

Найприкріше в такій хаті побувати й жити, де не можна 
усіх помирИТІІ. 

Такого цвіту не бу .ilO й не може бут11, щоб у ньому не з~ІОІ"'· 
ла бджола меду здобути. 

Там усе вайкраще буває, де вас немає ... 
Де ми прийдемо, там і своє лихо з собою принесемо. 

Хто ва війні не бував, той і стра~ не переживав. 

Яk маєш каповневий гаманець, то напевно знайдеться 
жидок-купець! 
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Не новий 1mпemox робить жінку поважною, . але їі & ТІасні 
діла. 

Як добрий музика, то й· радість велика. 

Хто так писав і тебе навчав, щоб ти і свойо:му ворогові доб.:. 
ра бажав, то він його напевно ніколи ие MIJ.B і ве знав! •• 

Щоб дійсну ціну ворога знати, треба його довго~довго мати. 

Не все те, що гарно цвіте, мусить мати і приєм.ний запах. 

Азбуки не знає, але титул брехуна має. 

Комуністична "демократія", то та1ш штУJШ, п~о, як ти не 
виконаєш сам добровільцо, товона вживає бука! .. 

Поmтика й jf.~іноча ~юда, май.же ті самі прикмет11 мають: 
кожнісінького року кілька разів с.ебе міняють! 

Хто нічого не знає, а хоче титул мати, то хай іде ІЇ навчИть-
ся чужі корови дояти. ' 

Не все біда лише злом буває~ бо деІ{ОГо вона й _poзyr.JY нав
чає! 

Сліпий і дурний усе щось зачіплять . 
.Як у сусідетні жила ІЦе покійна Марина, тоді ·й дУЖе доб-

рою була ваша Катерина. · 
Не карайте лише того, що зло зробив, але і1 Того, що його 

навчив. 

Теплом сусідньої хати, не можеш своєї огрівати. 

Не тільки ножем можна людину поранити, але й слпзьким 
· взиком можеш це зробити.· 

До щастя КJПОчі, 33вжди знайдеш у голові. 

Як хочеш вапитати біди, то пічни ЛІЙІІе говОрити до куми . 
.Як ти обіцJІВ і не дав, то й бреХJтном· стаВ. 
Не вчи високо скакати старого J{ОНЯ, і не віддавай молодоі 

дочки за вдівця. 

Є і такі на світі дурні, які думають, що вони розумні. 

Не можна ніколи того пуийня:ти, як дурень починає тебе 
навчати. 
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Найбільuш. прикрість тоді буває, коли сліпшї видючого ва 
дорогу спраВJІJІє і дурень мудрого розуму навчає. 

Краще бути бідним, але гідним, чим багатим і Д)"Рвуватим. 

В організації мирися, а в церкві молисв. 

Я1~ хочеш бути справедливим суддею для мене, то почииай 
вІд себе. 

Я1~ третього не стане, то двох сваритись перестане. 

Любов - це про,цукт прИJІзві. 

ВоЛЮ тоді будемо мати, як будеl\ІО всі готові свою кров за 
неі дати! 

Ніхто з вас не звав, що його завтра чека.G. 

Хто правду ГОЛОСИТЬ, ТОЙ і бреХІПО ПОЛОПDІТЬ. 

Що відчуваєш, те й ва язиці юи;ш. 

Своіх дітей натуру звати, може лнше рідна мати. 

Щедрота., доброта А біднота, це перозлучена рідни. 

Холод і журба бувають там, де нема тепла. 

Хто гумору не маи;, той і радости не знає. 

Як війни нема, то й вовкові не біда. 

Хто має добре серце, тому й житrв легше. 

Як тебе поблагослоВJІНть батько й мати, то напевно у сво-
йому ЖИ'ІТі будеш добро мати. 

Хто в матері поради шукає, той усе щасливШІ буваи;. 

Одна крап.JІІІІІ8, нафти зіпсує велику бочку меду. 

Громада без провідника, то так, пк і стадо худоби без пас-
туха. . 

Ик хочеш довго, добре й весело жити, то навчися добрі діла 
творити. 

Вк кrось кимсь гордить, то в ньому й злоба кипить. 

Пльоткар стиду немає, вів усюди свого воса. пхав. 

Як ти сам собі не віриш, то другого віколи не змірИПІ. 
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Крутій так довго крутить і вертить, поки 1іого хтось не сха-
менить. 

Правда аж тоді цінність має, як ії хтось уживає. 

Людина думає і мислить, а Господь плJІНИ креслить. 

Трудво вогонь погасити, а ще трудніше любов прИПІІІІИТІІ. 

І таких думок багато mодина має, з яких ніколи не користає. 

Як хочеш щось доброго купити, то мусиш добре заплатити. 

Х:то жаль має, той і сльозами його під.лива.є. 

Злі тоди й злі слова все вживають, бо інакших вони не зна-
ли й не знають. 

Не роби двох речей: Сам себе не вихваляй і не понижай. 

Багато часу треба стратити, щоб себе порадити. 

Ик ти щось знаєш, то все з нього скористаGm. 

Як людина трудиться, то їй і не нудиться. 

Як хтось когось забагато турбоче, то ііого дуже 1цось КJІО-
поче. 

Правда хоч і вмирає, то вона все воскресає. 

~то вміє себе в життю розважати, той і успіх буде мати. 

Війна й революція все пІпцить люде1і і майно, a.Jie не все 
приносить для тих що залшпилися добро. 

Як жінка гострий язик має, то вона гірш собаки покусає. 

Як хочеш щось розумного в своїй промові сказати, то му

сиш себе до неї довго підготовляти. 

Словами потішиш, К3ГОСЬ і себе застидаЄІІІ, і словами . собі 
ворога вапитаєпІ і придбаєm. 

Любов не тільки пестить, але й тяжко ранить. 

І таке часом буває, що дюдmrа сама собі гріб копа{; і саші 
лягає. 

Увесь світ люди вже ЗJtіряди, а людського 'китrя ще не 
про вірили. 

Хто проб.,тrему має, той розум і руки вживає. 
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Він такого наговорив, як ма.,"'ІИІЇ ГрІЩь матері в подолок 
наробив. 

ЛІПІІе той не терпить, що в гробі лежить. 

Так сказав, як сокирою відрубав. 

Як був він малим, то з нього сміялась, а коли виріс, то за 
нього піддалась. 

Не закидаІЇ ш.ляху камінняl\І коl\tусь, бо й тобі НІІl\І прийде
ться вер'rати колись. 

JКебраІ{ ніколи своєї то!)бІІ не напопнпть, 1 багач себе не 
задово.ТІьнить. 

Наука й праця ніколи не кінчаються. 

Хто за дешевою порадою шукас, той нічого ніколи не ско-
ристає. 

Не тільки світа, що в вікні. 

Баба з воза, коням леппе. 

Dкупий два рази тратить. 

Я1~ ХОЧеUІ б~'ТІІ ЗДО!_)ОВИЙ Та !)ОЗУ!\ІІІІІЙ, ТО добрі ІLПІІЖІПІ ЧИ· 
тай і свіжі харчі заїдай. 

Він такий, що його ані вдома лиши, ані в поле бери. 

Не кожвий до того надається, до чого він пнеться. 

Від людського ока далеко не втічеп1. 

Хто стукає, тому й відчинять. 

На злодісві шапшt горить. 

Не все в середу Петра. 

Як хочеш щось завтра мати, то треба сьогодві працюватІL 

Хліб від дітей - дуже гіркий. 

) вороги наші буд)ТТЬ нас респе:ктуг . .атп, я"ацо будемо :'\~ЇЖ 
собою згоду мати. 

• Якщо хочеш добре авто мати, ·ro треба його дог ляда ти. 
&раІЦа СОЛОl\І'Яна згода, ЧИМ ЗОЛОТИЙ процес. 
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Доброго господари і собака любить, а ва ледащого, то й 
жінка зуби шкірить. 

Як хочеш доброго прИJІТелн мати, то не проси його часто 
до своєї хати. 

Хто не вміє .язика за зубаl\ІІІ держати, тому ніколи не пот
рібно таємвиць казати. 

Волі там не може бути, де народ поділенні'І на малі групи. 

Rів напивс.а: так багато, що й не знає, нк називається його 
тато. 

3 каменн крови не витиснеш, а в багача кожуха не 
ПОЗИЧІОІІ. 

~то грЬпм:и розсудно кермує, той іх і шанує. 

~оброї порадІІ трудно дістати, а за злою, то не треба й пи
тати. 

Досвід, здоров'я і гроші пр1mос.а:ть розкоші • 
.Я:к маєш усе своє, то не простигай по •fУже руки, бо так 

лшп роблять заводові жебраки. 

Часом і таке бути може, що дне слово велІІКій громаді по-
може. 

Не кажи, що все мав і маєш, а в сусіда й попелу позичаєm. 

У сі правді поклои.а:ютьсн, але ії не тримаютьси. 

Бик стає волом, а фальшивий брехуном. 

Ному так цього потрібно, нк діри в мості. ' • 
~вали .язичку, будеш їсти паленичку. 

3\,олудок додає JІюдині сидІІ, а .а:к ІЇого не контролюєш, 
то зажене до :могили. 

Хто вірить у Бога, тому й до неба відкриrа дорога. 

Хто живе морально, той і виглядає чисто та гарно. 

Як син рідну :матір кривдить, то його Господь не ущасли-
в~ • . 

Ио:му, нк дасшп нагороду, то буде працювати й дл.а: народу. 
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Ик живеш з чужого, то й мовчи небого. 

Чужий віз завезе тебе до чужої хати. 

Ик з мудрим стрічаєшся, то й мудрого навчаєшся. 

Ик жид до твоєї хати йде, то вів напевно якусь біду несе. 

Jлоба з добром - не ходить разом. 

Хто тобою доробл.яєтьси, той і посміхаЄІЬСJІ. 

Не р)'ЧИСЬ за того, що не знаєш його. 

Бога молить і красти ходить. 

Щоб над гнівом панувати, треба багато розуму мати. 

Як служба буде сама господарити, то не буде чим кухарити . 
.ЦІ(ЩО б думки на чоло виступали, то всі язm( за зубами 

тримали б. 

Вирвавсь зі словами, як голий з-під гарячої пари. 

Ласка.ве слово двері відчІПІяє, а прикре з хати вигавяє. 

Як є добр11й плян і гроші, то й діло вийде хороше. 

Лінивий ніколи не може бути щасливий. 

Хто менше говорить, а більше робить, той і громаді догодить. 

Не всі думки однакові: одні правильні, а дргі помилкові. 

Ніхто з Ш..с не знас, коли його половина віку минає. 
Треба думати й робити, щоб свою долю поліпшити. 

Часом і так буває, що й дурень рацію має. 

Ик хочеш добрий кредит мати, то мусиm усе ва час вІдда
ва.ти. 

Твоя біда комусь привосmь багато добра. 

Як у твойому жолудкові не в порядку, то в голові не Ііде 
гладко. 

Ті, що підготовляють і ведуть революцію в "білих рукави
цях", то повІППІі пам'ятати, що вони повиснуть на пm

бенІЩях! 

П!)иємна й хороша є кожна та жінка й дівка, які вбирають
ся, як червона маківка. 
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Риба починає від голови смердіти, а господарство від вез
дарвого господаря нидіти. 

І Господь тому помагає, хто на свій хліб 11есно заробJІJІє. 

Добра господиня тр11 угдІІ в хаті держить, як під четвертим 
добрий господар сидить . 

.Як пошанує рОЗУJ'ІRа жінка свого доброго чоловіка, то буде 
жити в п~астю й пошані до віка . 

.Як будеш своїІі жінці все лише потакувати, то ціде своє 
життя буде1п квакати й плакати. 

Спершу свого сусіда пізнай, а потЬ1 діло з ним починай. 

БатькІІ й Матері ! Повірте 1\Іені, п~о наІікращим подарунком 
для ваших дітей буде - мої друзі - шкільна грамота 
в УНСоюзі! ... 

Він усе щось робить, але з його праці нічого доброго не 
виходить. 

Злий і фальшивий ніколи не був l\ІІІЛостивий. 

Хто людське почуnя має, той і собаці помагає. 

Що кому потрібно: мрії молодим, а гроші старим ... 
Працюй чесно на хліб насуппІИІUІ, а жий так, щоб був усе 

невмирущий. 

Він так свої пісні співає, ІЦО одна веселить, а друга до пда
чу заставляє. 

У ее люблять того, хто добр11й гумор мас, бо він і заплака
ного розвеселяє. 

ЯІіЩО ти пам'ятаєш той день, коJІи вперше тебе Мати пере
хрестила, то в тобі напевно ніко~ТІІІ не буде сидіm не-

чиста сила! • 
.Хто все !_)анкоl\І промиває свої очі, той ріДІtО коJІи плач~ 

вночі. 

Кожний зло зробить, як зайде таl\І, де чорт ходІІТь. 

Не проклонамІІ, а молитвою кожне діло починаfІ, якщо хо
чеш дійти до цілі та здобути на землі рай. 
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Нк прІПІнеш свій язик подальше від брехні, то напевно не 
буде1п мати в хаті сварні. 

Твоє ЛІЩе говорить дуже багато про тебе. 

Є і таких багато, що силу і зна.ння мають, але ніколи з ІПІХ 
не користають. 

Хто терпеливість має, той дуже великий скарб посідає. 

Не роби того, небоже, що тобі негоже ... 
Який добридень, таке й дай Боже здоров'я! 

У вас, на Україні, тепер такі часи настали, що "хрущі", як 
ходять - так і гудять, а люди скрегочуть зубами й 
мовчать ... 

А в теперішній Польщі. від "познанського повста.нв.и", тро
хи інакше буши;: там народ, мов в у лию гудить, а пси 
креф- rомулка, тихо мовчить! ... 

.Якщо ти себе правдою лІППе маскуєш, а неправдою живеш, 
то ніколи від людей далеко не втечеш ... 

Суперечка подібна до вузької r..ладки на ріці: .Як маєш хо
лодні нерви, розум і рівновагу, то .легко перейдеш, а 
кол11 не маєш, то стрімголов у воду впадеш! 

Навіть і вуха не захотять прийняти, як почнеш неправду 
за правду ~ти. 

Він язиком так меле й січе, що мене аж самого пече. 

Якщо ти хочеш, щоб тобі люди на груди квітки чіпал11, то 
віколи й перед ніким не понижуй іхньої слави . 

. як людину хтось чемно та га!)но привітає, то вона за все 
своє горе тоді забуває. 

Де судяться, там і чубляться. 

В суді, не ті, що судяться, виграють, але все ті, що іх оборо
ВJІЮТЬ • 

.Як хтось довго тобі щебече, а потім лоскоче, то він напевно 
ошукати тебе хоче. 

Злодій два рази думає: тоді, як краде і тоді, як до тюрмИ Іде 
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Часом і таке буває, що дурень мудрого ватвrає. 

Не всі думки ведуть до доброї цілі й мети. 

Бога хвалить, але за пазухою гадюку держить. 

Не вір тому, що від своіх відцурався і до чужих приєднався:. 

Твоїй кумі все те саме в голові. 

Поганих учинків перед людьми й Богом не заховаGІІІ. 

Гірким словом не загоїш поравеного серця. 

Не роби з рота холяви, бо тим не здобудеш собі слави. 

Горе завсіди тому буде, який у спокою та мирі жити не буде. 

ІІита.й старшого, бо той знає, що та чого житrя вимагає. 

Мудрим словом поділися, а від дурного відчеписи. 

Твои пиха колись иакличе тобі лиха. 

Не річ у сливках, але в тому - чому він туди пішов. 

Як правду почую й побачу, то з радости заскачу! 

Невільник і бик до ярма привик. 

Пам'ятай, що треба наперед знати, що й перед ким казати. 

Як ти в голові, руках і ногах лінивий, то напевно все будеш 
нещасJІІІВИЙ. 

На це ir ковадло, щоб на ньому залізо кувати, на це і діти, 
щоб іх розуму навчати. 

Старшому приглядайся і добрих примірів вавча.йси. 

Пара, електрика і r'аз - звL"ІЬВИЛИ від тяжкої праці вас. 

Хвіст не рухає псом, лmпе пес хвостом. 

Кожний мерзавець діє так, як йому наказує його хлібода
вець. 

Почав аж тоді кращd розуміти, як почало йому волосся 
сивіти. • 

Воду не тільки вживають, а.JІе й до праці запригають. 

ІЦколи так далеко не. зобачшп, як ~ою поскачеш. 

Він сам ие знає, JІІС у ЖИТІ'ІО поступапІ ма& 
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.Як не маєш фаху ані школи, то тягни воза воле. 

Жид до тебе лmп тоді гарно промовляє, як ІПКУРУ з тебе 
стагав. 

Молодий зі свічкою того не знайде, де старий на помацки 
заведе. 

Щоб громаду добре пізнати, треба. довго з нею бувати . 
.ЯК лихо його навістить, то напевно до тебе прибіжить. 

Багач бідному )07Же хоче тоді помагати, як лежить хворий 
у ліжку й ие може встати. 

Хто за правдою шукав і шукає, той ніколи щастп не мав І 
і не має. 

Аві ТJr, аві я, ве можемо того знати, що ще сьогодві 
можеться з вами стати. 

Так довго добро добром буде ваше, як довго воно не буде 
ваше. 

Хто спритности немає, тому все щось заваджає. 

В дУмці май, але руками не посигай. 

Хто релігійиий:, той до людей прихильний. 

З натуристим конем у далеку дорогу не пуска.йся, а з JDІ· 
хою жІнкою ие віича.йся •.. 

Па вікого ве чекай, але сам свою невдачу попр&.ВJІJІЙ. 

Хто добре товариство має, той завжди весе.лий та Іцае.ливий 
буває. 

Не ділись зі своімІІ думками, як ВОНІІ ще в практиці ие бу-
В&JІІІ. 

Спершу подумав, а відтак серйозно до діла взявся, і зі сво
вю бідою навіки розпроща:всв. 

Х'І'О ва вІйиі не бував, той горя і страху ве зазвав. 

Коней кують, щоб не підбивались, а дітей навчають, щ9б 
ве пОМИJUІJІІІсь. 

І тобі буде IJac скоро збігати, вк будеш свою шістдеся'ІІJ(.у 
мивв.ти. 
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Доброту і вартість .11юдини, можна пізнати по ії ділах що
дпиии. 

Своїм життєвим шляхом чесно поступай, і де бачиш добру 
почву, правди зерно засівай. 

Ліниво:му все чужий хліб смакує, бо йому свого все бракує. 

В гостях добре, дома ліпше, у вас тепло, але в пас тепліше. 

Роби так, щоб тобі липmлось бодай на ходак. 

Ному так помагає той його план, ЯІ( мойому бикові аеро
план. 

Не згадуІі про те, що ти J{Олись мав, але ду:маіІ і роби, щоб 
тепер ти його дістав . 

.Як хочеш секрет мати, то навіть ІІе кажи 'І'Ому, u~o завтра 
буде помирати. 

Щоб добрим ремісником бути, то треба cnepІuy школу, а 
відтак і практику відбути. 

Не суди батька мого після свого, бо він ніколи не був по

дібний ДО НЬОГО. 

Щом добро довго мати, то треба його вміти шанувати. 

Тоді чо.ловік і жінка б)тдуть собj,. рівІІИМІІ, як будуть собі 
взаїмно вірними. , 

.Як JПОдина працьовита і проворна, то будуть мати що мо
лоти його жорна. 

Саміmя і старша людина, не може бути для яйнок спра
ведлива . 

.Якщо людина родини неl\tає, то в неі дуже сумне життя 

буває. 

Не той добрий господар, що лшuе про господарство дбає, 
але той був і буде добрим, що свою жінку та дітей до 
серця пригортає . 

.Якщо ти батьківське майно прогаЙІІ)'вав, то ти, драбуго, 
їх віколи ве тобив і не кохав! 

Як хочеш бути злидарем, то навчися бути пльоткарем. 
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~1'0 до чого дар Божий. має, то хай у ньому себе впра:вл.иє. 

Нк науодо ві біда надмірна, то там і війна потрібна.· 

Чаоом·іітака·думка.-приходить, що й тобі самому пошкодить. 

Аж тоді правду відшукав, як жити перестав. 

ttp1t~Дa ~.· м~ _. ЯсНі й б~лакнтні очі, а неправда все зубами .. · ._., · ~егоЧе. · · · 
Хто відчуває, той і еебе nерестерігає. 

Зі своїl\m клОІІооr~ми' nri Дасте собі pft:ry, як чужі не будуть 
тиснути вас із-заду. 

Хто кривду пере,кивав, той ніко.ли другому її не бажав. ' 

Хто непорозуміння має, той багато часу задармо витрО.чає. 

Не можеш иікоJПІ цього ·секретом називати, як про нього 

.. ,· . буде .твоя жіночка знати. 
Ти д.vмай по своЕму, і я по сnосму, а вкінці побачимо, хто 

іде навмЩОЦІ, ~.хто. просто додому. 

Так довго прияте.лем його звав, доки гроші у нього позичав, 
а як треба бу .ло віддавати, ·rоді почав nорогом його 
звати. 

Не жалій часу, Іване, як хочеш, щоб вийшло діло не погане. 

Добре слово на привітав::Н.я, дає нам чар і кохавв.и. 

~і й фальшиві не можуть. бу~ доброз~ливі. 

Не давай другому ,цогани, як сам робmп усе погане. 

Так довго дівч:uив. не пізнаєш, поки себе з нею не звівчtЩщ. 

'&от~Ц. ~ за-1\ІОЛОДу СІШЧе, ТО В CTR!JUIOMy віці завсіди 
плаче. 

·~-!~~··~ в, оДНІй. хаті, то так, як одuа кістка й дві собаки. 
З .жhщи добра· господІПШ тоді буває, як nона хати й родини 

доглидав. 

S~e в,цЬщеві ещ~ому старости дожити, чим з молодою 
· вдовицею голову закрутити. 
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Хто все багато клопотів має, той скоро ва тоі світ помав· 
дасає. 

Не кожна думка, що хтось її голосить. народові добро при
восвть. 

Икщо б ми зрозуміли Бога так, ак ВІв розуміє вас, то аси-
ли б ми ва цьому світі в добрі і щастю увесь ваш час. 

Ласий ва чуже, вк кіт ва церковні мвud. 

Лекше втратити пр:ивте.JШ, ЧІDІ вовоrо набути. 

Слово, ак воробець: бу ло й полетІло. 

8кі хворі, такі й доктори. 

Прийшов купець від здох..'Іоі риби. 

Як звав, так звав, але щоб був хоч щось дав. 

Що m посіив, то ir пожнеш, акщо передучасво ногами ве 
задреш. 

Ик хочеш мати науку, то вввчай спершу азбуку. 

Всякий Інший край має свій обичай. 

Танцюй враже, ак пав каже. 

ВІв дуже багатий на свої лати. 

Нові штави, JІИПІе зі старими JІВтами. 

Бережись, бове дли dca ковбаса.. 
Так йому це пасує, ак старій бабІ вінок. 

Кажуть, що народ мре ... і вам таке буде. 
Веоо.пости там вікоJІИ немає. де на~ страдає. 

Твої дІйеві приителі приходить до те§е в твої прикрі дві. 

КоJІИсь, ак хтось із на.ших JІЮдей кращоЇ долІ шукав, то 
позичав у жида-лихвара грошей і за море виїжджав. 
Тепер того щаста там ваші JПОДИ ве мають, вови всІ 
виїхали б, але JІІІХВ8,рІ ве пускають! ••. 

Котрий себе цівить, а другого понижає, той собаче серце 
І свІІВJІчу голову має. 
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Сrа.рець;еиднть, погладжує бороду та радіє, що здоров, а та
кож і тим, що вже свій тернистий шля:х до кінця пе
рейшов._ 

Ик хочеш мати славні імевиии, то не повижай навіть М&JІОЇ 
дитив:и. 

Кожного дня щось нового вчися, бо не знаєш, що тобі зав
тра робити прийдеться. 

Ворога не залякаєш нічим, лише своїм п'ястуком тверДІDІ 
і сильним! 

Як є гроші,й плани, то й діло вийде не погане. 

Бідному. все не . вистачає на чоботи для дІІТИІІИ, а багачеві 
дли дітей ва медицини. 

,. ' 

До того, що молодиі'І хехоче, то старий уже давно ве хоче •.. 

8к тобі хтось ва. нерви ступає, то він тобі рота відчи:вив. 

Такі часи настали, що рідні брати через дурну політику 
ворогами стали. 

Не їж гвилої rрушки, і не чіпай сусідки Гавуськи. 

Не сварися зі своїм сусідом перед обідом, але спокійно пе
рех~ся і від нього відчеписи. 

Добру жінку підшукати, це не то, що корову купувати. 

ІЦасливо з жінкою пережити й старости діждати, це ве те 
саме, що довгу ниву зорати ... 

Ци сама земли і цей самий рід, родять різнородвий плід. 

Зле там буває, де батько й мати не можуть своїх дітей по
єднати. 

Який господар, таке і його господарство, який паламар, та
ке і його паламаретво. 

Часами й таке буває, що війна не тільки потрібна, але й 
веб:х:ідва. 

Як хочеш щось мати, то в поті чола працюй і нікому вічого 
задармо ве. даруй. 
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Хто не навчився старuх звичаїв шанувати, той і нових ве 
буде вживати. 

Вів такий справедливий, як Ср у ль чо·рвобривий. · 

Церква його навчІUІа, а ву ЛІЩJІ розпустила. 

Хто потопа-в, той і за бритву хапа-в . 

.Як ма-вm свій хліб і до хліба, то не вдавай діда (жебрака). 

Віра. не поможе тому. хто не вірить нікому. 

Хто ма-в досить науки, тому й легше на руки. 

Хто хоче торгувати, той не може державо1о кермувати. 

НайкраІІ(і артисти ті, що співають і грошей ве бажають. 

Дискуту.ї свої проблеl\ІИ з такими, хто колись мав щось 
спільного з ними. 

Життя - це довгий та крутий шJШх до переходу • 
.Як почнеш говорити, то не дуже трудно вгадати, що ти лю-

бИПІ читати. 

Він так пописавсв, що й народ вІд нього відцураІІСJІ. 

Ного дУМки літають попід облаки. 

Як JПОДІUІ& чогось не знає, то і ро!Jум ве помагає. 

Тобі небоже і свячена вода не поможеІ 

ВіН так дба-в. як німий співає. 

Як з дурним приста.єm, то і ним сам стаєш. 

Хто за правдою шукає, rой JПІПІе свій час га-в. 

Хто тугу ма-в, тqй плачем іі абуває. , 
Кожна. рука до себе горне все. що преворне. 

Звичайні JПОДИ не знають, що з води виробтrють • 
.Я~ не мав ти пригоди, то не будеш мати й виrоди. 

ДJШ злодія ще ніхто замка не зробив. 

У ІІЬоГО ГОЛОС, ЯК у КОЗИ Ra ЛЬОдУ. 

Ному так поводиться, як чайці при битІй дорозі. 
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Не лізь скоро й високо, бо впадеш, сарако. 

Так того бу ло потрібно нашій цьоці, як мені більма ва. оці. 

Вчора щойно вийшов із тюрми, а с·ьогодні вже питає за Чес· 
RИМИ ЛІОДЬМИ. 

На Украіні, ще як серпами .жали, то подостатком хліба ма· 
л11, а яr' машІПІами почали, то нещасні з голоду вми
рВJІИ. 

Один кричить. другий грозить, а третій посміхаєrься, бо 
вперше побачив, як два дурні зустрічаються. 

У тій хаті не сумно і не тужно, де чоловік із жінкою живуть 
дружно. 

Ще не такі, як тц, повмирали і їх уже давно позабували. 

Кажуть, що його так приймали, JD' Марка в пеклі вітали. 
Чим довше житrя буває, тим більше людина. гріхів має. 

Який корінь, такІІЙ буде плід, яка ціва, такий і иід. 

Від ії язика гірше пече, чим від собаки, як погризе. 

Брехуна й крутів лиmе там витають. де їх ще не знають. 

Лис із вовком- не цілуються, і пан з паном не процесу-
ЮТЬСJІ. 

Часом і таке може бу1'ІІ, що ІЇ від 1\ІО~'Іодшого можна щось 
доброго почути. 

Голова одна, а д.vмок у ній без кінця. 

Одна й та сама дорога - веде всіх вас до Бога. 

Той здібності має, що не тільки собі. але й другим помаГ&.G. · 

Одна JПОдина не може все мати й не може всього знати. 

Я:к обидва зваЮ'І'Ь, то дуже скоро й себе поєднають. 

Одни під ринвою, другий на доu~і, а третій хитрун походжає 
в їхньому п.11ащі. 

Все так буває, що кожний собі здоров' я та щастя бажає. 

Як хочеш добре й весело жити, то привякай щодня добро 
робити. 
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Як романсуЄІІІ, то рамапсуй лише з одною, бо nопадеm у 
великий клопіт, як пічиеш із другою. 

Як ве хочеш, щоб тебе жолудок болів, то не їж ба.гато з ма
слом пирогів. 

Як ти сьогодні якусь кривду зробив йому, то спо дійся, що 
завтра його син поб'є голову твою. 

Шануй і поважай добрих учителів, бо вони вложили ба
Гато праці, щоб ти прозрів. 

Тоді ти добре поступаєш, як· людей добра навчаєш. 

Сьогодні вів мене критикував, а зав·rра захоче, щоб я йому 
пршrrелем став. 

Як бідна вдова поради шукає, то кожний боком її ом~. 
а як багата та ще й молода, то кожний біжить;· як бу;. 
рий медвідь до роя. 

Хто до чужої помочі звикне, той ніко.ли u~ось коМусь да.ти 
ве привJПаІе. 

Неграмотвий, як ~оче ціну знати, то все чомусь іде до жида 
пиrати. 

З дурвою головою, віколи не будеш мати спокою. 

Роби вебоже, то й: Господь тобі поможе. 

Легче руйиуватиt як будувати. 

На чужий коровай очей не зривай. 

Не мій кінь і ве мій віз, але все те, що ти на ньому пові3.. 

За щастям під х:ІІара.мІІ не шукай, лшu до доброго діла рук 
пр вкладай. 

Часом через іграшку попадеш в недаску. 

Доброму майстрові подвійно заплати, а до партача ніколІІ 
ве йди. 

Аж тоді спам'ятався, як до Іванової хати попався. 

В гостину йди, але скоро верии. 
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З привтелем кра1це поговорити, чm1 з дураком мед-горілку 
пити. 

В біді кожвий надію має, що і йому колись сонечко засЬІє. 

Сліпого треба водити, а дурака вчити. 

Ліпше звати щось, хоч і мало, чим багато й вездало. 

Легше позбутися чирака, чим ворога. 

На багачів пайбільше ті нарікають, що біжать за ними й не 
ДОІ"8.JUПОТЬ. •• 

Той, що п~ось знає, то із хробака користь має. 

Чужа сорочка не зробиrь доброї mодви з твого сивочка. 

У кота добрі очі, в орла Іtрила, а в козака шабля й дівка. 
чорнобрива. 

Кожвий край має свій обичай. 

ВoJJJO та спокІА лише той має, що в могилі споч:и:вав. •. 
Той вІкОJІИ розваги немає. що Нt'нависті шукає. 

ЛІта ваші проминули, а волі для свого народу ми ще не 
здобуJІІІ. 

Людська кривда віколи ва сухо тобі не вийде. 

Зле там буває, де жІвка ва мужа спідвицю ват~ ••• 
Дуже хотів би я знати, чому "наші", канадські комуністи, 

ве хочуть до старого краю вертатись, а воліють стей
ком і білим хлібом об'їдатись'? ..• 

М'ясо JПОДИ тоді цівять, як і10го їдять, а мою і твою цfJy 
аж тоді добре пізнають, ик возичать нам гроші і ва вИх 
чекають ... 

Gара.ІіИча голова, замівила зозулю за яструба. 

Якби то зиатrи, що в кJ·ма буде їдження та ще й питти, то 
не тільки сам був би прийшов, але й усю родину зі со
бою забрав! 

Правдою є. що на Україні ось ик традиція мін.иєтьси: ко-· 
лись чужим панам, а тепер їхнім наймитам, народ по
клаІUІвтьса! 
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Хто свої Жиrrєві помилки поправляє, той і себе самого· доб- · 
ра навчм. 

rой усе клопіт має, хто скоріше говорйть, чиМ дУмає~ 

Як ти кравець, то ІІе сідай на шеВ<'ЬКИЙ. СТілецЬ".' .· ·. 

Уважай, бо колись твоя пИха напитає собі· ~иха. 
И:к ти не дбаєш і не запобігмш, то дуЖе мало маєш. 
Хто совість має., ТОІЇ і собаці співчуває. 

Робить і запобігщ;, але ро~УМУ немає. 

Навчись жити, то. не будеш бідити. 

Від фальшивого утікай, а до лінивого не вступай.' 

Людська кривда ще нікого не зробила щас.Ли8Им. 

Гризу й смуток той мас, що за· іійми 1uукає . . 

і- ..... 

Ик припнеш язик від брехні, то 1 .. 1 не буде смр:Ні. . . 
Багато JПОДеЙ силу маІоrь, але нікоЛи з неІ ·не корИ~'tаю·n.~ 
Не нарікай ї·за клопотом не питай. ··. 
Багатство то1і має, хто розум і щ!стя посідає. 

Найкраща та наука, що приходить без бука. 

Хт~ терпелИвий, той і буде щасливИй. 
Хто. перше дУМає, а потім робить, той ніколи собі· не, по-

шкодить. • 

Шануй JПОдей, то заnжди будеш мати ща.сливий і .. весел.ий 
день. 

В життю завжди той щаслІmий, що був і є справедливий. 

Як будеш усе своє мати, то й JПОДИ будуть ·тебе поважати~ 

У Сі За праВДОЮ ПІУК3ІОТЬ, :!Ле КОЛИ ЇЇ СТ!'Їпуть, ТО nід treЇ 
··втікають. 

Не називай приятелем того, п~о вчора. <'Кривдив брата твого. 

Той, хто всіх обмовляє, ніколи· серед ЛюДей поваги немає. 

Непомагай тому, хто все JІриходwrь п'яніt::й дод_о~ .. 
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Не поклада1'f надії на того, хто сказав тобі .. 11ише даскаве 
слово. 

Плачем бідному не поможеш. 

Не питай з& бідою, бо вона все ходить сама за тобою. 

Тяжче зробити добро, чим зло. 

Хто правдивою дорогою іде, той усе п~ось доброго знайде. 

Хто людей не гудить, той і Бога хваJпІТЬ. 

Бог тому помагає, хто в мирі проживає. 

Не кидай терня комусь під ноги, бо nоно "олись і тебе по-
коле. 

Щастя за гроші не купиш. 

Свій хліб Іrайсмачmппm. 

Икби не бу.ло кого циганити, то й цпанів не було б. 

Добре слово робить багато. 

Ко;кний по свойому Бога хвалить. 

Нашій кумі все одно на голові. 

Своїх поганих учинків ніде не заховаєш. 

Рани від вразливИх слів не гояться. 

Не уоби з рота холяви. 

Хто помилки робитІ., того й біда навідує. 

Горе ТОl\ІУ буде. що в мирі жити не буде. 

Здо покидай, а до добра приступай. 

Добре щось знати, треба довго над тнм думати. 

Хто ліниnо поступає, той рідко коли щось здобуває. 

Хто здОl\І Іrочинає, той і ним кінчає. 

Хто різні книжки читає, той і щось знає. 

Без наукп не може бути й поступу. 

Дозріла· людина знає, що й чого життя вимагає. 

Лихими словами приятелів собі не здобудеш. 
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Хто всім вірить, той усе блудить. 

Твои пиха навесе тобі лиха. 

Не важний замок, але ЧОl'ІУ ти його розбив. 

Часом і так буває, що одІПІ другого до гробу загаRJІє. 

Ик справедJПІВу правду побачу, то з радости заплачу. 

3 правдою дальше зайдеш, чим з брехнею. 

Хто більше наукІІ посідає, той легше на проїІ~иток здобу-
ває. 

Скажіть мені. де той є, що справеДJІНВО жиє? 

Помилку легко зробити, але т.вжко направити. 

Краса без розуму, то так, ик віз без коліс. 

Треба звати, що перед ким казати. 

В кого розум лінивий, той дуже вещасливий. 

Не співай панахиди на весілJпо. 
Хто запобігає, той і життя краще має. 

До добрих людей приглидай і приміру иабирай. 

' Часом і від дурИJІ можна добре слово почути. 

Пізнав пава по хол.ввах. 

Чим далі в ліс, ТІDІ більше дров. 

Хвіст не рухає псом, але пес хвостом. 

Іван це сказав, що йому пан наказав . 
• 

Добро пам'птаєтьсв: довго, а зло ще довше. 

На тобі, иебоже, ще мені негоже. 

Часом від слів гірше болиrь, чим від нагайки. 

Що в нього на серці, те й ва язиці. 

Що ва совісті, те й на думці. 

Шхто не може того знати, що завтра можетьсп стати. 

Не кучеряве волосев робить жінку гарною, а іі щодевиІ діла. 
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ЛюдІІна почне ~.~ж тоді краще все розуміти, я•~ почне їй во-
лосся сивіти. 

Вживай світа, доки служать літа. 

Хто спритиості ІІ&l\Іає, тому все щось заважає. 

Як хочеш більше продати, то мусшu багаТЬОl\І дати знати. 

Воду не тільки вживають, а.ле й до праці заставлвють. 

Не все те, що бачиш, можна осигиути. 

Не кожний знає, як вів у житті поступати має. 

Як не маєш фаху й umоли, то тяmи ярмо, воле! 

Часом і так буває, що з великої хмари малмй дощ накра-пає. 

Жиди Мик11ту поважають, бо з нього користь мають. 

Одну правду всі мусять П!JІІЗнати, що бідний і багат11й l\Іу-
сять помирати. 

Злодій так себе почуває. як заєць на м'якій ріллі. 

Свої невдачі сам поправляй і на вікого не чекай. 

Для старого пильна праця ціни немає. 

Хто зі свого кепкує, той і чужого не пошанує. 

Хто в доброму товар11стві буває, тому й час скоро 1\ІИН&Є. 

Не давай своїх порад, як ти n•e самий їх не вІПІробував. 
Х1:о ва війні не бував, той страху й горя не зазнав. 

Тому час скоро пробігає, кому шістдесят минає. 

Як хоч~ш щось матІJ, то потрібно над тим тяжко працювати. 

Щоб ти міг добрим ремісІПІКом бути, то треба школу й прак
rику відбути. 

Хт.о є релігійний, той і більше до людей прІп:ильнtrй. 

Буває і таке щастя, що привесе нещастя. 

ОдШІ батько кращий за п'ять сусідів. 

Хто рідні немає, той сумне життя має. 

Хто батьківське майво прогайнува,в, той сдави не придбав. 
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Хто до чого дар має, хай його розвивав і ним проМИІІІЛJІє. 

Не будь лJиивив і фальшивІDІ. 

Х1:0 вепорозуміини має, той багато часу надармо вирачає. 

Так довго жінки не пізнаєш, поки з нею себе не звівч8GПІ. 

Та жінка вартість має, що добре ~ому дог лядає. 

Краще в самоті віку дожити, чим із лихою жінкою себе о
дружити. 

Хто забагато клоnотів має, той і скоріше світ цей оставляє. 

Такі часІІ настали, що рідні брати через політику ворогами 
стали. 

Гнила грушка зіпсує і свою сусідку. 

. Без пляну й діло вийде погане. 

Хто в життю добра навчиться, той для всіх прІП'одитьса • 
• 

Де згода в громаді буває, там усе великІІЙ поступ буває. 

Де є ворожнеча, там і буває кровотеча. 

В бідного на життя не вистачає, а в багатого мохом порос-
тає. 

Одна земля а плодів багато, чотири матері, а лиш одни тато. 

Одна мати й од101 тато, а в їхніх дітей натури багато. 

Старець радий, що здоров і свЬ'!. життєвий шлях щасливо 
перейшов. 

Хто себе високо цінить, а інших понижає, 'ІЮЙ ніколи віде 
пошани немає. 

Не давай своїм нервам волю, як хоч~ш жmи з людьми в 

в спокою. 

Господауів пізна10ть і оці~щ»ють по господарстві. 

Икий крам, такий і був його пан. 

Невірнmі Тома не буде мати щастя і дома. 

Хто старих добрих звичаїв не шанує, той і ІІОВІІХ кращих 
не збудує. 
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Хто людей бунтує, той віколи над иим:и не панує. 

Хто без пляну в поті чола працює, той завсіди бідує. 

Декого й біда розуму не навчить. 

Потапаючий і бритви чіпляєrься. 

Хто не зазнав біди, той не вміє оцівит11 добра. 

Ик маєш хліб і 7(о хліба., то не нарікай ва свого діда. 

Не всі ті справеддиві. що гарно говорять. 

Хто має більше науки, тому й легше на його руки. 

В кого немає "всіх" дома, до того може крякати лвше во
рова. 

Якщо є в стіжку, то буде колись і в міПІКу. 

Не ділись зі своїми проблемами з тmm, які своїх -не мають, 
бо вони самі нічого не знають. 

Житrя mодиии - це довгий і крутИ'ІЇ шлях до переходу, то
му завчасу треба вчитись, як його щасливо пройти. 

Пам'ятай, що навіть твоя рідна мати. не буде тебе все до•-
гJІJІДати. 

Хто не думає про завтра, той не буде маТИ! сьогодні. 

Вів так пописався, що й рід 'його відцурався. 

Слух короткий. зір далекий, а думки сягають тисвчі MИJIL. 

И:к JПОДІПІа чогось не знає, то й розум не помагає. 

Крутиться й вертиться, .як собака на мотузку. 

Не -мала баба клопоту, та-й купила порося. 

Ному й свячена вода не поможе. 

Так дбає, ЯІ( пес за п'яту иогу. 

3 JІКИМ пристаєш, таюІМ і вскорому часі сам стаGІІІ. 
Що тобі негоже, то не бажай і другому~ вебоже. 

Порожва. бочка гудить, а повна мовчить. 

Є тоди 1 людиська. 
Икі літа, такий і розум. 



Ситий голодвого не звав. 

На те й ·б'ють, 1цоб боліло тебе грЬпие тіло. 

За правом шукати, буде тебе дуже дорого коштувати. 

Пк туга jкаJІЮ додає, то розум розважає і серцю помагав. 

Як собі постелІпп, так і спатимеш. 

Що навариш, то й поїсиm. 

Хто повікса ва гарячому, той і на холодне дутІDІе. 

Хто вміє стукати, тому й відчинять. 

Без пригоди, не може бути вигоди. 

Для злодія ще ніхто не зробив замка. 

Ному так поводиться, як чайці при битій дорозі. 

Людей питай, але свій розум май. 

Кожна рука все чомусь до себе прпортає. 

Все те, що з води виробляють, звІІЧайві люди ве знають. 

Пнявся і рвався, але як хвоста й.o~tty присіли, то спа:м'втавса. 

Ному та1~ того бу ло потрібно, як більма ва оцІ. 

Який вік, таке й здоров'я, тільки не всі про це ЗІJ&ЮТЬ і то-
му його надуживають. 

Чув він, що дзвонили, лшп не знає в к.отрій дзвіниці. 

Вів чув, що говорили, лшп не знає де і хто. 

Як шукаєш за порядною людиною, то спитай себе, чи й 'fll 
є порядний. 

Коли в Україні ще серпами жали, то й подостаткам хліба 
мали, а як зайди мапПІJІ8,ми почали, то мільйони ваmвх 
людей з голоду повмирали. 

В тій хаті дУЖЄ гірко й нудно, де чоловік з жінкою ве жи
вуть дружно. 

Ик будеш у жв:тті добро ДЛJІ вароду робити, то й будеш: дов· 
гІ віки серед нього в пам'яті жити. 
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Все, що ва світі було і є живІDІ, мало і має свій початок 
і кІвець. 

Який корінь, такий і плід, акий цвіт, такий і мід. 

аtодве жиrrа ве знає, коли помирати мав. 

Не все крутієві вдаєтьса викрутитись, хоч він так дУМ&G. 

Ик є хліб І вода, то немає голода. 

Крук крукові ока не видзьобує. 

Часом і таке буває, що з .. lJодій сумлів:ви має. 

В нього стіЛЬtКи думок, .ик у плоті дірок. 

Ик одна JПОдииа все знає, то це є ознакою, що в неі розуму 
веМВG. 

Де розум процвітає, там згода буває. 

Хто сонвики читає і в вих вірить, той вселевву шнуркам 
мірить. 

3 під ринви, та й ва дощ. 
Кожвий бажає собі здоров' а і щастя, навіть і тоді, .ик робить 

противно. 

Не роби злого, бо його і так уже є много. 

Тоді добре поступаєш, ак добра ближньому бажаєш. 

Не жди більше помочі, бо вже вайвІВЦий час, щоб ти івmим 
помагав. 

Не пха.й свого носа до чужого проса. 

Так бреше, що а.ж куриться, але він тим не журитьси. 

Ик усе будеш позичати, то завжд11 будеш клопоти мати. 

Язвком хваJІJІТЬ, азиком ганя:ть, азиком повчають і азиком 
карають. 

Хто добру школу M&G, той і біди не знає. 

Х'І'О вмІє весело жити, той і зуміє ЖІІ'І'ТJІ собІ продовжити. 

Казала ваша с:ва.ха, що ваш син, а іі звть такий скорий, JІК 
стара черепаха. 
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rой'. гараздів не анає, що з бідою товариство трmmє. 

Не перепmоджай тому-, що молиться на колінах Богу. 

Не :ва.жне, чому вона плаче, але чого хоче. 

Икщо хтось тобі щось обіцяв, а ще ЇІ ~осі не дав, то вів для 
себе ворога придбав. 

І серце відчуває, як згоди між людьми немає. 

Багач ніколи мірки не пересІПІле. 

rакі тепер часи цастали:, що яйця nід курей роЗУl\ІІІЇІПими 
стали. 

Де. рубають, там і тріски буваЮть. 

Не штука з копиці брати, але ії nридбати. 

Наука це найкраща штука, а. хто їі має, той і Бога краще 
прославляє. 

Хто розум ужива.є, той і рукам і ногам nомагає. 

Як розум маєш, то й у ночі. птІЩЮ спіймаєш. 

Хто в життю добре nоступає, той і .і'Іюдський рід nрослаВJШє. 

Цвях бють у голову, щоб держав, а науку, щоб із неї корис-
тав. 

Часом і таке .буває, що друг другові ворога сnрияє. 

Мрії і дуl\ІКИ ще нікого багачем не зроби.,-,и~ 

Добрі та розумні очі можуть пізнати, кого треба пошану-
вати. 

Людина все на землю поглидає, бо в ній ії вічвість чекає •. 
Та. жінка є щаслива, що .одного мужа до смерти голубида. 

Кожвий той добре постуnає, що на життєвій·виві не блукає. 

Людина сама й одна - ніколи не буде nлідна.· 

Не беріть такого до вароДпьdї роботи, ·який· уqора·рив чужі 
плоти .. 

Хто· замалоду ве хотів дітей придбати, той на старість буде 
чужих бавити ·й доrлвдати. 
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Коли будемо таку науку. мати,. яка зможе вас усіх поєднати:? 

д~--~раму:.уцІйщов, як вг:ни, а з храму вЩішовt як·бара.в. ~

Хто в молодих літах дбає, той і на старший вІк має. 

Пе скачи в:hщ~ оооо, ·бо с~Ііятимуться ·з ·тебе. 

Як убереш пень. то й І.Яв буде хороше.-ь. 

Бачить, як co:ua .в ООЩІІ.ІІНИЙ день. 
Якщо можеш себе чогось ваnчmи, то не жалій часу із ~ 

поговорити. 

Як немає згоди мі~ вами, то напевно живете МІLТІь'іпDш 
думками. 

Злі демони і духи кусають· Гірше, як зловіщі мухи~ 

Як є сьогодні згода, то завтра буде й вигода. 

Пе --i:rJyКa'A:· ·вітру в полі, бо· там є його ~оволі. 

Як будуть герої~· то знайдеться подоста.тком зброї~ 

В політиці не шуКай ·щирости, бо завтра будеш просити ми.!. 

Щоб волю мати та імі держа·rи, то треба й силу мати. 

Часом твій ··11ЛаснИй ЛзиК ·проти тебе свідчwrь. 

КоліІСЬ · збЬrtЖя PYIШI\rit: засівали, але все свій хліб мали, а 
:::тепер засівають сіваліаlми, й ходять з цорожнімя: жJі .. 
во тами. 

Як ва Україні чу~і-~акоии настали, то са.ло.з бочок моска
лики :щ,брали. а иапіим ~тподям М:а..~орки, оселедців і 
дьоrnо придбали~ · 

Укр~о, Україно, земля твоя добра і хороша. скажи ж _меНі 
·': ·\хто замінИв Твій Нарід у діда - міхоноша?.. МосквиЧі 

мирпmвії цЬого на моїй -землі довершили. Як ВІІ не .слУ
хали ])tраоової м~и й самі себе за чуба воДИJПІ~·· 
Грі~. :ra ЩН>ВИІІІІ Щ!ШЇ є Дуже великі. ТоМу терпі"ІJJ те
пер, як б'Ють" вас по- спшd московськії руки дИКі!· .• 
Тепер··однУ раду ·можу 1і вам дати: Об'єднайтесь усі, 
як одІПІ! Тоді ви і я знову будемо волю мати! .• 



Xro дбк про добро, того не навіщає ЗJІО. 

У своїй хаті своа: правда, тільки треба іі мати й уміти добре 
захищати. 

Хто здоровий та весеJІИЙ, той і Богом вавІщеивй. 

КоJІИсь і в твоє вІк.овце засвітить сонце. 

Не JDТYIC8 вбити крука, але зловити йоrо живого. 

І дурень дур:вя обдур1rrь._ 

Розуиві ~ти робJІИТЬ батьків ІЦ&(ШИВІDОІ. 

До ~тв потрібно й розуму. 

Ще той не вроДІІВСJІ, щоб не журивсв. 

Як є хліб. то зуби звайдутьсв. 

Брехун брехуна не здурить, бо вови до одної ІПКОJІИ ходвтL 

В кожвій науці є лише початок, а ківцв вемав. 

Неправда з правдою по сусідетні меІІІК&ІОТЬ. 

Як чужий зайда править твоїм господарством, то ве спо-
дійса: ~обра. 

Добрий ЖИ'І'ТЄВИЙ ІІІЛ.ИХ мусиш сам собі вторувати. 

Хто до чужого ЖИТІ'JІ не пхаєтьса:, той ве поІІИJШєтьса. 

Хто до доброго прИДИВJІJІєтсв, rой усе чогось вавчаєтьса. 

Не сила, але розум здобувають майво. 

ДJІJІ ЗJІодів завсіди суддя: є весправеДJІИВИЙ. 

Ик.що ти комусь щось винен, то віддати повинен. 

Кусай сті.11Ькн, щоб міг проковтиутв . 
Волі там віколи ве може бути, ик нарід не вмІє іі з,цобуrн. 

Розумвий пізнає коЖного, до икоі школи вів ходив. 
Хто сподіВ8.1111им живе. той вічого доброго не дІжде. 

Вк ве маєш науки, то тебе використають ва всі боки. 

Ик здорове зерно посієm, то зимою кожуха вадівm. 

Твои тінь все подібна до тебе. 
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Не потрібно тієї полови пересівати, з я:к.оі не можна зерна 
дістати. 

Не треба тебе питати, щоб твою культуру пізнати. 

Той помилок ще не зробив, який ще нічого не робив. 

Між хмарами зорі зоріють, а молоді надіими мріють. 

Доти вірив, поки не змірив. 

Вів такий спритний, як муха в мазі. 

Щастя ліmпе, як готові гроші, але той ве звав, хто його 
вже має. 

Хитрому і звивиому ве треба помагати, бо вови самІ мо
жуть собі раду дати. 

Хто зловив щастя за хвоста та зв.ає, як його тримати, ro 
колись зможе своїм дітям передати. 

Пташки rоді весело співають, як весну відчувають. 

І до щастя треба хисту. 

Злодій не любить ясних днів і суддів. 

Хто морально поступає, того лиш безбожник лає. 

3 доброї хати й коти виходять зібрані в шати. 

Як злодій сторожем буває, то в селі ніхто вічого не мав. 

Не обороІІ.JІЙ злодія, бо завтра вів і тебе окраде. 

Лиходія не болить, як сусіда вогонь в плечі жарить. 

Тиран лиm тоді вдоволяється, як покривджений не оборо-
вяєrьса:. 

Лихий може тебе й так пора:дити, що ніхТо не зможе тобі 
зарадити. 

Краще жити коротше по-мудрому, чим довго по-дурному. 

Як би не було гідних, t:o й не було б негідних. 
Перше плявуй, а відтак гаруй. 

Ик не хочеш пхати воза, то доглядай коней. 

Пдвий гі,цвого стрічає, а лихого омиває. 
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Ик хочеш з ниви добрі плоди мати, то мусиш ії добре 
доглядати. 

Ласкава й добра людина для всіх є зичлива. 

Згода будує, а незгода руйнує. 

~у Ndpя~ розумом. 

Має хліб і са.до, але йому ще замало. 

До державного корита. буде рватисL і Микmа. 

Свиню й піяка чомусь усе тягне до болота. 

Козак у гаї чи на ниві, все пригдпдається дівчині 
чорнобривій. 

Не радій чужими клопотами, бо вони й до тебе заn;ютвть. 

Як є стіжок, 1:0 знайдеться і мішок. 

Лшп той батько тяжко дітей карає, що розуму ве має. 

Петро пізнав, ику Іван книжку читав. 

Rк свій гимн спі:ваєІп, то і кров у жилах відчуваєш. 

Багато риби є у воді, але зловити ії годі. 

Друга свойого пізнаєш у біді. 

Як є ріка, то буде й вода. 

У Київі та Львові колись не буде чути московської 
мови! 

Кожна дівка підходить до барвіика.. 

Не пробуй наповнювати діравого мішка. 

Найкраще та мати поступає, що ~дітей рОЗ)-му навчає. 

Не говори хворій людині про вічне життя. 

Як коrось провожаєш, то не питайси, яким ULJIJL~oм тобі йти. 

Батько довгd дбав і склада.в, а син за одни девь 
про гайнував. 

Жалем ще ніхто нікому не допоміг. 

Не пий води з мори і не завдавай нікому гори. 

ТериистИіІ і крутий шлях до слави й . булави! 
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Як серце не слухає розуму, то тяжко тобі жmи буде по 

божому .. 

Тнм, що по корчмах волочаться, то їм і кінці не сходиться. 

Як розуму не маєш, то й щастя не сnіІімаєш. 

Радься в того, що знає 1\ІНОго. 

ІЦаств буває всюди, там. де живуть люди. 

Хто совісно промовляє, той і добра людей навчає. 

Там брехив правдою стає, де голота при владі є. 

В тій род.ині згоди немає, де жінка на мужа спідmщю 
вдягає. 

Голодному все смакує, а ситому всього бракує. 

Не пробуй усіх дурwrи, бо не будеш .мати з ким жити. 

Кінець діло похвалwrь, а тимчасом - цить! 

Кожна ворожка ворожить не тобі, а собі. 

Брехня має коротенькі ноги. тому не пхаєтьсв там, де 

високі пороги. 

Політикувати можна лише тому, який не страхається 
божевільвого дому. 

Хто науку має, той і біду відганяє. 

Бідний не любІІТЬ багатого, а простий горбатого. 

Недовченm\, то ще гірший, як пес скажений. 

Краще поvожню бочку качати, ЧІІМ себе нервувати. 

Без писаІПІх законів, співають і плачуть на весі.uях 
і в часі похоронів. 

Пк тобі приівся білий хліб, то шукай за чорним і ве кажи, 
що ти голодний. 

Не масти лисої голови та не смійся з бідної вдови. 

Щоб своє мати. то треба вміти й чуже поmанувати. 

Треба дУЖе вважати, що іі кому позичати, коли хочеш 

це все знову мати. 
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Вч;ора був злодієм, а сьогодві представляє себе ~обрс>одівм. 

Не випереджуй того, що знає більше від батька· твого. 

Не все те, що сповниться:, тобі пригодитьея. 

Не журися чужим добром, а своїм хребтом. 

Навіть чужа хвала тобі сорочки не дасть. 

Самим хроном не васитmп шлунка. 

Бджоли й вола звалять. 

За один поцілунок віддав усе майи.о в дарунок. 

Клина КЛИіІІОМ вибивають, як розумно поступають. 

Щоб щось придбати, то треба й вагоду відповідну мати. 

Багач стрічаєrьс.и лmпе тоді з бідним, як він є йому 
потрібним. 

Як хочеш щось мати, то не стидайся розуму позичати. 

Може бути й таке, що за твоє добро штовхнуть тебе 
під ребро. 

За вовка помовка, а вовк суне. 

Вовка тягне в ліс, качку до води, а голодиого до іди. 

Навчиться попити, як вебуде за що вхопити. 

І не всі бідні бувають гідні. 

Лис дурить вовка своїм хвостом, а дівчина хлопця 
фартушком. 

Перше косу поклепай, а відтак кажи: "Боже, помагаіі !" 
ra жінка чоловікові не довір'яє, яка <"ама "потихо'' гуляє. 
До часу збавок воду. носить і до часу дід бабу просить. 

Бережись, як у пана служmп і з циганом дружИІП. 

Не вари меду з хро1rом і капусти з само110ном. 

Не приставай до того,. який ве знає роду свого. 

На одиому місці і камінь мохом поростає. 

Не все той К!Jичиrь, що його болить. 
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11 !@ .діf .rш. 

Соро'ІК& ближча, чим кожух. 

Ваша Одарка замівила Клима за Максима. 

Хто си.,цичу працю має, той пілюлі заживає. 

Жид і 'І'Оді з тебе користає, ак себе ошукає. 

Іffi:· 

Не мОJЦrсь за того, що віддав житти за ворога '1'1101"0. 

КорІнь науки терпкий, але плід з нього солодкий. 

~то просить, той усе жебрачу торбу носить. 

Xm всіх гудить, той і тебе осудить. 

І'ого клопоту так бу ло потрібно вашій Ивдосl, вк иеві 
чирmса ва носі. 

Багацьке право бідвих мозоJUІМи обдарувало. 

re ·ніколи не помре, що вроДИ.JІось неживе. 

Хто ве має своєї хати, того ве треба за провІдника 
вибирати. 

Хто не М8.G свого, той і не шкодує твого. 

Вів такий пав. що пожирає ввесь свій крам. 

'ІІrm.ти добре не знає, але до політики свого носа пхав. 

Погано буває, вк брат брата ошукає. 

Там, ;це є слабість, там не буває радість. 

Добрі вчивки підиосвть, а лихі кослть. 

Добро може той мати, що вміє собою кермувати. 

Краще звати мало, чим багато, а везД&JЮ. 

Загата коло чужої хати ве буде твоєї огрівати. 

Их за багатого вІддаєmсв, то й сльозами заллєmсв. 

Пк буревій пересувається, то й дубові ГИЛJІКи ламаютьс.ч. 

Пошавуй того, що хоровить життв твого. 

Ик не будеш горілочки пІпи, ~ й не будутЬ тебе піщrом 
голосити. 

Не стидайсв того, що походить із роду твого. 



Не може той мати, що хоче JЦONJJІ до корчми· загтrдв.ти. 

Як хочеш щось доброго зробити~ то . не пшодуі rолови' · · 
по сушити. 

Як хочеш доброго сусіда мати, то не ходи .. до . вьо:го 
всього позичати. 

Не той·-~е]_бе любить, що СІ{убить, а той, ЩО rолубить. 
Добрі бат~~~~ все знають, де із ким .їх діти був8.Ють.·; 
Юних літ ще не забув, хоч і шіст~есят:И:й ~ому пром_~ІІ· 
Так багато будеш мати, Як зумієш собі йоГо приДб~!и. 
Той .. ~а~ріял, що не · гн~ться, то зломитt.с.Я. 
Не шануй того~ що сміється з батька твого. 

Спершу дУМаЙ, Довго думай, а nідтак почНнай будУВа,'І'И 
собі рай. .~ · · · 

Волю ~оЖуrь ~Ч:mп ті мати; ІЦо вміють їі здобуватJІ.:·. 

Як ремісник користь мас, то він і свою ро~оту добре ~ш:. 
Сварня, багатих Чи бідних, помагає адЙоюіТам жити 

вшідно. · ... " · ·• 

Не кусай тих пальців, ЩО тебе 'гоДуЮть. 

fоЙ, ЩО ГОДИТЬСЯ, ТО Йому ВСе ЩОСЬ уроДиться. 

Від неправди тікай, а до правди Ііідбігай• 

Е\,ож.ний буде з тобою годnтись~· як будеш умітй з 
ділитись. 

Думки с лише мрією до неозначеної мети. 

ним 

Лагідністю ·Можеш дійm до добра, а ненави~тю. до· зла. 

Надмірними труда!\Іи · 1\ІожепІ себе збагатити, але й··1иожеm 
собі життя вкоротити. 

Часи такі настали, 1цо rpomi вартніun життя стали. 
Без Божої благодати не будеш чистої совісті мати. · 
Зі знанням не можна родитись, його треба навчитись. 

Не поможе й мудра голова, як немае засобів і труд&·· · 
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Дуже трудно придержати пісок у руці і тайну в· г-олові ... 
В>суді-все справу .програєш, як добрих свідків не .маєш. 

Як саду 11е дог .дядаєш, то й користі 3 нього. не мащ,u. _" 
Як хочеш у громаді Іцось доброго зробити. 'lO · не _потрі~уq 

ії маJJівцями водити. - · 

Тоді злого nі3НаЄш, як щось- До діла з ним ~ш.·

Корінь науки: пізнати, треба довгі роки в добрій школі 
буВати.-

Як у державі провідні люди .не годяться, ro вона довrо 
не встоїться. 

Все тебе- той ошукає, що більше від тебе зшW: 
Народ без зброї ніколи не вдержить своєї волі.· 

Смачніший свій хліб і вода, як чужа ковбаса. 

Пк діти живуть від батЬків Дальше; то для батьІd:В 
веселі1пе й таmпе. 

Краще, не ;пQзичаТІJ. як потім плакати й. нарішtn~. 

Лень, що мІШається, вже ніколи ве повертаєП.ся. 

Хто добрі Діла робить, той ніколц себе не ІіОсоромитЬ. 

Хз:о л:Юдяl\t добра не бажає, той і сам його немає. 

Не вір тому, що не шанує твого дому. 

Краще провірити, чим на сЛіпо повірити. 

Де дВох сперечаЮтЬся, там мудрі не пхаються. 

Яt~ хочеu1 ворога придбати, то муСІпп Ііому правду Їіро 
нього сказати. 

Часом ·і' таке буває~ що ·довго думаєш, а...Л:е нічого з-:rогОі 
немає. 

що-·сТарший перейшов, до того молодий ще не дійшов. 

Не запрягай коня з во.м і не дружи молодої доqgи 
зі стариком~ 

Не роби кр1mди .нікому, бо вона колись повернеться 
ДО ТВОГО дому. 
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І'ой розумно поступає, що ва свій дорібок ~· 

МоJJ.Одого навчай, старого вислухай, а 'дУРНому вибачай. 

Хто багато азиком мотає, той все клопіт ик. 

ІЦо азиком вкуєm, то й :молотом не розіб'єш. 

Ик не можеш з кимось у зг.оді жвтв, то краще його 
3аJІИПОІТИ. 

Ик дурІПЩВМи ти все зайввтнй, то віколи не будеш 
багатий. 

Не важне, що ти маєш, але ак ти поступавш. 

:JдврсТВQ і захлаввість усе спричивюють ненависть. 

Там тебе не бажають, де тебе похмурно вітають. 

Хто сироту приймає, тому Бог помагає. 

Свого не бачить під носом. але чуже під лісом. 

Хто і в день блукає, той глузду немає. 

1Ік будеш коровою орати, то вона перестане молоко 
тобі давати. 

Лhппе істи свою піску ПL1JИВИЦЮ, ак чужу маківвицю. 

ІІк би був звав усе те, чого вів не з.вав, то був би 
багатим став. 

Ика була молодість, така буде й старість. 

Хто в молодому віці не хоче робити, той ва старість 
буде гірко жити. 

Щоб тайну ЖИТІ'И вІдиайти, треба вік пройти. 

Старші поколівив мусіли довго блудити, щоб дли 
молодшого дорогу відкрити. 

Хто багато пригод у жвтrі мав, той напевно і теривС'І'ВІІ 

шлп:ом блукав. • 
Військовим отаманом мож.иа звати лшпе того, 

що ве залишає ва поJІJІх бою війська свого. 

Лихого не иереймаймо і злого не спомиваймо. 
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Хто замолоду скаче, 'JЮЙ ва стрість плаче. 

Легко підробитись, вк є кому за тебе заступитись. 

Хто ворога просить, той лихо й горе дJIJI свого роду 
приносить. 

Не все там щастя буває, де твои думка тебе охає. 

Журбою гори не розвієш, і чужим добром не розбагатієш. 

Хто м611Ше говорить, той більше робить. 

Хто чесвот не зваG, rой іх і немає. 

Яке їхало, такого й здибало Гащине колибало. 

Як сокиру маєш, то й дров до печі нарубаєш. 

Як для робітників роботи немає, то й жоргівля підвепадаG. 

Як є вена думка, то буде пожиток д.1ІJІ ІІІ.JІУИК&. 

І'вій ворог, .навіть як спати лягає, то лиху думку ДJUІ 
тебе шукає. 

Як багач журитьсв, то бідиому ведетьсв. 

Хто молодим буяє, того колись природа покарає. 

Не метиси вад малим, бо колись будеш плакати перед ВВІ(. 

Навіть не всі ті гідно живуть, що університети ківчуть. 

Як досвід маєш, то легше ва життя зароблиєш. 

Мойому ворогові подай то, Боже, що мені не гоже. 

Ик хочеш пошанінок від своіх дітей колись мати. 
то мусиш тепер іх шанувати. 

Не так то воно буває, вк людина наперед собі 
представляє. 

Не все той учитьсв, що хвалиться. 

Хто все в житrю невдачу має, той усе пробує того, що 
не знає. 

3 ворогом не мирпев і з багачем не ділися. 
Хто чуже хвалить, той своо rаввть. 

Хто не шанує свого родУ, того ве вибирайте до проводу. 
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Хто хоче з політики добре жити, того нарід не буде 
любити. 

Тяжко живеться тій кумі, яка. немає нічого в голові. 

Досвідчений усе часу добирає, як добре діло почиває. 

Не приходь тоді 11;0· · приятели з журбою тв.оGЮ. 

як І,Іін не може дати собі ради зі своєю. 

Хто свою честь має, тому і нарід сприяє. 

Фальшива любов завж1І;И ранить серце. 

ІІк досвід будеш мати, то й у житті будеш . поступати. 

Такий здібний, як від до карети. 

В· доброго господаря ·і поПіл не марнуєrьея. 

Щоб біди :Не стрічати, треба знаввв і дар мати. 

fому треба признання дати, ХТО В свому ЖИ'іті ПО'ЩВ&В 
нарід навчати. 

НегіднІШи є ті пани, що наділи на себе чужі штани. 

Хто надію має. той· раду собі дає. 

Хто при~з~і не має, той і радостІt не знає. 

Добре дідо починай сміло. 

Хто не чесно живе. той і не чесним помре. 

Не штука говорити, але штука зробити. 

Хтq знає, той і· вітер до праці заставляє. 

Як у хаті зr:оди немає, то й хліб смачнІШ .не буває. 

Там вікоди не буде бракувати гараздів, де діти шавуютL 
своїх батьків. 

Хто не шанує сво•·о роду, той не повинен мати пдоду. 

Спокій у родині там буває, де всі сnрави батько й матІІі 
рішає. 

Як знаєш, чого ти не знаєш, то вже початок науки М&єІІІ. 

Тоці в. державі за:ttони добрі, як ії люди ходить не голодні. 



Той и•рід, що свою державу має, віколи перед чyZІDDJ 
rолови ве згинає. 

Я1t у державі нарід добро має, то вів ії ІЇ обороня:є. 

Х:то хоч трохи маііна має, той і про білЬше дбає. 

'Х~ б·ез3:tурно живе, того колись і лихо стріне. 

Хто до праці охоту має, той ніко .. 'Іи журби ~е знає. 

Хто сам хвалиться, той не знає, лише чваниться. 

Жаль таку натуру має, що .. очі до п.'ІJ8.чу заставляє. 

(tого вихваляють, за тими й критики шукають .. 
Божа днина скоро в тій хаті мИІІаЄ, де лиха немає. 

Той, що скаче, то колись гірко заплаче. 

Пк будеш добре в життю поступати й жити, 
. ТО будеш мати Й ЩОСЬ З8ЛІППИТІ{ .. 

Як добрий плід, то буде добрий рід. 

Кожна оргаиізІЩія повивна звати, що до проводу ·потрібно 
розумних людей вибирати, як хоче вперед поступати. 

Ряди організації тоді більшають, як члени користь із 
неї мають. 

Не рвися й не пиися, як там без тебе обійдеться. 

І біль загоїться, як людина заспокоїться. 

Біда все там -буває, де ради й поради .вемає. 

Х:то мужній, той повинен бути і дружній. 

JІк жінка чоловіка вчить, то біда в кутку ПІШІИТЬ· 

Хто себе потішає, той життя собі продовжає. 

Москалі, румуни, поляки й мадяри не мають серед вашого 
народу доброї слави. 

Так довго, поки будемо мосК&JІJІ старшим братом звати. 
то так довго не будемо своєї і];ержави мати. 

Старий знає, що йому треба вмирати, а молодого потрІбно 
підготовляти. 
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Краще правду голосити, чим неправдою людей дурити. 

Як хочемо ворога побідити, то треба навчитись свій :варІд 
любити. 

Людина людину навчає, і людива .,'ПОдиву зі світу зrаввє. 

Дуже легко з когось сміитись, але не легко за його дІJІо 
братись. 

Не приставай з лихим, бо сам будеш таким.. 

Світ належить д<! того, що не боїться його. 

Х:то вЧИтьса:, з того ніхто не сміється. 

Вк привчІDПся бурлакувати, то віколи не буд-еш щастя мати. 

Біда тобі, воле, JІК тебе корова коле. 

Як тебе не питають, то не кажи, що твої батьки гроші маІО'І'Ь. 

Всюди там добро буває. де нас немає, бо де прийдемо, 
то лихо принесемо. 

Хто пророкує і в шкло заг лидоо, той і щось зиає. 

rой будинок, що доброго фундаменту немає, 1'f&C'IO 

ваправи вимагає. 

Як хочеш жити в спокою, то не кажи, що ти бачив 
у чужім покою. 

Ик його біда вчить, тоді вів крІІЧИТЬ. 

Кого не болить, той болю не терпить. 

Не шукай доброго приміру ва чужому подвІр'ю. 

Кожна гідність має свою здібність. 

Re проси Бога, щоб тобі допоміг, ик ти з ЛІПИМИ дУМК&МВ 
переступаєш чужий поріг. 

Так бу ло. так є і так буде все бувати, що старих 
молодими будуть заступати. 

На те й колеса, щоб крутилися, а молоді дли того, 
щоб жеиилисв. 

Ик аштrєві дв:і добре переходять, то й житrв солодить. 

Вк добре жиwm, m й добром тхвеm. 
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Той генерал rep~ буває, що ва війні ворожа кула 
його вбиває. 

Хоч сама костиста й ребриста, але 'l'В.ку силу мав, 
що всіх зі світу тихцем забирає. 

Одиого всі ми .ве хочемо звати, коли то вам пр:вйдетьса 
цей світ покидати. 

Хто бажає ycbr злого, той не буде бачити добра свого .. 

Хто не заставиться:, той віколи не поставІІТЬС&. 

Щоб тодим працю скоротити, треба техвіку змІвитв. 

Ик вічого не зваєш, то й дурвої риби ие спІймавш. 

ІІк замолоду дбав, такої старости діждав, 

Хто МОЛОДИМ грішить, ТОЙ ва старість ТJІЖКО терІІІІ'n.. 

Хто боїтьси холоду, той помре з голоду. 

Кожвий вовипев про те звати, що в с)'1ді виrра.ють JІІІІПе 
адвокати. 

В нього така віра, ик у жида міра. 

Як ти вІчогtО не маєш, то не кажи, що все звавm. 

Re кажи всім того, що болить тебе біли серци твого. 

Ик будеш свій нарід дурити, то навіки перестанеш ЖВТІІ. 

Хто не шанує своїх провідників, той буде наймитом 
ДJijl чужих биків. 

Хто мріє про свою державу, але ве хоче в згоді жити, 
той буде ціле житти з калабані воду пити. 

Що хто засіває, то це й позбирає. 

Свою кривду відчуває, але ик друго:му заподіив, то ве 
дбав. 

Хто .лиху жІнку має, той скоро цей сnіт поки.цав. 

Бик, тільки до врма привик. 

Хто сорому немає, той усе низько падає. 

Хто до корчми .ве вчащає, той і гаразди в хатІ має. 
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за своє ·впіМинсв, а Чужим не журиси. 

Усіх критикує, а сам - лшпе дні марнує. 

Я1~ хочеuі. іцо~ь доброго купити, то треба Добре зап.латmи. 
~~~._в .~ирі живе •. · той блаженним буде . 
. '\-:.·· .... ',. ;:. ' . 

Час і рану загоїть. 

Пер~е.щертву дай, а відтак про волю України співай .. 

В тій гром~ді добро буваає, як одІШ за всіх відповідає. 

Не ~алиси -чужИМ; небоже, бо .воно тобі не поможе. , 

Добрий. К:ощух, тільки не на нього шитий. 

Як є добрий зять, то ст~рого тести поги не болять. 

Ик ,Jtи;д· цотирає руки й Сl\Ііється, тоді його бережиса., 

Злого не роби, то -~ не буде потреби шкрабати голови. 

Кто . Щtперед розуl\ІНО плJІ.Нує, той ве горює. 

І павук плянує, ЯІt за 1\tухами полює. 

!(то х.оче з комуністами ·на раду сісти, той мусить 
перше 'цілого слоия з'їсти. 

Хто ве'е дуМКи міняє, той ніколи до цілі не добігає. 

Той·. заповідь Божу сповв.яє, хто про евою родину дбав. 

Язиком· мєли. тільки руки не підноси. 

Щоб волю мати, треба спершу себе об'єднатІL 

ДурачІ(&-комуніста тоді пізнаєш; я~ про_ :Москву з вим 
розмовляєш 

Як будеш мати своє віконце, то колись і до нього 
_заг лане сонце. 

Не всі ті є щасливими, що породилися вродливИМJІ. 

Ик є добра весна, 'ro й буде з чого· робити перевесJІ8,. 
Не кожна чорнобривка буває щасливка. 

Дурневі дай волю, ·то ві8заведе тебе в неволю. 

До нерозумного промовляй, а розумного покарай. 



··-- -- -· .. 

І : t ·· 

Як у бідного хаті з коМІПІа куриться, то багач журитьсв. 

Є рі3Ні жебраки: багаті й бідняки. 

Хто знає, як на світі жити, той віко.Т.Іи не буде хліба 
просити. 

Той робить nоМИЛІ~у, що підорює чужу нивку. 

Як ти йому винен, то й відцати повинен. 

Як ·не маєш у жмені, то не будеш мати іі: у :кипrевІ. 

Хто Бога хулить. той усе дрожить. 

Найдовші дні бувають тоді, як літа молоді. 

У сі пошанують того, Що любить ближнього свого. 

~е можна ~бити таку жінку, яка сама до себе немав 
поmанівку. 

Як хтось когось любить, то вів його не судить. 

Ик людини добре не знаєш, то чому лиху пісню про •еї 
співаєш. 

Немає ·на світі такого, щоб для всіх зробиn добра мвоrо. 

Як ш~ок терпить, то й . голова болить. 

Ик хочеш для народу добро здобути, то мусиш і сам 
добрQ: бути. 

Дли ром й народу свого, не жалій нічого,· ик хочеш І 
бажаєш, щоб вони не забули ва землі життя твоrо. 

Ик віриш у Бога-Творци, то ніколи не забракне в твому 
житrі сонця. 

Хто Час марнує, той щастя руйнує - в тfм самім часі не
щастя будує. 

Праця збагаЧує але й Затраqує. 

ОщадніСтЬ - це велика чеснота, що відчиняє багатству 
ворота. 

Хто не щадить, того біДа навістить. 

Наука і .освіта відчиняє двері до світа. 
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• 

Хто .гнилий, той иещасливий. 

Не журися, ик ва твоїм чолі сонце згасне, воно зійде й за-
світить ясно. 

На полі життя росте більше кукілю, ніж пшеницІ. 

Хто з Богом, Бог з m1м. 

Без сильної волі не поліпІПИПІ долі. 

Людина 7ЖУМКами багато будУє, та дійевість часrо ті думки 
руйнує. 

Біда тим, що болото вважають за золото. 

Як зла доJІJІ ва. твоїй дорозі життя мствтьсв на тобі, ве па
дай ~м, протистався біді. 

Хай жадна дрібИИЦJІ тебе не переймає, бо скоро підеш там, 
де цвивтар перебувш;. 

Не один живе житrям не чоловіка, а як втратить здоров'я 
· та гроші, тоді в вьог.о дві .нехороші. 

Людина все більше дбає про свій жолудок, ніж про мудрість 
та розсудок. 

Вміють істи пити, забавляти, але не знають мислити та ро-
зумувати. 

Не у-сі живуть у святііІ вірі, хоч і носять до храму по офірі. 

Свобода в границях правди, вікому .не зробить кривди. 

Без Божої волі і волос з голови не впаде. 

Хто в молодості дармує, той в старості бідує. 

Не думаЙ про щасливий прохtmок, коли тобі брак сир~ 
ности в твоїм житті. 

ІЦастя кожвої JПОДИВи залежить від неі самої • 
ІЦа.стя треба самому шукати, а нещастя само прийде. 

Х:то забагато сумує, той скоро світ оставить. 

Хоч ва хлібі і воді, жий у евитій згоді. 

Ніхто з вас ве може звати, що йоrо завтра може zrдa'I'R· 
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ІІаколИ ие маєш- грошей ані роботи, то дочекаєшся біди та 
гризоти. 

Воля вміру >уживана, добра для пава й Іва.ва. 

~~о здоров'я не цінить, той скоро змінить. 

Спішися: до, праці, а опі3НЯй у їджепві. 

~то спішить, той дурвиці грі.і:пить. 

Dильва вола добре поставлена, дає людині щаств і став
леввя. 

Не всі добрі, що учащають до церкви. 

Декотрі, що дуже сумують, тільки ко.ло пдвІІІКи розевесе
лJПОТьев. .. 

Хто не має енергії та сильної волі, той не поліmпить свові 
долі. 

Нехай кожний щадить, бо- за порогом біда сидить. 

Учися брати мудрости,. придастьсв тобі сьогодні й у будуч-
ності. 

Хай -~ще проваДJ.ІТЬ дорога до правди. 

3~~. житrв, такий дорібок. 

Пк за розум тяжко, то вже тяжче за прозір. 

Часом один одного так порадИть, що· в пропасть спровадить. 

Трудно комУсь nорадити,' як саМому сидиться вад пропасnо. 
Хто чогО не· розуміє, той цього цінити не вміє. 

Дорога до багатстВа, провЙ,дить на різні дороги. 
Через сварку і трунок, все вещаств і фрасунок. 

іІиик ніКоли не має міри в питтю, хоч це пшодить йог~ 
ЖИТТІО. 

Пивтика це - найкоротша дорога до нещастя і смерти. 

Хто п'є забагато напитків, той має багато випадків. 

Пивтика і темнота - відчmrяє біді ворота. 
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Одни плаче, другиіі скаче, а інший веселитьсв, ак добре пІд-
хмелитьсв. 

Пв.вк усе пропи:ває та на старість сумне жиrrв має. 

Пивкові люди ик мухи, а світ ик банька. 

І таке то життв- усе був п'и.вий, та не був у церкві ~обре 
вбравий, і так пройшов ЖІІТТИ, браrrв. 

Як тобі йде? Так ак жидові за плугом. 

А ик буде? - Так буде, ак тато кааали. 

А ик тобі йшло? - Так, ак босому по стерві. 

Мовчи груша, менше гріха. 

А ик :щша? m в поле не бери, ні дома не ост&.ВJUІЙ. 
А ик вів? Ш до пліт, ві до воріт. 

Хто пізно ходить, сам собі ІІІКодить. 

rой ще си не вродив, щоб усім догодив. 

Ліпше з мудрим згубитІІ, ак з ~а.ком звайти. 

Браму можна заперти, але уста дуракові - ві. 

3 дУРВИМ хати не поставИІІJ, бо що зробИПІ, то те збавиш. 
Даремна і марна працв там, ак молотить солому, де зерна 

вема. 

Чим горщик В8КИІІВ, тим смердіти буде. 

Хто живе в чесноті, той не талапа.єтьси в болоті. 

Дурака не навчиш, а мертвого кадил.ом не воскресиш. 

Шпше каліку водити, ніж з дурнем жити. 

Дурвий думкою багатіє. 

Нема вже в місті дураків! Шш.ли в Jdc м8JІЮвати та пеньки 
рахувати. 

Дурака свити, дурака хриС'І'ІІ, а вІв як бУR дуракам, так і 
д8Jd буде. 

Дура.к :веJПІКВЙ чи малий, - все вів є зарозумІJІRЙ. 

Ото ж наговорив, ак Гриць мамі! 
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А чому він такий бідний? Бо неосві&Jеиий. 

Наперед роздУМай, а потім скажи. 

Не гани иіког.о, бо тнм самим вошкодиш сам собі. 

Не бачить свого під носом, а чуже видить під лісом. 

На народнім полі житrи бур'вву рушwи не ЗІПІЩІІТІІ, тільки 
школою. 

Напере~ роздум_ай: розсудно та справедливо, а тоді давай 
приказ. 

Говори народові, що вів має робити, а..ле не кажи, чого вів 
не має робити. 

Добрий уридвик має заплату за те, ІІtо вів добре зробив, і 
це _є добре, що вів зробив. 

Правдою цілий світ перейдеш. а неправдою - ві. 

Який став, такmі млип, який батько, такий син. 

Ory людину можна, представлити 'дОбре .:11иmе тоді, коли 
аваєrьсв, що вона отримає повн~ прІІзв:а:вви за свою 

працю. 

Так ик дбаємо. так І маємо. 

Коли хочеш щось мати та придбати, то мусиш рано встати, 

ще й до того рукави закасати. 

Любімси ик брати, але рахуймоси ик жиди. 

Щоб доброго прИJІтели мати, треба довгі роки шукати. 

rой ве знає, скільки варт добрd приите.ль, поки його ве 
втратив. 

Десить раз мірd, а раз відріж. 

Що пан напmпе пером, тоrо селииив не витигне й волом. 

Язик кости не має, а часом гірш собаки К}"С&Є. 

Не тільки світа, що у вікні. 

Говори до нього про образи, а вів торочить про гарбузи. 

Чим займаєшси, то усе з того щось і маGПІ. 
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Освіти у лісі не найдеш, за освітою треба ЙТІІ 'дО пm.оли. · 
Правду сказати, десять чисел є, але ними цілий світ. послу-

говується. 

Яке полотно, така й сорочка •. Яка мати, така дочка. 
Яха дорога, така їзда. 

Нема доріг без :порохів, а народу без гріхів. 

Ик уха не чують, то серце жалю немає. 

Панові вірво не служи, а жінці правди не кажи. ·~ 

Як тебе раз хтось: здурить, то сором, як тебе Ще раз здурить~ 
то сором ддя нього, а як тебе ще раз здУрИТЬ, то сором 

для тебе самого. 

Шевченкові слова такі тверді, що навіn. і . а'rомом їх иє ро-; 
зіб'єш. 

Українська Мати -вже породила сина, який в коротЩ.м часі 
перебере В.1Іаду в Українській Державі. · 

Хто мислить сам За себе, то ще й за j~Си.Тrв є ·и небJ~ 
На:.:Пе ЖИТІ'JІ ТО ПІКОда - ІІІКОда· НеСІdнчена. 
Бо темовта є безсмертна. 

~а л:юдина, що не дбає про другу, то так само .як дикий бу~ 
р.яи, що з нього НЇ.'\:ТО не мщ; жадної користИ. 

Люди.потрапл.ять своїми .язиками зробити з хруща верблю-
да. 

Що знаєіп не кажи нікому - .як не м:усиш Шtзат:И~ 
Правда є щось такого, ЩО кожний ії ціпИТь, але й n уникає. 
Той має найбільше ворогів, хто кожному правду каже. 

Гроші не ва те є, щоб були щось варті. але на те, що роб-
лять людину безвартісну. 

Час то гроші тому, Щ'[) багато mодей часу не тратять, тільки 
про гроші думають. 

Є багато людей які не знають, що вони щасливі, а за щас
тям шукають, і бідними умирають .. 
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МІ· І .J .. 

І ТМt то ЖІІ'rІ'.и переходить . .ик мине копа, вже так, .ик нема 
хлопа. 

ІІаді.и то джерело JПОдське, .ике підсичує духа. 

Коли тобі добре в їді, то п8М.JІ'І.'аЙ у біді. 

Людина без доброї волі. то як во.ик без зброї. 

Декотрі Христа вихвалJПОТь, а чорта кохають. 

Ті є облудвики, що їх слова не годиться з правдою. 

Не чини зла люд.им. бо тим самим, поmкодmп сам собі. 

Не усі жінки однакові, одні варТі центи. другі мільйови. 

Жінка тебе згубить, коли тебе не любить. 

Мужчива що свою супругу не шанує, яка собі ва це заслу
гує, щастя сам собі руйнує. 

Ик маєш молоду жінку, а ти старий, пічого тобі не поможе, 
вавіть дві пари окулярів. 

Як жінка сварлива - то бомба трійл1mа. 

Не добра та мати, що дочці уваги не звертає, .ик дочка піз-
но вночі додому вертає. 

Добрі кохаючі жінки бL1:ьше варті, ніж тисичі складаючі. 

Мудрі й поважні ті жінки, що читають добрі квижки. 

Дуже багато маємо злих дітей, а то з виии матерів. 

Житт.и звінчаної пари без задоволеИИJІ, то життя смутку й 
терпі.нвя. 

Ті супружжя, що дітей не мають - радости й смутку не 
знають. 

Де мати сварлива - там родина неu~аслива. 

Rк чоловік варікає ва жінку, а жінка на му~ка, вона подібна 
до змії, а він до вужа. 

Та женщина, що живе сама, просить у Бога Адама. 

За добрим чоловіком жінка добра господИWІ, а за злим, 
гірш наймички. 
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Ті,що·освіти не мають, JІRоrобудь страху ся лякаЮть. 

Ах, візмім до рук той плуг освіти, орім .ним ріллю від ме
жі до межі, щоб звищити буряв і засіsти запаІІПІі кві
ти, що дають мудрість і· освіту. 

Чоловік мстивий - бувас нещасливий. 

Хочеш говорити - говори мудро, . по дурному говорить ті-
льки дурний. 

Той себе судить, який думає, що не б.;1удить. 

Хто сперечатися любить, свою вартість губить. 

Не один молитьсв і руки побожно складає, а в чужу влас
вість заглядає. 

Добрий політик є цегJПWою в будівлі своєї держави. 

Ті, що родинні непорозуміння та клопоти мають, то що собі 
ваварwm нехай їдять. 

Не 38.JПЩИЙс.в: до чужої жінки й не ходи в чужий горох. Бо, 
чи тепер, чи в четвер, будеш злов.'ІеІПІ.іі. 

Г.віви та прокльони це - чортїнські загони. 

Х:то чести не посідає, той ІПІзько спадає. 

Дехто святе Євангеліє голосить, а в своїм серці усіХ чортів 
носить. 

Остерігайся тих, що тобі підлизуютьси, бо це собаки, що 
тебе піДгризують. 

Дурвий усе судиТь, що ніколи не блудить. 

Забагато маємо лакомих до злого, а замало до доброго. 

Заздрість віколи не помагає, тільки ненависть до других 
впирає. 

Зарозумілий тільки свою працю бачить, а других потапає. 
- та ще й з болотом 1\ІЇmає. 
Чоловік зарозумілий кохається в похвалах. 

Чоловік злої поведінки, не має в добрім задоволення. 

Людське зло побільшається, а добро зменшається. 
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Поміж людьl\'ІИ є проводирі - добрі, підлі і зJІі. · 

3арозумілець забагато цінить себе самого, а поШІжає своїх 
близьких. 

Молодь недобра і лиха, в білу днину усиха. 

Пльоткар очориуG, як старий так молодий, сіє зерно везго
ди поміж людей. 

ДалеJW сьогодві людськості до правди і до Досконалости, 
бо що на гадці те й на язиці. 

Яке виховання - такиіr поступ. 

X'fo кого ошукує, той до того фаху має. більшу спритвість. 

Той помилки не зробить, хто нічого не робип.. 

Теорію знати?Треба числа і азбуку добре складати:. 

Числа і азбука старі як світ, та їх n•o мінути мільйоиц лю
дей повторюють і перекладають і тим самим наріД в 
т,ехиіці і знанню розвивають. 

Хто терпеливість розуміє, тому і зло ні•юг.о не вдіє. 

У гордого діда ніколи нема хліба. 

Громада по нитці, бідному сорочка. 

Громада - великий чоловік. 

Добру річ зроби, то не будеш мати грижі. 

У декого в кшпеиях повно,· а в годові порожньо. 

Хто чекає з дня на деиL, аж йому хт.ось щось дасть, .. він 
довго наждетьея. 

Як би я знав, D(o ти робиш добро у поступі, я б пішов за 
твоєю порадою. 

ЗимовоІо порою, як зле почуваєшся, бери добру книжку, 

то все горе забува.єш. 

Тій то дині мусимо призиати пошану, яка посвяти.ТІась доб
рим діЛОІ\І для УJ{раїнської справи. 

Селяки та робітники - це хребе'f держави. 
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Пі j. 

Иакол.б не було чорта, не треба було б пекла. Як би не пе
КJЮ, то про небо мало б 3Иали. 

Ва житrьовім вароднім полі є що попраВЛJІm, але нема ко-
му ДО ЦЬОГО ВЗЯТИСЯ. 

А ~и, диви, який мудрий! Так як Соломоиові штаии. 

3 порожнього дзбанка иайліпІІІИЙ М]'дреЦЬ не зможе на.дити. 

Добро пам'ятається довго, а зло ще довше. 

3а доброго чоловіка, як він помре, СІ~оро забувають, а за 
злого довгі роки пам'ятають. 

Кожна голова має свій розум- більше годов, більше розу-
му. 

Які літа- такmі розум і таке здоров'я. 

Ике ЖИТІ'Я, така й смерть. 

Такий бідний, як церковна мmп. 

Деякі політикани, ик собаки гавкають за славою і за жиром 
шукають. 

В державах демокраТИЧІІИХ політ~mа не є заг.ороджена пло-
том. 

Той не є розсудний, хто свою подругу забагато пестить. 

Кінь на чотирьох ногах, та й спотикається, не то людина. 

Паперед ко.11еса на дорогу провір, а тоді навантажуй воза. 

І слоив вивчиm, а деякої людини не годен. 

3лий той птах, що своє гніздо каляє. Та людІDІ& не може 
зватись людиною, яка свою національність ганить. 

Мала пташина собі гніздо робить, а чому декотра людина і 
розум має та св.uго пристаиовшца не має. 

Старайся усім догодити та в згоді жити, а діждешс.и приз
нания і пошани. 

Дали ложку, то дадуть і юшку. 

Патріотизм - це тільки ступінь до неба. 
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3аро3умілвй - це впертий, незичливий і rордий. 

Кожна mодина може себе шанувати, коли хоче вад собою 
панувати. 

Не гнівайся на дурних, иелітиіх і малІІХ. 

Хто що любить, найбільше про це думає і говорить. 

Розум і серце хоч не мають зброї, воюють із собою і один 
другого перемагає. 

Серце тебе згубить, а розум спасе. 

Серце думало, що це золото, тимчасом впакувалоси в бо-
лото. 

Часом ворогом чоловіка є власне серце. 

Серце сліпе, але розум має очі. 

Наколи серце розуму не радиться, то в клопіт і иещаста те-
бе впровадить. 

В серці лідера знайдеться ціла купа сміnя. 

Ліпше сміятись та співати, ніж плакати та сумувати. 

Пк ТІІ маєш грош, т.о воно так само як сало в твоїй торбі~ · 

( так жид каже: лай не лай, але гроші дай. 
ЖІІДІr .за фортуною не йдуть до ліса, тільки до міста. 

Так мені надоїло, що б і жида розізли.JІО. 

У жида запозичся, то так тебе буде гризти, як ржа залізо. 

Жид каже: ліпше у місті заробити один доляр, ніж у лісі сто 
долярів. 

На політичній арені жида штовхвиJ а жиди по цілім світі_ 
закричить: "ай вай, rевалт". 

Декотрі до чогось такого чіпляються,__ що про нього най

меншого nоняття не мають, а опісля на всіх нарікають. 

Дівчина як має нареченого мусить його шанувати й ПІІ ... lJЬ~ 

нувати, а як він з нею одружиться) тоді віп мусить ії пи.ль
иувати. 
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Пк Бог не вгодm·ь, то огонь не горить. 

'-'то рано встає - тому Бог дає. 

Чужими руками добре огонь загортати. 

Очі та д.Vl\ІКІІ - на одиііІ дорозі до іхньої 1\Іети. 

Молодь, шануй чоловіка старого, а наперед себе самого. 

Молодь мріє, щоб вже перейшло старше поколіиня. 

Коли б наші лідери вміли й хотіли працювати, могли б д.u 
народу велику річ збудувати. 

Не ставмо на трясовИІПІі хати, як нема доброго фундаменту. 

Мислитель нікого не кривдитh і нікдм) .. не Іпкодить. 

Хто простою дорогою ходить, собі і ближньому не mкодить. 

Добра книжка - то корм людини. 

Всюди добре. а вдома найдіпmе. 

Яка гребли - такий став. 

Коли ти маєш зверхника зарозумілого - вдавай. що ве 
знаєш і здобудеш ласки. 

Дура1' - мудрагель любить усе крІІТІІкувати, а..ТJе не любить 
розумуват11. 

Де1сотрі .,ТJюди хоч старші роки мають, а про що їм йде ве 
знають але як діти гніваютьсв. 

Не один потребує наган, бо не знає жити як добра людина. 

3ра;днІІки наl\Іагаються за гроші шкодити батьківщнві. 

Більше долітиків працює для власної користі ніж ДJІв до· 
бра народу. 

Тільки нерозуl\ІНИЙ шкодить ближньому та своїй державі. 

Скорше дасться припізнити, ніж поспіІuити. 

ІІароди, що 1\Іудрість знають, найкращі і найліпші серца 
мають. 

Чоловік милий та приємний. то так ЯІ~ КЛЇ;}Іат відмінний. 
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Другого радься, а свій розум май. 

Злий на доброго завжди сердиться, а ІЦО добре ненавидить. 

Чоловік великий чи малий у своїм ЖІІТТЮ несталий. 

Провідвики та лідери, які мають нечисті серця: та бру,цвІ 
· руКи, є ганЬбою для українського народу. 
Поміж народом є багато авантурВИJ(Ів І бувтівиmdв але не-
ма добрих провідаиків. 

У живай світа, поки служать літа. 

Коли сіно в стозі, то забув о Бозі. 

Одні гуляють з надміру грошей, а другі без вих живуть у 
біді. без -жа~их розкошів. 

Добре мислити.і мудруваm, як є чим реперувати. 

Робітник не збудує своєї хати, коли немає любови бJІВЖ
ньоrо. 

Нарід змагає до багатства і краси, а сам забуває про доско
лість. 

ri, 1цо учащають до Божих храмів, повинні бути подібними 
до сивів Авраамів. 

Добрі добрим помагають, а злі псують та й 11~е очорнюють . 

. Як сили не щщ;, то розум спосіб дає. 

Злі й заздрісні все ТІL~ критикують, що справ~дливо дли 
добра народу працюють. 

Злі походять з добрих, а добрі зо злІL~. 

Злий думає, що усі є злі, ті.ТІьки він один добрий. 

НеМа чоловіка без брехні, а торговлі без обману. 

Добре живеться ,коли уряд роботу дає, тоді розуму аж за-
6аrато. 

За добрим привтелем треба довго шукати, а непршrrеJUІ 

скоро з.найдеш. 

Хто п;овча-ючі книжки читає, той щось меRІПе - бLльше знає. 
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По школах та церквах нарід повчають, а пощо тоді тисачІ 
поліцаїв тримають. 

Одні люблять попа, а другі попадю. 

На місці камінь, мохом поростає. 

Щоб правди довідатись - треба добру лі.парвю взяти, ще 
й до того треба добре приглядатися. 

Дурак сміється і сидить, як банкротство в. других видить. 

·.Не один є зверхником, а не варт бути аві смертельІІІЩом. 

Деякого зверхника можна перекупити аа одву гриввю •. 
Брешіть, куме, та міру знайте. 

rой ве найгіршої вартости, хто має багато терпе.ливости. 

Хто є зичливий, той більше ~ий. 

Бути чоловіком, але не тим, щоб тебе ввсмівати і пальЦJDІІІ 
показувати. 

Віра у Бога нікому не шкодить, тільки хоровmь від 3JIOI"O І 
житrя .осолодить. 

Хто вміє оцінити житrя, той сповняє що валежитьси. 

Будеш так скакати, як я буду грати. 

Поки біда спить, поти ве кричить. 

НайлЬппу прислугу зробиm ближньому, як с~ажеш йому 
його вадУ. 

Хто хоче свого брата проводити, той мусить сам доброю до-
_рогою ходити. 

Геть із заздрістю, мусимо жити милістю. 

На милуваи:вя нема силува.ввя. 

Хто незадоволений:, той слабий і вапів дурний. 

Х1:о ве знає як з JПОДЬМИ жити, той пряде собі добре смут
ку вити. 

Де сонце дозріває, там камінь загріває. 

Поміж велИкими і малими нема доскона.лих. 
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А. де тал давІІJІ панночка і молодець, що мали на лиці ру· 
м'янець. 

Є жінки приятелі і неприятелL 

Пощо плакати, сумуваm і сваритис.и:, ліпше жити у весе-
лості та радості. 

Мало маємо молодости, яка до тодей належить. 

Ліпше підвІПЦатис.я ніж підлюватися й поиижатися:. 

Злий язик кусає як лісова оса, підТІІІІ&Є славу як траву 
коса. 

Ва грудях носить ,Христа, а в серці має чорта. 

Довготривале щастя спроваджує нещастя. 

Деякі грають панів, і відппраються своїх станів. 

У сі виродні сини є ганьбою ро диви. 

В сьогоднішвім тодськім житті бачимо більше кукілю, ніж 
пшениці. 

Коли б любив ближній ближнього, кожвий зазвав би раю 
земного. 

Без одного Василя, відбудеться весілля. 

Легше дітей проклина.ти, ніж їх розуму навчати. 

Де душа слаба, там і тідо не зовсім здорове. 

Коли б не віддавати, то не одив хотів би брати. 

Добра й брехня, та не щодня. 

Найбільше бувають в Божім храмі старі та деякі молоді. 

Хто забагато підлизуєтся, називається Юдою. 

Хто багатий надією, той все буде сміВТІІся. 

Ніхто від невависm не отримав користи. 

Релігійні фа.ва.тики та неуки не люблять світської науки. 

Не один дістає nоміч для ближнього, а допомагає собІ. 

Для того Бог -не є потіхою, хто живе з гріхом. 
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Fерnеливість це щастя, а ветервеливість - нещастя. 

Той вайдорожчий між нами, хто приевічує нам чинами. 

Добрість творить нам чесноту, а підлість підлоту. 

Добрі діла ·підвшцують, а злі зни,кують. 

Хай молоді уважають, яке життя старі мають, щоб з 'I'Oro 
навчилиса й інакшою дорогою поспішили. 

Дехто )? вічі тебе шанує та вдає, а як обернеться - в болото 
тебе переверне. 

Колись сором був великою чеснотою. а сьогодві є дурнотою. 

Розумна JПОДІПІа вікого не погорджує, так усіх поважав, ак 
вони є варті. 

Не вИК.,'ІИкай вовка з лісу. 

Тяжко змусити серце до любови, як зазналося зради й при-
крости. · 

Деякі мають кишені повні, але серця пусті. 

І])а в кЗ.рти для приємности не пр1шосить прІrкрости. 

Найбільше ІІадаються до сварні редактори і баби декотрі. 

Один страйкує, а другий за нього працює. 

Зле не роби і не розпачаtі, ·rільки молися та риб~чай. 

Жаден архиєрей аві свищеmm не може пра1~вати для доб-
ра Украіни, коли він сам не є українцем, хоч і працює, то 
ак наймит, а може і ворог. 

Хто :мщ;· добру мрію, тому і зло нічого не вдіє. 

Тільки хто зранений стрілою милости Божої, знає вmцість 
ії перемоги. 

Той хто хоче бути nрШІтелем Бога, повввев жити ва світі 
самотнім, у відокремлевню від людей або усіх mодей ма
тИ за привтелШ. 

Дійти до правди справедJПІВоі, це значить побачити Бога ·в 
лице. 
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~rохоче стати слугою Божим, той мусить стати слугою ці
лого світу. 

Хто видить кривду людську і ве запобіжить але мовЧВ'fь, 
той є так само спричИІПІКом кривди. 

Qравдивий ІWУдРець шанує усіх без огляду рзІвиці віри та 
· вародности чи .образовавв.в: та походження: і багатства, бо 
вЩ усіх бачить єдино і передусім rільки як своіх бJІИЖ-

·~ НЬ:. . . . . . 

Життя це- щастя, кожна людина MD.G сама собі клепати, 
ве треба чекати ва нікого, що помагав би. 

Хто має сИJІЬву ~лю, той переможе недоJПО. 

~ ~qлаться ва х..uб насущний. а мудрі заробJІJІЮТЬ ва 
· · м&.сло. 

3лі~ родить ненависть, а невеависть пімсту. 

rt що вічого не ділають, тільки на. Бога чекають, тижке 
житrи мають. 

Не йди тою дорогою, як другі, п~о бу о~"ІИ осуджені й вивві. 

Ті, що ЙдутЬ злою дорог.ою, направити нічого не можуть . 

. ~,о. ,трапив ва дорогу щастя, той ·скорше дійшов до місцв, 
що називається добробутом. 

Життя праці є одним життям, що ним хочеться жити. 

Бідному все вітер в очі. 

Дорога до спасішш, це безпереривка праця ДJШ народу. 

Дехто слуЖить справі Божій, а сам за сім чортів оре. 

Надія - 'to гвилого мати. 
:fой · вічого не ·збудує, хто забагато дармує. 

Ч:есва праци ДJШ Бога та вароду, тільки треба працювати і 
не чекати жадного чуда. 

rой зввчайво сам себе обманює, що ва надії будучнІсть 
С'І'авmІЄ. 
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До бідвого прІІJІтеля іди ко.11ииебудь, а до багатого· тІлr.ки, 
коли nокличе. 

Не все мамуві дасться довідатись про тайни доні. 

Є дочки й доньки, і ангелики і чортенята. 

Декотрі що вміють говорити про досковалІстЬ, самі. повні 
підлоти. 

·декотрий лідер та чоловік світський замість розуму Мав в 
1·олові повно січки. 

Трудво тому порадити, хто сам собі не хоче радити. 

На доляра лакомляться дураки і жиди. 

Хто себе пихою напихає, той розуму не має. 

Тридцать три літери маємо а хто може іх добре сКладати. 
той легше житrи може мати. 

Жид каже: ві, ву, щоб и той розум мав напереді, що хлоп 
назаді. 

Дурвому вибачай, а молодого навчай. 

Дурвому і Господь Бог вибачить. 

Рада душа до раю, та гріхи не пускають. 

Поплив молодий вік як той тихий ставочок, ве зІстаВив за 
собою ані дум, ві думок, ві жаДШL"1: стежечок. 

3верха виглядає як золото, а ввутрі гвиль та. болото. 

Чистота. там ве буває, де господивл гнила. 

Не перебігай батька в пекло. 

Мудра. жінка може зробити зо саого мужа ашела. 

Тіло прибраве в шовкові строї, а дуШа бідна як той в неволі. 

Ик жінка вемша а чоловік малий, то так вигладає, ак ха-
та без дверей. 

Бог знає, чим чоловіка карати має. 

rільки зрадвики і дураки соромляться рІдвої мови. 

:r(то обманює другого, той обма.вює себе. 
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Не mтуІса забит11 крука, але зловити живого. 

А то мудрагель - він би виїв з баньки кулешу. 

ПрИДІІВЛИєтьсв та заглядає, як сорока в кість. 

Навчить бІда ворожити, як нема що в рот положвти. 

У неодних ~ ківчаються сумно, бо вони жили так, ак жи-
вуть в у лшсу трутні. 

~~Jіовік_, щ~ прагне волі, мусить сам іти до досконалости. 

Коли дурак забагато волі дістає, то зараз звірем стає. 

Хто кому завидує, той сам гр11зеьтся і злоститьс..и. 

Державні лідери взивають до миру й спокою, а іх держави 
готуються до бою. 

Молодь має дуже короткий зір, не бачить да.'ІІЬmе ак ва 
двір. 

Коли хочеш комусь повірити,__ треба наперед його зичJІИ· 
вість змірити. 

О6ов'21зком молодого - вшанувати старого. 

У кожного зарозумілого нема любови. 

Чоловік -зарозумілий любить почесть і похвалу. 

Кого Бог хоче покарати, тому розум відбирає. 

~їrа.рt.ііи'Ва вівця заразить стадо овець. 

Також з того самого дерева вироблвють, що до нього кла-
!ВЯЮТЬСJІ.· і гній: підкидають. . 

Gіда не ходить лісом, а між людьми. 

Біда й на престолі, як нема нічого в стодолі. 

Rігті фа.рбовані а брови вискубані, то дві "мудрості" в дур
·· вих. 
Бридка і товста Іtожва ма.лює червоною фарбою уста. 

Біда тому дворові, де корова розказує волові. 

Наші юні літа то весна, середні літа то літо, а старші то о
сінь, а старі ~тrіта _;_ то зима, ані сонця, ні веселости. 
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Не будеш мати ворога, як не маєш приятеJUІ. 

Декотрий не варт доброго слова, бо сам блудить, а хоче ста
ти провідником народу. 

Не йди до них за порадою, бо вони самі собі веrодні 
порадити. 

Біди не треба шукати, сама прийде до хати. 

Політику зіставити дипльома.там, ковалеві ковІ кувати. 
шевцеві чоботи шити, а Івана навчити, що(і l'lir легше ва 
хліб заробити. 

Як маєш хліб і воду, ·.ro не маєш голоду. 
Аби зуби, то і хліб буде. 

Ситm't голодного ве знає. 

МузіІка з вот, г .лухому по нічому. 

У череді як бик заричить, то ціла отара задріжить. 

Капля за каплею вода на камінь спадає і камінь . з'ід&G.· 

Ще не жив, тільки ~ав жити, а тут уже треба світ ЛІІПDІ-
ти, бо cтapm't. · 

Велика наука і добре знання., то є добре виховаmш. 

Доброю наукою дійдеш до кращого завтра. 

rи як щось доброго навчmпся, то злодій не вкрщце, · воrоІІІі 
ue спалить, і вода не забере. 

Па полі народнього зваИНJІ життя яке зерно засівають,·.,._ 
кий збір збИрають. 

Де двох бютьсяь там третій користає. 

Недобрі сусіди крячуть, .. як ті чорні ворони. 
Пан з паном знаються, а m Іване до панеької справи Rt' 
мішайся. 

Крук крукові .ока не видзьобає. 

Бють, ще й плакать не дають. 

Жінка жЬщі завидує щастя, поставІІ і краси. 
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Пави бют:ьси, а ва хлопові ІІІКура трЬцить. 

Люди заздрісні- везичJІИВі, вечемв.І ще й фальшиві. 

На те й бють, щоб боліло. 

Старі мають забиратись з того світу - робити міеце ДШІІІо
лодих. 

З терпеливісnо добре жити, вк говорать mодв, усе терпе.u-
вісrь цереможе, тоді добре буде. 

Хто терпен, той спасен. 

Ласкаве тели дві корови ссе. 

ЯКе вихова.ивв - таІсий поступ. 

Цей чодовІк не варт торби КJІМІПЩЬ, а. вів думав, що ІІІв 
варт товв меду. 

СамІ себе ненавидвть, а вк вови можуть ЖІІТВ в зroJd 
З JПО,ЦЬМИ. 

3а моє асито ще меве й бито. 

Оrарість не радість, старі, так той світ ocтaВJIRIOn., вк во-
. севи JПІств з дерев спадають. 

Старша людина тотаквк яблуко з тамтого року. 

Дай Боже, щоб ваше тела з'їло вовка. 

Хто чим воює, той від того й гиве. 

Батько с:кладав, а син роздав. 

Де та JПОдива, що добре порадить та ва ЖИТІ'G&у дорогу до
бре спровадить. 

Декотрі хочуть обИJІЬВо жити з вародпьої кривавJЩі. 

Дуже мало 1\Іаємо таких, що вароду ве обдурюють .,. ве о
шукують. 

Як тебе бачать, так тебе й пиmуть. 

Декотрі державні лідери, що народові обіцюють, свого ири
речевв.я в половині ве виконують. 

А диви, ДИВІІ, в не сподівався по вім, вів хитрий вк той лис. 
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Котрий забагато дідл~зуєтьс,. _та uідию,ху(!, той . f: ~бак.ою. 

Час иаjЩІІЩціі _вже. то знати, що. треба бі)щому поюwатв, 6о. 
хто умирає, з собою нічого не забирає. 

qp~~~~ю .. p;~p~ro~ цоступай,_JІР,~вци ~~р~о .по~.-.1110,. .. 
МИ ЗасІваЙ - ТОДі запанує ПОМЇЖ нами мир '1'8 ~В.. 

Ц.~',Ч~41Т;УІtаАсп •. u~прЩІ~,-бо збJ,ІУдищ-і до-~~и_ве. прцбу~еІП~ 
Не сміmисв та не бреnІІt, тільки· правду: говори, ro. зДобудеш 
приятелів. 

Правда люд101у підвищує, а неправд~:~он;ижщ; .. 

Правда робить мораль, честь і гуМаиnість. ._ . 

ІІёІодин добрt•слова гоJІОсить ще й.'ІJаказуf4. а сам ·облудноЮ 
дорогою ходить, собі і ближньому шкодит~ , · · ~· 

Нар}д:виховуt:собі·-діти на•щаств, а д~ржаві на поміч. 

Не бу .іІО і 11ема на світі держави, п~о мала б усе· своо. 

Коби то знаття, що в кума питrв~ rі{·б ·і 'діrей забрв. 
:.:·-~~: >·-·\ ~-- .. · -·.~_-_,·.. -т·. ~.: :.~.. .· ~- .-.~ 

ДекотрИй пінк сам себе осмішує,_ ще й св~ю роди.ву .рови-
жує. 

Дарованому коневі lfe заг лядають у Зуби~ 
Декотрі ва тисячі :миль·'-далеко бачатЬ і· З:Иа.Ють що там :Ро~ 

битьси, але не зиаюrь, що робmься в іх Власній хаТІ.· · · · · 

Байдуже ракові, в якому горщку itoro варить. 

ДекQТРt·; доВІі ··JІіта;·.в ·nоті чоJШ, тяжко trрацюмпь, ·а др~·:З. 
них гарно живуть тай розкошують. · ' 

Не балакай много, а нема нічого злого. 

Пошта і банк роблять,добряй рахунок, а mc і ми так будеВJо 
поступати, то будемо добре матися. 

Вага і міра, то Тільки є справедлива. 

У ~аrатоі ·молодоj горба ве видно. ~ · .. , 

Доляри людей збагачу1оТь, а череЗ ці до.uр:и дtЩотрІ ЖІІТ
І'И втрачають~-· 



Старші па.вии про ва речевих '1'ОДЇ ве думаІО'fЬ, .КОJІІІ не~ 

,;і~;J~~!в:у;з~~~-~ю~,~ .... .,· 
Печеного льоду забажали та ще й у Петрів,ку. · ''::: ... 
ПуСТІl свивю·піД~стіл, те·вона вилізе-ва стіж 

;tJа,вохиле де~~-J ~ози с~:чуть,~ : _ ·, ';: ..... _у{.: . .::.· 
. ·.,_, ·,-:.· 

,:Хо":І чуж.оrо ве :Пошанує, той і свого ве буде:мати. · · · 
Ще' ·~~усимо-·7(овГі рокИ·. чекати, щоб· іІроМІВи~"п~діr~:.• чес-
ноти дочекатися. 

Багатство здобуває багато привтелів;· .. а зубоаdщІа;:._,впро-
бачує. ·" 

8ке ви.~оваІШИ та ШКОJ.Ш,. такий і Поступ ~ 

Давали И~t.t.:~ПІКОЛИ авсТрЇJІ~Н Й ПОJІВКИ, ЩОб .ЛИШе_.:умів під-
писати. 

З верозсудивм та незгідним не треб~ ~перечатисв:. й часу 
марнувати. 

у військовім званні вчать в~ ходИти і стрІл1ІТJІ, щоtі: иіг о-
дни одного ва тамтой світ піс.tІати. · -

Одна іскра допро_~дит~ до мілЬйона доnрів mкодн: 
Згода та любов, 'то б~~ЬПІ~ о"значає ~-мільйон~ доЛ~ів. 
Адвокатону помилку вішають, а писареВу ~коПують. 

Івана били в ІЦКQJІЇ різкою, а· адвоката книжкою, зате ад-
вокат ліпшу пам'ять M!W і легцїе на хліб ЗаробцЄ. 

Що адвокат зробить олівцем і пером, т«) · фармер. ве може 
аві траЕтором, ані волом. . , . 

Вороги України хотіли ~ас П:окона.ти, але це ім не· вЦалосв 
t віколи не може вдатися. 

Не так дуже зле, вк хтось помил.ку зробить, бо і ми з того 
вчимосЯ.· · · · · · . -

ДайМо првзиа~ ·тим лЮдвм, вкІ живуть у згоді зі Своімв 
сусідамІf~ · · , · · -

Горб&тего·_і мо'І'ИЛа не вирівввє .. 



П'DІІІЙ свічки БоrовІ ве поставить. 

Гора а горою не зІйдутьсв, але .шодива з JПОДВВОJО 808J'IIa 

зійти св. 

ІІЬпса краіва не може ВСТО8ТІІСВ без сИ.JІВ і дисцвпJdвв. 

& ~пер. ва закІвчевви, в ще й цю думку мушу ваМ сказати, 
•цо за во.шо Украіни вікоJІВ не жалійте житr• евов 
ві.Іtцатв, бо JІИПІе тоді ваш нарІд буде добро й с.ваву 
ва ввесь світ мати! 
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Гей, браттв і сестри, 

Зrа.цайте свою Укра.іву; 

gгадайте, чим ми у світі бували, 

8к воJІЮ дт1 краю вашого кохавого І рІдвого 

Усі ми ryporoм здобували! 

Гей, зrадайте і звову ставаЙ'І'е 

Під прапори ваші рідні 

У веJІВКі та СВJІЬві когорти. 

Бо JІИПІе тоді будемо ми здібні та гідві 

Звільвити Украіву від іі ГОJІГО'rІІ! 

Гей, згадайте і знову GДВ&Й'І'еСЬ, 

Бо рідвий народ ваш у .неВОJІІ, 

Тому треба завзвто боротись, 

Боротись, а не коритись, 

Як хочем діждатисв кращої доJІІ! 

Хай не 3.JІJІК8ЮТЬ вас ворожі торrури й муки, 

Бо ваша правда в дужча за ворожІ бреХ.JІВВІ звухи! 

Тону даймо, браттв ·і сестри, . дJІВ Украі:ви: 
Свов серце, свій розум, свою си.лу І свої руки! 
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