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вовк 

КІТ 

В1m."Іикати вовка а .11і('у 
~ провокувати щось, на

:кликувати біду. 
11Не говори ні:кому про 

цей випадок, не викликай 
вовка з лісу ! " 

Дивитисв (глядіти) на 

ІШГОСЬ вовком - сердРТО 

глядіти, сердитися на ко
гось. 

11Від якогось часу він на 
мене вовком глядить". 

Вовче плем'я - погана 
родина. 

11Цього вовчого племені 
треба нам берегтися". 

Вовк п овечій 1ш,урі 

гіпокрит, с1<рита людина. 
11Остерігаю тебе: це вовк 

в овечій шкурі". 

Мати вовчий а11ет~п -
бути дуже голодним 

11Ми всі мали вовчі апе
тити і з'їли, що було на 
столі". 

Дерти з кимось RОТИ -
жити в незгоді. 

11Вона весь час з ним ко
ти дерла". 

Продавати (також ІіУП~'
ва.ти) кота. в мішку - по
давати або бра.ти щось на
сліпо за добре. 
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КІТ 
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"Ти скажи мені все ясно. 
Я не хочу купувати кота 

в мішку!" 

Жит11, як кіт з псом ( co
Ga1L010) - жити в незгоді, 
::1авжди сваритися. 

''Вони жили колись 3 со

бою добре, а тепер н як ніт 
З ПСQМ". 

Грап1с>1 в кота і :шшшу 

- дрюІ~НІІТИ когось, не го

ворити чогось ясно, зміня
ти свою думку або поведін
ку. 

"Не :шаю, чи він мені це 
зробить. Він весь час зо 

:мною n кота і мишку гра
сться". 

КІтка, кіточка, котеня -
на означення милих, лю

б!язних жінок, або дітей. 
"Кіточ1са моя!" 

Ідо 1:іт наплакав - мп.ло 
''У нього стільки розуму, 

що І<і'І' наплакав." 

Кот.яча музшш - нспри
смний фальшивий спів, дпс
сонанс 

"Вони справили йому під 
вікном нотячу музину". 

Падаt·и на чотир111шг11-
(подібно як кіт) - вміти 
вийти ціло з усякої небез
пеки. 

"йому нічого не доказа
.ли. Він завжди на чотири 
ноги паде". 



ПЕС (СОБАКА) 

Собач11т11 когос1. - га
нити, лаяти поганими сло

нами 

"Дмитро його та:к соба
чив, що 1·ой не знав, куди 
дітися". 

Бути 11со'1 на щос1. - бу
ти заїдливим, лютим па 

ЩОСЬ МОВ !ІеС 

''О, він на дівча'І'а 
-·пес!'' 

СобачиИ (песячий) обо

n'язок - головний С\боя'я
зон, обов'язок, який треба 
виконати в першу чергу 

"Це було його собачим 

обов'язком піти туди!" 

Ні пес ні баран - для 
для онзачення нездецидо

nаности вигляду, чи націо
нальности, поглядів і т. п. 
"Який з нього українець? 

Він ні пес ні баран". 

Дивитися на кого тmш-1 

очима, що на пса - погор

джувати кимось, або нена

видіти. 
"Від тоді він дивиться на 

:мене тими очима, що на 

пса". 

Оеь тут собака зарита! 
- в цьому справа! Загад
ка виявилася! 

''Тепер я вже знаю де со

ба:ка зарита!" 
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Собака (пес) - погана, 

зла людина 

"Ах, це собака!", ''З та-
1юю собакою я діла мати 
не хочу". "Він у службі -
нес а поза службою--:- сви
ня". 

Вести собаче житrя -
жити погано, у злиднях, у 

поневірці 
''У холоді, у голоді, соба

че життя та й тільки!'' 

Зійт11 на пен - зійти на 
ніщо, розледащіти 
"Був колись порядний 

чоловік, а тепер зійшов на 
uси". 

Вішати пси на когось -
про когось зле говорити. 

"Колис1) був великим но· 
го приятелем, а тепер на 

нього пси: вішає". 

У Сірка ( соба1:и) оч~іі 
1юзичати - зробивши зло, 
nрикида.тися приятелем 

''Зробив погане, а тепер 
А Сірка очей позичає.'~. 

ВибJJа•rи комусь пса --
11асварити на кого 

"Вчитель вибрав йому за· 
re доброго пса, йому це й. 
належалося!'' 

Мат11 І(огось ні за пе(~t:: 

пошиття - погорджувати 

ким, легковажити 



ПЕС(СОБАКА) 

ЛИ(~ 

ОСЕЛ 

''1;fШРр він знатний, а 

Іюлись йсго ні за песє по

шиття не :мали'. 

П('ІІ 1шtрша в кишках гра

ють - для означення го

Jюду 

''Мені сьогодні пси мар

ша в 1шшках грають". 

Під псоі\І - погано 
"Я сьогодні почуваюся 

під псом". 

Rірю1і,1 слухняний пес 

(собака) - для означення 

вірности, слухняности, :при

в' язаности. 

Цуцш~ - людина, .що 

люби·rь підлещуватися. 

Лис, ст1~рий л11с - хитра 
людина 

''Ти з ним не вийдеш на 
еnоє, ro старий лис!" 

Ход11т11 лисячими стеж

ка.ми - хитрувати 

"Я йому не вірю, він ли

сячими стежками ходи·rь". 

Лисо~r підшит11ї1 - хит

рий 
"його бережися, він ли

сом підшитий". 

Oce.rr - дурень, дурна 
людина. Також цля озна
чення впертости. 
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"Дурний ти осел, коди 

таке говориш!", "З таким 
ослом собі не заходи ! ", "І 
впертий же він! Справжній 
осел!" 

Осляче вухо - дура1<. 
"Це справжнє осляче ву

хо!" 

Осляче копито - для о

значення дурноти. 

''Дурний, як осляче ко

пито". 

Свиня - погана, капо

сна людина 

"Не будь свинею!'', "У 
службі пес, поза службою 
свиня!" 

Свинуватий - невд.Jtч
ний, капосний, прикрий 

''Такої свинуватої люди
ни я ще не бачив!' 

Св1ш1r~rх - свиняче ny~o 

- свІПІяче р11ло - те саме 

значення 

"Я не знав, що ти такий 
свинтух!" З таким свиня
чим вухом нічого не вді
єш!", "Ах, ти свиняче ри
ло!' 

Свинство - погане, ка
посне діло 

"Це з його боку велике 
свинство" 



ВЕДМІДЬ 

ЛЕВ 

і\ІАВПА 

Ведмідь - неповоротна, 
важка людина 

''Як ти можеш з та:У..им 
ведмедем танцювати?" 

Ведмежі обійми - непев
на приязнь із сильнішим 
"Бережися його ведме

жих обіймів !'1 

Сал1.оновий лев - особа 
з добрими товариськими 

манерами 

"Я не вірю, щоб та:кий 
сальоновий лев міг так не
чемно повестися з тобою''. 

Льпине серце - зворот 
на означення відваги 
"У нього львине серце". 

Львина чу11рина - буй
на зачіска 

"Він заімпонував ій сво
єю львиною чуприною". 

Мавпа - І\Іавпюк - ~1ав
пеня - людина, що має по

гане обличчя з.бо любить 
:когось наслідувати 

"І що він в тій мавпі по
бачив, що так у ній зако
хався?", "Як це мале мав
пеня його добре наслідує!!'' 

Мавпува·rи - наслідува
ти когось 

"Ти за ним не мавпуй, 
бо ти того не потрапиш, що 
він". 

13 
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Коза - на окреслРння 
діВЧИНІІ ·Під.літка 
"Що така коза анає ! '', 

"Дурна 1ю:~а !" 

"ат11 1шзн в носі - м:~
ти в носі засохлу носову 
СЛИЗІ~ 

"ВиJ1м11 дитині 1юзу з но
са". 

Б.r~еяпі -· говорити не 
доречі 

"Ідо ти там блесш ?" 

Гнати ;1а 1ютнри 1·реі"'Іца
JІЇ ко;1у на ярІ\Іаро1\ - бути 
зпгрібущим на гропп 

"Він за чотири rрейцарі 
нозу на ярмарок гнав бп!" 

Кози І{увати - робити 
дурну роботу 

"Пішов до Пацикоnа 1ю
:ш кувати'', 11Він звідтп, де 
н:ози кують''. 

Ко:ш - у значенні тюрми 
''Посадили його до кози''. 

Праш1т11 І\ОЗаl\1 роги 
1-~арати ксгось 

''Я пішлю тебе туди, де 
~юзам роги правлять". 

Водrпн 1юзу - п'яничи
ти 

''І та1< вони два дні козу 
водили''. 

Боро11JІти козі ліС)7 
- на 

о;шаченнн непотрібної ощад 

ности чи суворости 



КОЗА, БАР АН, ЦАП 

11Чому не пускаєш своєї 
доні на вечеринці? Не бо
рони козі лісу ! " 

Прийде коза до воаа -
замість; "Я ще тобі нага
даю! Я ще тобі відплачу
ся, коли ти будеш мене по
требувати ! " 

·'Не хочеш мені цього 
аробити, то не роби. Але 
чекай, прийде ще коза до 
воза". 

Піти кози пасти - зійти 
на ніщо 

11Ніщо з нього у школі не 
вийшло, пішов кози пасти!" 

Поспіти з козами нв. торг 
- мати час, не спішитися 
"Куди ж ти? На засідан 

ня? Маєш час, поспієш з 
козам~: н~ торг!'' 

Загнат1і когосr. у баран.п· 
ч1rn ріг -· поставити когось 
у прикру ситуацію. 

••дискусія довго не три

вала. Максим швидко його 
у баранячий ріг загнав". 

Зак.1"'ІИНати когось в ~а

па - вмовляти ЩОСЬ у ко

гось 

''Він добрий посередник 
знає, як чоловіка в цапа 
заклинати''. 
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3агнат11 когось у бараня
чий ріг - поставити 1<0-

гось у прикру ситуацію 
"Дискусія довго :не три

вала. :Максим швидко йо
го у баранячий ріг загнав". 

Віл - важкий, непово
ротний чоловік 

"ІЦо з таким волом зро
биш!'' 

По1~азати кому <~вої ро1·11 
- стати для когось небез

печним, загрозити комусь. 

''Спочатку був до нього 
дуже лас1<авий, потім пока
~{ав йому свої роги ... " 

Теля - дитина, ЯІса зро-
бить чи скаже щось нсро
бумне 

"От, дурне теля, що воно 
знає!" 

Див11т11ся, як те.JІЯ на но
Іtі ворота, - бути заскоче

ним, остовпіти з дива 
''Що Ж ТИ ДИВИШСЯ, ЯІ\ 

теля на нові ворота! Не ба
чив ще такого?" 

Теляче захопленнн - не
розважне невиправдане ~а

хоплення 

''Він попав з приводу цьо
го у теляче захоплення''. 

ТелячиіІ вік - моЛО7'Иh, 
нерозважний вік 



ВІЛ, ТЕЛЯ 

ПІВЕІІЬ, КУРКА, КВОЧКА 

''Не дивуйтеся йому, це 
ж телячий вік!" 

По1,і1ше теля - покірна 
людина, я1<а потакує кож

ному. (Взяте з посJювиці: 
"По1\ірнс теля дві корови 
ссе"). 

"Таке собі по1<ірне теля". 

Де Машtр те.лят 11е пасе 

- десь дуже далеко, у без

вісті 
''Забрив, де Макар телят 

не пасе". 

Трапидося сліпііі J{урці 

~~ерно - щось сталося ~и

падково або і незаслужено 
"його задача зовсім доб

ра, але це тільки трапило
ся сліпій курці зерно''. 

Чубатий, -а, -е - скорий 
до сварки, своєдумний, аро-
1·антний 

''Я знав, що між ними 
му сіло прийти до ~удару. 
Соня дуже чубата". 

Квоч1ш ·- мати, що пере
більшено піклується своїми 
дітьми 

''Як вона вже їм не до
гаджає ! Назирці за ними 
ходить ця квочка!" 

Бути напушени~1, наn)·

шитися ·- робити зарозу
мілий вид, бути гордим у 
поведінці 

17 
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''Він 'l'акий напушени:И, 
що й не приступай!'' 

Змок.:~а курка - неща
слива, занедбана. людина, 

ЯКУ ДОЛЯ б'є 
"Що з rобою? Не люблю 

дивитися на .таку змокл:у 

курку!" 

Півниt:ом походжати -
гордовито носитися 

''А він перед дівчатами 
півником походжав, та нее 
на Марусю оком кидав". 

Запіnти комусь ціну -
поставити високу ціну 

''Я справді хотів цей об
раз від нього купити, але 

він мені за нього стільки 
запіяв, що я махнув ру
кою." 

Трапилося сліпій курці зер 
но - комусь випадково 

щось вдалося 

"Він досить добре це ска 
зав, але це трапилося слі
пій курцl зерно." 

Добрий пташок - гу л1)
·1·яй, небезпечний чоловік 

"О, це добрий пташ01< ! 
Він вже нераз в Іванові.Jі 
хаті сидів" 

Мати пташка в голові -
бути диваком, несповна ро
зуму 



РІЗНІ ПТАХИ 

"Ти йому не дивуйся, він 
має п·rашка в голові". 

Заганя1'11 качк11 - буш 
п'яним, іти по п'яному 

"ПоглянL, я11: він качки 
:..~аганяс. А ти кажеш, що 

він не пив". 

Пташшt - голуб1ш 
"соч1~а - ластівка -- зоз~'
ая - ~о:~улька - любовні 
слоnа у відношенні до дів
чини: 

"Ти моя пташечко!", 

"Голубко моя сиза~'', "Я
сочко моя!'', ••моя зозуль-
1ю ~", "Моя ти ластіnuч

но !" 

З "11.оту птаха - нид 
~ висоти 

113 цієї гори ти бачиш: 
ціл~ мjсто з льоту п1·аха". 

Сш-:і.т1, оре.л - лювбовні 
слова або слова признан
ня для чоловіків за відва
гу 

"Орле мій сизий, любий 
соколю!'', ••це справжній 

орел серед стада гусей ! " 

Кру1~ - неприсмна, по
нура особа 
"Я ніколи його не лю

бив. Такий чорний круи ! '' 

Крякuт.н - зле віщува
ти, бути песимістом у роз-
мові 

"Чого ж ти знову кря~ 
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каєш? Все для тебе зле, 

погане!" 

Орлиний ніс - ніс з гор
биком наче клюв орла 

''Очі внього бу ли чорні 
пашtі, ніс орлиний'~. 

Очі соколині - на оз
начення далековидючости: 

''У нього очі соколині, 

він здалеку тебе пізнає". 

Летіти, літат11 - на оз
начення швидкого бігу 
"Куди ж ти вже поле

тів?", "Налітається, наnга
няється цілий день, то й 
епить цілу ніч як камінь!" 

СШІ.11е1'ься з когось пір'я 
- хтось розбитий, побитий 
сильно 

''Я так йому дам, що з 
нього пір'я пос~mлеться". 

Розбити в пух і прах 
розбити доІЦенту 

''Наша дивізія розбила во 

рога в пух і прах". 

Ха1ї йом~r Зf'.:\ІЛЯ б3, де 

ПР.ром - хай легко буде 
йому спочивати в могилі. 

Особливий зворот при про 

ІЦанні покійника. 

Пустити качку - пусти
ти неправдиву, видуману 

вістr<у (головно в пресі) 
"Американська преса пу

стила качку, ІЦО Гітлер ІЦе 

живе". 



КО!\'ІАХИ 

-~ 

' ( 
РИБА, РАКИ 

Комар носа не підточ1пь 
~ для означення справно

сти, докладности 

''Роздобув )\ЛЯ себе такі 
документи, що комар носа 

не підточить". 

rедзь його напав -- він 
без причини у злому на

строї, розлютитися без при-
чини 

"Сам не знаю, що з ним 
сталося сьогодні. Якийсь 
rедзь його напав". 

Зrедзитися - без причи
ни збунтуватися проти чо

гось 
11Він чогось зrедзився і 

ніяк не хотів з нами йти". 

Муха сіла на ніс - бу
ти у злому настрої 

1 'Марусі сьогодні муха на 

ніс сіл:~, з нею не догово
ришся". 

Роб11m з мухи вола -
перебільшувати 

11Ти йому дуже не вір. 
Він любить з мухи робити 
вола". 

Рибка, рибчина - лю
бовні слова до дівчини 

11Рибко моя", "Дівчино
рибчино". 

Риба -- на означення не
музИІ<альности 
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··він до хору не нада

ється. Він риба!" 

Стават11 окунем - зав
зято прuтивитися 

·•мати погодилася, тіль

ки баrмю окунем ст.ч.в''. 

НиІ\10Іший оселедець 

инемічниіі, безсилий 
"Він не виглядає над

зnичайно, таю1й собі ви
мо1шиі:: оселедець''. 
А1\у.1ш - хижий чолов:к, 
}ШЖаІ< у суспільному жит
ті 

''Під ЦІІМ ОГЛЯДОМ В:ІІ 

спр::шжнііі юсула, без чес
т:: ~ сумління!" 

Спш,ти ршш - спаленіти, 
:.шшарітися 

' 1Ти бачила, 
СІІС-н:JШ ршш, 

його?" 

як вона 

побачивши 

Н" раБ свисне ніколи 
''Ти побачиш його тод;, 

лн ран свисне!" 

Лізти рако1'І -· іти поволі 
11Чого тн раком лізеш? 

Xo~i: шnидше !" 

Кршюди.11ячі сльози про
.·шnа ти·- виявляти удаnа

нс співчуття 

"Він проливає за ним 
1~р01юди.лячі сльози, а по

правді тішиться, що його 
позбувся". 



СТРАВИ, ІЖА 

Істи, щоб аж за вухами 
тріщало - смачно, заїдати 

''Ів, аж йому за вухами 
тріщало." 

Поїсти всі розуми - бути 
зарозумілим всезнайком 
"йому здається, що в;н 

, всі розуми поїв." 

Слинка комусь т е ч е -
хтось має апетит на щось, 

забагти щось з'їсти 
"На згадку про варени

ш1, йому аж слинка в ро
ті потекла." 

ІІіти земJІю їсти (гризти) 
- померти 

''В такій біді він швид-
1ю пішов землю гризти." 
З'їсти когось з кісточками 
-· бути на когось лютим 

"Ух, я його зараз тут з 
кісточками з'їв би!" 

Захотілося печеного льоду 
- захотілося чогось не
можливого 

"Захотілося тобі печено
го льоду, дівчино!" 

Ложка дьогтю в бочці ме
д3· - щось непотрібне, що 
споганило ц1 лість 
"Ці його слова були, на 

жаль, ложкою дьогтю в 

бочці меду." 

ІІокласт11 зуби на полицю 
- не мати що істи 

''А взимку хіба зуби на 
полицю покласти!" 

23 
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Наварити ( наколот11ти) 
1~аші -· наробити клопоту 
"ВіЕ там такої каші на

варив (наколотив), що йо
му цього ніколи не забу
дуть.'' 

Наплести сім J(in гречаної 
вовни - наговорити дур

ниць 

"Напліr: сім кіп гречаної 
вовни і пішов, J{уди очі ба
чать." 

ІІитльований - тендітний, 
псребірчивий 

"О, це питльований пан. 
Він чогобудь їсти не буде." 

ІІередати куті меду - пе
ребільшити, 
"З тими твоїми жартами, 

ти вже таки передав куті 
меду!" 

Не з одної 11ечі хліб їсти 
- бути бувалим у світі 

"Він дасть собі раду, він 
~же не з одної печі хл:б 
\в." 

G~·ти у СВОЄ!\ІУ сосі - доб
ре в якомусь середовищі 
почуватися 

"Це товариство для ньо
го добре, він там почува
сться у своєму сосі." 

На сіль до кислого молока 
--- непотрібно 
"Це буде йому на сіль 

до кислого молока." 



СТР АВИ, їЖА 

Н)РОДИІJ.'\. ЯГОДИ 

;~олнватц олії до вогню -
піддавати жару у супереч
ці 
"його слова долили тіль 

ки олії до вогню." 

~(~ТН КОГО ОЧІВІа - ВДИВЛЯ
ТИСЯ D І<ОГОСЬ 

"Він такий закоханий, 
щu просто їсть її очима!" 
Не дати собі в кашу на
плювати - не дати собі 
з робити кривду 

''В'н не з тих, що дають 

собі в кашу наплювати". 

ІПпакаl\ш годопан11й --- ве
редливий, перебірчивий 
нвона за когобудь зам;ж 

не вийде, вона шпаками го 
дована!" 

Дати комусь бобу, - до
пекти комусь, також поби
тп 

"Вони зловили його і да
ли йому такого бобу, що 
він попамятає." "З тими 
своїми забаган к а м и він 
вже такого дав мені бобу!" 

Дати 1~0.l\1усь перцю - до
тинати комусь, докучати 

"Вони дали йому за цю 
дівчину доброго перцю." 

Продавати петрушку (про 
дівчат) не танцювати на 
вечерницях 

"На цих вечерницях ба
гато продавало петрушку." 
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ІІродавати хрін (про хлоп
ців) - не мати пари до 

танцю 

"Хлопців було більше і 
багато з них цілий веч1р 
хрін продавали". 

Говорити навздогад буря-
1,ів, щоб дали капусти -
говорити про одне, а мати 

на думці інше, натякати на 

ЩОСІ1 

"Це він так навздогад бу 
ряків, щоб дали капусти." 

Дівчина піднесла хлопцеві 
І'арбузг. - не прийняла 
сватів, відкинула залицян

НJ! 

"Не має хлопець щастя, 
ЩО ПУСТИТЬСЯ ДО ЯКОЇ дів
ЧИНИ, то дістане гарбуза." 

Дівчина з перчиком - до· 
тепна, пікантна дівчина 
"Оля -· дівчина з пер

чиком, її в товаристві всl 
люблять." 

Кидати горохом об стіну 
- надаремно переконувати 

ІЮГОСІ1 

"До нього говорити, то 
горохом об стіну кидати." 

Пересоли1·и щось - пере
більшити в оповіданні 

"Ти, брате, трохи пересо
JІИВ цю ц; лу історію." 

l\fішат11 горох з капуетою 
- говорити не доречі~ 
"Намішав в; н там у евоїй 



ГОРО/(ИНА, агоди 

}\Оповіді гороху з капустою, 

що аж не хотілося слуха

ти!" 

Гроно -- гурток, 
"Зібралося там гроно доб 

рю< приятелів"." 

)І.ати кщ1усь на горіхи -
дати дитині гріш. Також по 
1сарати І<ОГОСЬ 

"Дав він йому зате доб
ре на горіхи." 

Твердий горіх - важка 
справn 

"Це був твердий горіх на 
його зуби." "Він має з ним 
твердий горіх." 

Втерти БО~1усь маку - об

дурити ногось 

"Він мен~ свою покаже 
дяку, не втре мені, як вчо
ра маку.'' (Гулак Артемов
сь1шй) 

Терти перець - бути не
терплячим, не терпеливи

тис~ 

"Я запримітив, що він 
цілий час тер перець, а по
тім таки зник кудись." 

Перченш1 дотеп - соло
ний дотеп - двозначний 
або непристойний дотеп 
"його дотепи для добро

го товариства надто перче

н:". 11Він говорить такі со
лоні дотепи, що аж вуха 
n'януть." 
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Всипати комусь перцю (бо 
б~·) -· вилаяти когось, дош 
ку лити комусь 

"Не бійтеся, вона всипа
ла йому зате доброго пер
цю!" 

Не їсти з кимось часнику 
-- не бути з кимось у спіл

ці 
' 1Моя душа з ним часни

иу не їла, то й не буде во
няти." 

Каркати, крякати - воро

жити лихо 
11Чого ти крякаєш? Не 

бійся, все скінчиться доб
ре." 

Свиснути щось, потягнути 
щось - вкрасти 

' 1Де це свиснув?" "Я 
знаю, в кого ти це потяг

нуn". 

М'ЯВІ{RТІІ - говорити 

плаксивим голосом 

"Чого ж ·rи м' явкаєш? Не 
~шошу цього твого м'явкан
ня!" 

Кудкудакати - галасу
вати (про жінок) 

11Що ви там так розкуд
нудакалися ?" 

ЗакукурІчитися, зак,1к)·
річен11й - розгарячитися у 
сварці, бути палким при
нлонником чогось 



ДІЄСЛОВА 

ОКО, ОЧІ 

"Та він такий закукурі
чений "івець", що зним і го
ворити годі'', "Вони так за~ 
нуиурічилися, що ледво їх 
розділили. Мало не прийш
ло до бійки". 

Мати зле око на кого -
зле відноситися до когось 
"Він вже не від сьогодні 

має на нього зле око" 

Подивитися на кого зли
ми очима - бути лютим на 
когось 

"Він тільки ПОДИВИВСЯ 

на мене злими очима і не 
сказав нічого". 

Зміряти когось очима -
легковажно або гнівно по
дивитися на когось 

"Він зміряв його очима 
і, затиснувши п'ястуки пі
дійшов до нього ближче". 

Замилювати комусь очі 
- хитро закривати свої 
злі наміри, прикидатися 

ліпшим 
"Ти мені очей не зами

люй, а говори правду". 

Окозамилювання - не
правдиве представлювання 

спра.ви під покришкою 

правди. 

"Це звичайне окозамилю 
вання. Вони своєї обітнJЩі 
ніколи не дотримають". 
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Замкнути очі - померти 
"Совість гризла його, аж 

поки очей не замкнув". 

Закрити комусь очі - по 

ховати когось 

''Закрили очі темної. но

чі ... " 

Роб11т11 ДО ІШГОСЬ ОКО 
залицятися до когось 

"Не роби до неї ока, бо 
вона має нареченого". 

В11ает11 1'0!\'1усь в 01ш 
подобатися комусь 

"Він їй вже давно в 01ш 

впав, але вона нікому про 

це не казала". 

Завертати за кимось оЧІІ· 

ма - цікавитися кимось 
(еротично) 

''Ти бачив, як він за нею 
очима завертає?" 

Світити J(омусь в очі 

підхлібляти, бути нещи

рим, дволичним 

"Петро поки кого потре
бує, поти світить йому в 

очі, а пізніше показує, що 
він варт~". 

Не спускати кого з ока 

- пильно за ким стежити 

''Я не спускав його з ока, 
і тільки він наблизився до 
дверей, я схопив його за 
руку." 

Кинути на щось оком -
поглянути 



ОКО, ОЧІ 

ГОЛОВА 

''Я тільки кину на когось 
оком, і відразу знаю, що 

він варта." 

Перебігти очима - по
верховна прочитати 

"Він тільки перебіг очи
ма по письмі і віддав мені 
його назад." 

Іти у світ за очі - поман 
друвати в невідомі краІ 
"Покинув жінку, діти і 

пішов у світ за очі." 

На око - менше-більше, 

на перший погляд 
"На око виглядає на бага 

то молодшого, як був справ 

ді." 

Свічки в очах засвітили
ся комусь - на означення 

сильного удару в голову 
11Він буцімто легко вда

рив мене по голові, але ме
ні аж свічки в очах засві
тилися." 

Говорити позаочі - об
мовляти когось 

"Вона позаочі - бог з.на, 
як про нього говорить!" 

Голова - розумна люди
на 

"О, це голова! Він мудрі
ший за нас всіх!" 

Капустяна голова - ба
раняча голова - солом'.я-
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на голова - дурень, недо

тепа 

''Що він знає! 

пустяна голова!" 
ранячr. голова!" 
лом'янР. голова!" 

Така ка
"От, ба

"Ти СО· 

Твжка голова - хтось, 
хто повільно думає 

110, це тяжка голова. Він 
і до завтра не додумається" 

1\Іат11 голову на карку -
бути розсудливим, мати на 

все готову відповідь, швид
ко орієнтуватися 
"Хлопець не дав себе зби 

ти з пантелику (ідіом) . Він 
має голову на карку!" 

Ком~·сь зелено в го.11опі 
- дурне в голові (звичай
но про молодих людей) 
"Тепер йому ще зелено 

в голові, але життя його 
навчить"." 

Голова :іа гоJ10ву - об
мін одиниці за одиницю 
без доплати 

11Ти помінявся з ним мар
ками? Скільки доплатив?" 
- "Нічого - голова за го

лову." 

Ла.J\1ати собі. над чимсь го 
J1ову - роздумувати над 

якимось питанням 

"Від учора ломлю собі 
голову над тим, хто це міг 
зробити". 



ГО ЛОР.А 

Заходити в голову - при 
задумуватися над чимсь 

"Він тепер заходить в го
лову, звідкІf ця книжка в 
нього взялася". 

Тесати комусь кілк.11 на 
го~'Іові - зле обходитися з 
кимось, вередувати 

"Він їй у всьому потурав, 
а тепер вона йому на голо
ві кілки теше ! " 

Ви.JІізти кому на гоJ1ову 

--- заволодіти кимось, під

чинити когось собі 
"Вона йому зовсім виліз 

ла на голову. Вона там те
пер диктує ! " 

Ска1,ати ко1'1усь по го.тю

ві - робити з кимось все, 

що захочеться 

''Він не має в дітей ніякої 

пошани. Вони йому по го
лові скачуть!'' 

Мати розум в годові -
бути мудрим 

"Цей чоловік має розум 
в голові. Він не дурний ту
ди іти!" 

Думка стрілила комусь 
до голови - нагло попасти 

на якусь незвичайну дум
ку 

"Нагло мені стрілила до 
голови думка піти туди і 

переконатися , чи це прав
да". 
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Мати щось на голові -
відповідати за щось, бути 
зобов'язаним, пильнувати 

чогось 

"У мене тепер все госпо
дарство на голові. Не маю 
часу написати листа." · 

Наложити головою -зги 

нути за щось, в тратити 

життя 

"Він нікому не дав зроби 
ти кривди і наложив зате 
головою". "Пішов битися 
за Україну і наложив голо
вою". 

Лоточиm комусь голову 

- настирливо комусь про 

щось говорити 

"Він дві години лоточив 

мені голову цими ~урниця
ми". 

Вбити собі в голову 
вмовити щос1. у себе 

''Вбив собі хлопець в го
лову, що не здасть іспиту". 

Вибити собі з голови - пе
рестати про щось думати 

"Ти собі вибий з голови 
цю дівчину." 

Мати мас"10 на голові -
ма.ти нечисту совість 
"Він нічого не каже, бо 

він сам має масло на голо· 
ві". 

Масти собі голову! - ро 
би собі з тим що хочеш! 



ГОЛОВА 

·'Ти знав, що цього брати 

не вільно. Не послухав ме

не, то тепер масти собі го
лову!" 

Крутити головою - при 
думувати спосіб 
"Він назичив грошей, а 

тепер мусить крутити голо

вою, звідки віддати". 

Крутити комусь голову, 
морочити комусь голову, 

завертати комусь го.,т~ову -
настирливо займати чиюсь 
увагу одною справою, та

кож в еротичному значенні 

наполегливо залицятися 

ДО КОГОСІt 

"Не крут:и мені голови, я 
на такі дурниці но маю ча
су! "Цілу годину моро

чив менj голову, щоб я пі
шла з ним до кіна". ''Не 

завертай мені голови сво
їми баляндрасами, я маю 
роботу!" "Славко закрутив 
голову Марійці, а тепер 
крутить Ганусі". 

Переверну лося комусь в 
голові - коли хтось згор

дів з причини успіхів, ба
гатства або слави 

"Відколи його похвали
ли в газеті, йому зовсім пе
ревернулося в голові." 

Не лізе в голову - мати 
труднощі в науці, в розу
мінні чогось 
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"Це дуже замотані речі, 
зовсім не лізуть мені в го
лову". 

~
9 

сьому голова - дає всьо
му провід 
"В цій організаціі· він 

усьому голова". 

Бити головою об стіну 
(мур) - братися за не
можливі речі, зустрічати 
непереможні перешкоди 

''У цій справі він б'є го
ловою об стіну: іх він ні
колІf не переконає." 

ІІусто n голові - пуста, 
дурна людина. 

"У нього пусто в голо
ві". 

Знюхатися з кимось -
потайки порозумітись, за
приязнитися 

''Відколи він знюхався з 
цим Максимом, просто пі
знати його не можна". 

Не нюхати пор0ху - не 
бути в бою 
"Ти кажеш, що він був 

герой? Він навіть не нюхав 
пороху на війні." 

Понюхати щось - побіж 
но з чимось познайомитися 
"Він навіть но нюхап лек 

ціі, а каже, що вчився." 



ІІІС 

Крутити на щось носом 
- бути невдоволеним з чо
гось 

"О, професор дуже на цю 
задачу крутив носом." 

Довгий ніс - на означен 
ня невдоволення 

"Пішов з великими наді
ями, але повернувся з дов

гим носом." 

Пронюхати письмо .. но
<•ом - заздалегідь перед· 
бачити 

"Всі чекали на нього, але 
він пронюхав письмо носом 
і не прийшов." 

Мати ніс - мати доб 
рий нюх у різних справах 
"Він має ніс, ие піде ту

ди, де треба щось робити". 

Встро1'1.11яти свого носа -
мішатися до чого 
"Ти всюди встромиш сво 

го носа!" 

Втерти комусь носа -
скартати 1югось, п~итяти 

комусь 

"Ще він там більше пин 
дючився, але Маруся йому 
добре носа втерла!'' 

Мати вітер під носом -
дмухати на щось 

"І що з того, що чай га
рячий? Маєш вітер під но
сом! Дмухай!" 
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Дерти носа - бути заро 
з умілим 
"Він для мене несимпа

тичний. Занадто носа дре." 

Гнути керпу - поводи
тися зарозуміло 
"Що ж ти так керпу 

гнеш? Навіть мене не по
мічаєш!" 

Пому ще молоко під но
сом не засох.ло - він ще 
дуже молодий, смаркач 

Мати щось під носом -
мати щось дуже близько 

' 1Ми мешкаємо в самому 
центрі міста. Всі крамниці 
маємо під носом." 

Просто носа, на кінці. Я· 
зшса - на означення, що 

'І'реба іти, розпитуючи у 
людей 

"Ти питаєш, куди до ньо 
го потрапити? А ось, прос
·rо носа на кінці язика!'' 

Спустити ніс на квінту 
- втратити гумор 

"Він, як побачив свої о
цінки, відразу спустив ніс 
на квінту". 

Набрати води в рот 
мовчати 

"Тепер всі води в рот на
брали. Слова від них про 
це не почуєщ''. 



НУС,ВУСА 

ДертІt рота - кричати 
"Він почав дерти рота, 

що йому кривда, і я мусів 
поступитися". 

Мати широкий рот - ве
личати себе, багато говори
ти про себе, забирати всю
ди голос 

"О, він має широкий рот, 
всюди себе наперед ви
пхає!" 

Не мати нічого в роті -
нічого не істи 

"Я від учора шматка хлі
ба в роті не мав". 

Відчинити рота на кого 
--- почати лаяти когось 

"Він, як на мене відчинив 
рота, то я не знав, куди ті
кати". 

Робити з писка (рота) 
халяву - не дотримувати 

слова, говорити неправду 

"Ти знову був там вчора, 

а обіцяв, що не підеш! Чого 
ти робиш з писка халяву?" 

ХлопеІJ.Ь під вусоІ\1 - до
зрілий юнак 
"Дмитро - хлопець під 

вусом, поважний і розум
ний ... " 

Пому ледви вус засіявся 
- ще молодий, недоросток, 
D переходових роках 
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''йому ледве вус засіяв
ся, а вже такий бундюч
ний ... " 

Не ::\10ргнут11 вусом ·- н~ 

дати помітити по собі, зіr
норувати щось 

"Почувши таку Дмитро
ву мову, Василь ні вусом 
не зморгнув, тільки встав 

і вийшов 3 хати." 

Мотати собі на вус - за
пам'ятовувати собі щось 
"Він нічого не відзивав
ся, але все, що там говоре

но, пильно на вус мотав". 

Бути закохани1'1 по вуха 
- дуже закохатися 

"Ти цього ій не кажи, во 
fla в ньому закохана по ву
>:а". 

Бути задовженим по ву
ха - мати великі довги 
"Люди мають його за ба

гатого, але він задовжений 
по вуха". 

Мати довгі вуха - люби
ти підслухувати 
"Ти вважай, він має дов

гі вуха!" 

Мати чоголь по вуха -
мати чогось досить 

"Я вже цього всього маю 
по вуха!" 



ВУХА 

язик 

Посміхатися від вуха до 
вуха - щиро, широко по

сміхатися 
"Він зрадів і усміхнувся 

від вуха до вуха, мов ди· 
тина". 

Одним вухом слухати, а 
другим випускати - не

уважно слухати 

"Він козав мені щось про 
те, але я одним вухом слу

хав, а другим випускав". 

Пустити вуха по собі -
стишитися, принишкнути 

''Він, як побачив, що бі
да, пустив вуха по собі і, 
не сказавши ні слова, ві
дійшов". 

ІДур1пи вуха - надслу
хувати 

"Він всюди ходить і тіль 
1ш щурить вуха, а потіlt! 

сплетні розносить". 

Язик, - язичок на озна

чення людини, що напо

легливо, переконливо або 
без обиняків а також злоб
но вміє говорити 

"О, це язичок, нівроку!" 
нвона ма~ язик!" 

Злі язики - злі люди, що 

поширюють сплітки 
"Вони розійшлися через 

злі язики". 
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.Язикатий - такий. що 
багато і злобно або дотепно 

говорить. Також такий, що 
не зберігає таємниці. 

11Але ж бо ти язикатий! 
Мусів ій це повторити!" 113 
такою язикатою не хочу 

мати ніякого діла!" 

Щось є на язиці - хотіти 

щос1. сказати 
11 Я вже мав це на язиці, 

але потім похопився і не 
сказаn." 

Непарений язmс - лю
дина з простацькою мовою 

11Такий непарений язик, 
соромно з ним піти в това

риство." 

Гострити собі язика на 
когось - готовитися, щоб 

вилаяти когось. Вона довго 
гострила собі язика на ньо
го, поки врешті на нього не 

попала." 

Гострити собі язика на 

комусь - спліткуsати про 
кого 

11Вони вже собі на ній 
добре язики погострили!" 

.Язик став кілком в роті 
- з несподіванки заніміти, 
не могти промовити слова 

11 Я, я:к це почув, то мені 
язик кілком у роті став". 



ЯЗІІК 

Молоти язиком, плеска· 
т11 язиком - багато гово
рити 

нА вона, як почала язи

ком молоти ... ", "Зійдуться 
і плещуть язиками, а робо 

та стоїть".". 

Язик покрутився мі-

шати чужі слова 
"Мені тут в Канаді вже 

зовсім язик покрутився". 

Забути язика в роті -
збентежитися, не мати на 

щось відповіді 
"Він перед комісією зов

сім язика в роті забув". 

Пому язик відіймило -
не може слова промовити 

"Чому нічого не гово

риш? Чи тобі язик відійми · 
ло?" 

Тягнути когось за язика 

- випитувати когось про 

ЩОСЬ 

"Він тягнув мене за язи
ка, але я нічого йому не 
сказав". 

Прикусити язика - за
триматися на слові 
"Я вже хотів йому все 

розказати, а потім при:ку. 
сив язика". 

Прикусити язика за-
мовкнути, не сказати чо

гось із страху 
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"Я вже думав сказати йо
му про це, але потім прику
сиn язика". 

Тримати язик за зуба1'ІІІ 
- мовчати, не зрадити чо

гось 

••тримай язик за зубами, 
нічого йому про це не ка
жи!" 

Робити щось язиком -
говорити, а не виконувати 

на ділі 
••язиком це зробити лег

ко, але піди попробуй!" 

Попасти комусь на язНR 
- стати предметом чиїх 
спліток 

11Ти тільки попадь ій на 
язик, то вона тебе по цілій 
ву лиці обнесе!'' 

Поламаm собі зуби на чо
мусь - не подолати чогось 

"Він все знає, але на цій 
роботі він напевно собі зу
би поломить! 

Скалнт11, 1mсірити зуби -
сміятися 
"Чого ти скалиш зуби?" 

11Я до неі поважно, а вона 
до мене зуби шкірить." 

Зубошсал - такий, що 
скалить зуби, без причини 
сміється 



ЗУБИ 

"Він вічний зубоскал 
нічого путнього тобі не 
скаже!" 

Суumти зуби до місяця 
-· сміятися 
"Стануть отак гуртом і 

сушать зуби до місяця." 

Цід1rrи І\різь зуби - пово
лі промовляти 
"Він поволі цідив крізь 

зуби кожне слово". 

З'їсти на чомусь свої зуби 
- мати в чомусь добрий 
досвід, робити щось довгий 
чае.. 

''За нього ти не бійся! Він 
на цій роботі свої зуби 
з'їв''. 

Лізти чортові в зуби - на
ражувати себе на небезпе
ну, рискувати 

"Зовсім непотрібно він 
пішов туди. Поліз просто 
чортові в зуби." 

Озброїтися по зуби (до зу
бів) - мати при собі бага
то зброї 
"В кімнату ввійшли три 

озброєні до зубів повстан
ці" 

Гострити на щось свої зуби 
- лагодитися на щось на

перед 

"Він вже давно гострив 
собі зуби на цю розмову''. 
"Шкода собі на цю гости-
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ну гострити зуби, вони ду
же скромно приймають 
гостей." 

На один зуб - дуже ма
ло (звичайно про страву) 
"Це все, що йому дали 

з'їсти, було йому на один 
зуб". 

Взяти щось на зуб - по
пробувати зубами, доклад
но перевірити 
"Не бійся, він його добре 

взяв на зуб! . ." 

Сваритися зуб за зуб 
завзято сваритися, відпові
дати на кожне слово 

"Кажу тобі, сварилися 
зуб за зуб, як дві перекуп
к11". 

Дзвонити, сікти зубами (з 

холоду, або зі страху) 
змерзнути, боятися 
"Я ввесь час дзвонив зу

бами'' так боявся. 11 Я так 
змерз, що сік зубами і сло
ва не міг промовити." 

Філософ з кваснm1 зубом 
-· мудрагель 
"Таких філософів з квас

ним зубом ми вже нераз 

бачили!" 

Мати тверду руку - бу
ти суворим для своїх дітей 
або підвладних 
"Не бійся, він має тверду 



РУКИ 

руку! Він дасть собі раду 
з цією клясою ! " 

Бути (працювати) під чи 

єюсь рукою - бути під чи 
їмсь керівництвом 

11Під його рукою він ви
робився на справжнього 
мистця свого фаху.'' 

3 легкої руки -· легко, 
легкодушно 

11Він з легкої рук11 відсту 
пив йому цю кімнату, а по
тім жалкував." 

Рука Божа - провидін
ня 

"Це була рука Божа, що 
він вийшов з хати саме 
тоді, як по нього прийшло 
НЮВД'' 

Мати до чогоеь .11егку 
руку -· мат:и до чогось 

здібність 
11Він мав легку руку до 

операцій." 

Піднести на когось руку 
- вдарити когось 

11Він відважився підняти 
руку на таку поважну о

собу." 

Наложити на себе РУБУ 
~ доконати самогубства 

•'Він не міr перенести 
цього сорому і наложив на 
себо руку." 
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Не на руку - невідпо
відно 
"Мені зовсім не на руку 

йти туди сьогодні." 

Піднести руки - підда
тися, признати чиюсь . пе
ревагу 

"Піднеси руки і зачинай 
нову партію. І так програ
єш!" 

Зробити собі руки по лік 
ті - важко працювати 

''Вона коло тіє:j роботи 

руки собі по лікті зробила, 
а тепер на її місце дали 
другу!" 

Бути на руці - бути на
ступним у картах 

"Іван тепер на руці, а 
не ти!" 

Нз пеі рую1 1ш1.стак ( 1'Іай
стер) -- здібний до всього 

"Підіть до Івана, він на 
всі руки мастак! Напевно 
вам це направить." 

Мати (тримати) когось 
у своіх руках - мати ко
гось під своєю контролею 
"Він тепер має його вже 

в своіх руках і прИJІусить 
його зрезиrнувати." 

3 лівої руки - нелеr'аль 
ний, незаконний, секрет
ний 
"Це все він робить з лі-



РУКИ 

СЕРЦЕ 

вої руки (щоб права не 
зна.ла)" 

Подат11 комус1. руку в 
біді - допомоrrи комусь 
"Як я був у тяжкій ситу 

аціі, він мені руку подав." 

Дати руку - те саме, що 
дати слово, заr'варантува

ТJІ ЩОСЬ 

''Ти правду це кажеш? 
Дай руку, що не зрадиш!" 

Іm з ким рука в руку -
бути з ким однієї думки і 
однаково чинити 

"Що б Іван не почав, 
Дмитро у всьому іде з ним 
рука п руку." 

Куку в руку - хабар 
"Дістав куку в руку і 

скоро йому це полагодив." 

З другої руки - ужива
ний, такий, що мав уже од 
ного власника 

"Це авто я купив з дру
гоі руки." 

Се1ще, ссрдень1ю - дорога 
JІЮДИН~ 

"Слухай, серце, що тобі 
скажу." "Ти, серденько, на 
мено не гнівайся!" 

Людина ~І серце~~ -- щира. 
добра людина, що керу

ється серцем 

"Наш дире1<тор - люди-
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на з серцем, не дасть ніко
му кривди зробити." 

l\tnт11 тnерде серце - бути 
. немилосердним, невраж-

ливим на людське терпін
нн 

нвін має тверде серц~ -
nін тобі нічого не помо
же! '0 

Мат11 1t1'яке серце - бути 
добрим, милосерним, спів
чутливим 

"Наш батько був люди
ною м'я~юго серця". "Він 
має м'яке серце і співчуває 
кожному покривдженому.~~ 

Вхоп11т11 (взяти) когось за 
серце -- зворушити чиїсь 
почування 

"Рушничок, це пісня, що 
хапає (бере) за серце". 

l\Іат11 камінь на серці -
мати ва>rшу жур.f, гризти

сн чимось 
1 'Чого ти такий понурий? 
Якийсь камінь маєщ (но
сиш) на серці?" 

і_~ ВRЖКИ!\І серце1'І - не. 
охотно, затурбовано, зажу

рено 

''З важким серцем він 
врешті погодив~я на цю 
пропозицію.'' 

Спав камінь зі серця - ми
нулася жура 

"Я1< я про це довідався, 
мені спав 1самінь зі серця." 



CEPI{f~ 
Серце ма.10 не вискочило з 

. 1•адостІf на означення 

вешшо! втіхи 
"Я, ЯІ\ його побачив, то 

серце мало не вискочило 

мені з грудей". 

Н1,. 11адат11 у щось своє сер

це - енерrійно, ~ захnп
J1енням щось робити 

''Він зайнявся допомого
вою акцією для залишен
ців n Европі і вложив у цю 

пrнщю ціле своє серце". 

Сс1щс 11роходоло - пере
сгаJІо любити, добре від
носитисР. 

"Після цього його серце 
до Мирона зовсім прохоло
ло". 

Серце стадо в гор.11і - коли 
хтось зі зворушення не мо

же промовити слова 

"Мені серце стало в гор

.тrі, коли я його побачив у 
цьому нещасті". 

Серце впало - на озна
чення зневіри, страху 
"Після цієї розмови, сер

це йому впало і він зовсім 
занехав цю справу." 

l\·Іат11 серце в п'ятах -
настрашитися, боятися 
"Я мав серце в п'ятах, як 
ішов туди". 

Серце похололо - наля
катис:І 

"В мені серце похололо, 

ян я його побачиn". 
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Дати ногам знати 

втекти 

"На вид сторожа з пали
цею він дав ногам знати. 
і тільки бу ло його видно!'' 

Взяти ноги на плечі.· В3Я· 
ти ноm за пояс - від:йти. 

піти кудись 
''Я багато не думав, взяв 
ноги на плечі і піпІов до 
міста." 11Бери ноги за пояс 
і йди, чекати довше тут не
мае чого.'' 

Встати з ліжка лівою ио-
1·ою - бути у злому на

строю 

Ти чого такий злий сьо
годні? Мабуть л;вою но

гою 3 ліжка встав?" 

З.r1ов1пи Бога ~а ноги 
~осягнути чогось 

"Не будь такий певний, 
ти ще Бога за ноги не злu
вив !" 

На1шват11 п'ятами - втек
т11 

"Він побачив, nto не пе
реливки і накивав п'ята· 
Mlt." 

Насідати комусь на п'яти 
наставатн на когось, 

гнатн зr. кимось 
11Наш відділ ввесь час 

насідав ворожій п;хоті на 
п'яТ1f." 



ІІОГИ 

Ставати комусь на паль

••і (на нагнітки) - дошку
лювати комусь, торкатися 

чийогось вражливого міс

ця 

"Він раз-по-раз ставав 

мені на пальц1, аж врешті 
я не втер п; в і сказав йому 
своа слово!" 

Підставити комусь ногу 
підступно пошкодити 

комусь 

"Іван вже там не працює. 
Хтось підставив йому ногу 
і його усунули.'' 

Робити (писати) щось на 
1Фліні недбало, повер-

ховно 

"Це все написане на ко

ліні і великої вартости не 
ма~." 

На чоmри ноги кутий -
такий, що всюди дасть собі 
раду, проворний 
"Не бійся, він не пропа

де, він на чотири ноги ку
тий''. 

Падати на чотири ноги - -
вміти викрутитися з кож
ноj ситуації 
"Він хитрий, завжди по

трапить впасти на чотири 

ноги". 

Кивати пальцем в чоботі -
безуспішно встрявати у я
кусь справу 



ноги 

ПАЛЬЩ 
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''його слова, це кивання 
пальцем в чоботі. Хто його 
боіться?" 

t:ходити ноги за ч1rмось -
довго побиватися в якійсь 
справі 
"Я свої ноги сходив за 

ним по всіх канцеляріях, 
нічого не помогло". 

ІІхати всюди свої пальці, 
ТІЩЬКRТІІ СВОЇ 'ІОТІІрІІ r'реЙ
царі, всцюб11ти своІ'о носа 
- мішатися до всьогп 

''Я не люблю його в ро
бот:, він всюди пхає свої 
пальці". "Він ВСЮДИ свої 
чотири Грейцарі тиць1<ає". 
''Він всюди всцюбит1. свог() 

носа." 

1\Іачати в щось па.11ь1•і -
бути в чомусь замішаним 

'"Я певний, що Петро та
нож мачав у тому пальці." 

Кивати пальцем в чоботі 
- не маючи влади, грози

·rи комусь, потурати комусf. 

''Що він може зробити 
- накивати пальцем в чо

бот! ?" "Тут кива:цня паль
цем у чоботі не поможе!" 
''Івась на це тільки паль
цем D чоботі киває." 

~Іати довгі пальці - лю
бити красти 

"3 ним уважайте, він має 
довгі пальці." 



ІІІКІРА 

ПОТІL1JИЦЯ 

Вискакувати зі шкіри 

наполегливо намагатися 

щось зробити 
''Він вискакуваЕ зі шкі

ри, щоб туди д;статися, але 
надаремно''. 

Буде шкіра в роботі - по
гроза до дітей 
"Чекай, чекай, як батько 

прийде, буде шкіра в робо
ті''. 

Залити комусь сала за 
шкуру - допекти комусь, 

''Я його знаю, він мені 
колись добре залив сала за 
шкуру''. 

Пережити щось на власній 
шкурі - мати в чомусь 
особистий досвід 
"Ти не потребуєш мені 

це казати, я Гітлера пере
жив на власній шкурі" 

~Іат11 го."'Іову на потш1иді
швидко орієнтуватися 

"Цей хлопець має голо
nу на потилиці, він не дасть 
себе обдурити." 

Сидіти 1~01\1усь на 110т11."11щі 
- бути на чийомусь утри
манні 
"Приїхала до них у го

сті і сидить їм вже два :мі
<:яці на потилиці". 
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Робити боками бути 
втомленим, знесиленим., 

бути близьким упадку 

"його крамниця йому 
зовсім не йде і він вже дав
но боками робить.'' 

l\Іати щось під бокоl\1 -
мати щось близько 
"Вам добре, ріку маєте 

під боком."" 

Вилізло бокоl\1 - мало ли
х~ наслідки 
"Ця кривда вилізла йо

му пізніше боком." "Ті віч
ні його нарікання вже лі
~1уть мені боком." 

~Іати когось в печінках -
бути лютим на когось 
"Директор мав давно Іва

на в печінках, тим то ви
користав нагоду, щоб йо
го з праці усунути." 

В'їстися комусь у печінки 
надокучувати комусь 

впродовж довшого часу 

''За цей час він мені до
сить у печінки в'ївся." 

~Іати ніж на горлі - бути 
у примусовому становищі 

"Він мусів продати хату, 
маючи такий ніж на гор
лі." 

Дерти горло - крикливо 
співати 



ГОРЛО 

KPOD 

"Не можу вже слухати, 
як вона ціл11й день дере 
горло." 

Стало n 1·op.JJi вийшло 
1-щ зле 

''Він на мені заробив, але 
ці гроші йому в горлі ста
нуть." 

.К.роп когось за"ТJи.11а - дj
стаr: удар серця 

"Як я це почув, мен~ 
мало кров не залила:· 

Мати це у крові - мати 
це вродженим 

''Такого тсмпераментнn-
1·0 танцю не можна навчи

тися, це вже треба мати 
в крові." 

Серце об.1швасться кров'ю 
на означення жалю. 

співчуття 

"Коли ми дивилися ни 
цю жахливу картину зни

щення, серце обливалося 
нам кров'ю." 

"ров стинається в ж11.JІах 
- на означення страху 

"Він опов;дав такі жах
ливі історїї, що І<ров сти
налася в жилах." 

Бриваві с.JІьози - на озна
чення великого жалю 

"І він заплаиав нривави
мн сльозам1-1." 
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Сrояти плече об плече -
· буrи в єдности, спільно бо
ротися за якусь справу 

"Станьмо, братrя, плече 
об плече, а ніяка перешко
да не буде нам страшна!" 
Забити комусь памороки -
затуманити когось 

"В; д того запаху мені 

зовсім памороки забило. Я 
очуняв аж на другий 
день." 

ІІе в тім'я битий - не дур
ний 
"Він хитрий, та я теж не 

n тім'я битий!" 

JJiocь ВІІСНТЬ на волоску 
- щось може статися кож

:чоі хвилини 
••після зірвання конфе

ренц;і війна висіла на во
лоску". 

Накиват11 п'ятами -
втекти 

11

Він, як тільки мене по
бачив, зараз накивав п!я
тами". 

Зб1пи когось з пантелику 
- ошелешити когось, не

сподівано когось заскочи
ти 

•'Тим своїм оповіданням 
він так збив мене з панте
лику, що я вже бі"'tьше нj 

словом не відзивався." 



ІНШІ ЧАСТИНИ ТІЛА 

lІ:ІЄСЛШШ ЗВОРОТИ. 

Грат11 комусь на нервах -
дражнити когось, нервува

т1 ! І{ОГОСЬ 

''Вона весь час грала йо
му нr. нервах." 

З 'їхати ~~ глузду - збоже
воліти, зробити я1tусь дур-
1шцю 

"В=н з'їхав з глузду і на 
старість оженився." 

Моро поколіна - НА озна
чення очайдушности 
"Що це для нього - йо

му морс по коліна!" 

І~нт11 ногами - йти пішки 
"Я дві милі бив ногами, 

а його дома немає ! " 

ІІокласт11 когось на лопат· 
1ш -- перемогrи когось 

"Дискутуючи з ним, він 

по1<лав його на лопатки." 
ти. 

Ставати комусь на моао.11і 
( нагнітки) - вразити ко~ 
гось в болюче місце 
"Хочеш з ним добре жи

ти, а завжди йому на мо-

Стояти ко.мусь о даску -
запобігати ласки в когось 

"О, в=н йому тепер дуже 
о ласку стоїть". 

Обб11ват11 пороп1 - ходитп 
часто в якійсь справі 



ДІЄСЛІВНІ ЗВОРО'.fИ 
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"Він два роки оббивав 
пороги по урядах в тій 
справі - усе надаремно". 

Посадmи когось на льоду 

--- залишити когось з ні
чим, 

"Після цісі невдачі· вони 
просто посадили його на 
.льоду". 

Ошш11тися нs мілкому 
опинитися в скрутному по

ложенні 
"Розтративши батькові 

гроші, він опинився тепер 

ш~ мілкому". 

Кад11т11 І(ШІУ - схл:бляти 
11Петро любить, щоб йо

му кадити''. 

Розміняти копу - бути по 
п'ятдесятці 
"Він вже давно копу 

розміня~". 

Взяти когос1. r. жорна, взя· 
'І lf. J(ОГОСЬ на зуби 
сбмоnлятн когос1. 
"Вона як візьме когось у 

свої жорна, то пропало!" 

" 
ІІакр1пи когось або каки· 
нуrnся на когось мокрим 

1тдно!\1, - вилаяти когось, 

насварити нР. когось 

•'Він і накрив його за це 
мокрим рядном''. 

Rийти сухим з води - ви
йти ц: лим непошкодженим 
з ситуації 



ДІЄСЛІВІІІ ЗВОРОТИ 

"Він завжди сухим з во
ди вийде". 

Загнати когось в кут - по
ставити когось у прикре 

положеннп 

"його не так легко за
гнати в кут". 

Скотитися на дно - мо
рально впасти, зійти на 
найнижчий суспільний 
щабель 

''Після того Дмитро зов
с: м скотився на дно". 

Обl\ІИТІІ рую1 від чогось -
відпекатися від чогось, 
"Це була його вина, але 

тепер він обмиває руки від 
цього." 

І\.идатн на когось громи -
лихословити когось 

"Він сам намовив Івана, 
а тепер на нього громи ки

дає." 

Світ11т11 пусткою - стояти 
пусткою 

"Читальня тепер пуст
кою світить." 

Переливати з пустого в по· 
1южие говорити пусті 
речі 

''От, сидять і перелива
ють з пустого в порожне". 

Шукати собі rудза - за
чіпатися з ким 
"Не шукай собі зо мною 

rудза". 
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Робити вітер, робити шум у 
JJкійсь справі - рекляму· 
вати якусь справу 

11Оrільки вітру (шуму) 

наробили про цю виставу 
і ніщо з цього не вийшло". 

ІІошитися в дурні - дати 
себе обдурити 

11Обіцяв мені багато, а 
врешті пошив мене в дур· 
ні". 

Лізти з чоботами в душу 
-- бути нахабним, грубим 
"Не люблю, як мені хто 

з чоботами в душу лізе". 

Вивести 1,ого в поле - об· 
дурити І<ОГОСЬ 

''Але Петрові не вдалося 
1шnссти мене в поле". 

Циганити шахрувати, 
обманювати 

''Цей шахрай зовсім його 
обциганиn''. 

ІСивt'сти 1юго в люди - ви· 
ховати когось на порядно· 

го громадянина 

"Ст;льки дітей вивела я 
люди". 

:J:\1ішати когось з болотоl\t 
··-· наговорити багато пога· 
ного про І<ОГОСЬ 

"Аж прикро було слуха· 
1·и, як він його з болотом 
змішав". 



ДІЄСЛОВНІ ЗВОРОТИ 

Не дават11 комусь спуску 
шшолег ливо щось робити 
"Парубоцтво не давало 

спуску дзвонам." 

l 'оворит11 на Вітер - гово
рит~-: неповажно 

"Не вір йому. Він завжди 
говорить на вітер." 

1;ути вдома - догадатися 
''Я аж тепер був удома, 

про що він натякає." 

Іtинути лихом об земто -
перестати журитися 

"Кинь лихом об землю 
берися знову до праці." 

Убрати когось в шор11 -
мати вплив на когось 

"Вона його добре в шори 
вбрала". 
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