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Світлій пам'яті мого батька.

Передаю гроно прислів 'я, думок

філозофічних і приказок, які Автор
зібрав протягом скИтальських літ, де
стрічав ріжні звичаї і народи і при тій
нагоді збирав прислів'я, а також багато
добирав із вЛасного житrєвого досвіду.

Прислів'я і приказки належать ·до

найкоротшиХ, але найбільш вживаних
жанрів устної народної творчости. Нема
mодини, щоб не користувалась ними.

Прислів'я Здобули розповсюдженість і
всенародну любов. Важко знайти інший

жанр, в якому було б словам так тісно, а
думкам просторно.

Сподіваюсь, що збірник (за азбукою)

афоризмів, зібраних МихайЛом Феш

( псевдо "

Рогач"

) українською

лемківською мовою в Північній
Америці, стане в добрій· пригоді
поучним і веселим для всіх, хто
любить і шанує народне слово.
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. В прилозі
. 1. залучаю
. боmочу живу
1стор1ю

не загоєн1 рани, як польська

комуністична кримінальна армія т. зв.

Wisla під nроводом Gen. ~tefaц Mossor
•

вигнали силою аутохтщпв з

Лемківщини, Над~яння, Холмщини і
Підляша протягом ~есни

1947 .року.

З

нашого села Баниця з повіту Горлиці на
Лемківщині. вигнали за

2 години (багато

з клунком під паху) і розкинули по

кілька родин по цілій Польщі на

асиміляці10.
По дорозі за Краковом заарештували

без причини мойоrо. батька і щс~і

.

ЖІнок

.

1

.

мущин до потмецького

копцентраку

Jawozno, та більшість

вимордували включно з.м:оїм батьком
Петро. Феш на

48 році життя.

В. судових

військо~их актах стої1;ь: "Nie
(Не доказано вини).

udowodniono winy''

В нас поляки ,nосідшщ великі маєтки,
млини, тартаки, корчми від непам'ятних
часів та сотки кjлометрів ліса, казали, що

це французських

"

баронів". Там не

вільно було взяти суху галузь на опаль,

- 5гайові вислужники розбивали дівчатам
кошики, горщики з ягодами, малинами,

бо це панські ліси.
Батько посідав

40 га землі, які ще дідо
Григорій Феш докупив у 18 столітrі з

.

.

.

рук працІ в копалиНІ вуnлля в

Пенсильвенії, Америка. Поляки

підробили земельні акти з

40

га до 1О га

(ніби всю). Пані Сухоцка, міністер

рільництва,

"

викупила" Баницю і інші

території. В такий спосіб партія ділилась
Лемківським майном і наживається через
цілу нашу історію, а нас, русичів

українців, випхали терором

175

села

Лемківщини.

. Наше місто
. . Криниця
.

має великі

.

шкувальн1 МІнеральнІ води, але нашІ

сусіди зграбували від нас включно з
нашою великою мурованою церквою.

Наша кров, піт і сльози кличуть т. зв.

християнських поляків до самого неба
вирівоати нашу кривду, яка не гріє вічно,

і тут, читачу, пізнаєш сам на власній
шкірі з поводженням сусіда до підцаних.
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Лемко каже: "Чужого не хочу і свого
не подарую бандитським полякам

ніколи!".
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Витяг з книжки

"Ілюстрована Історія Лемківщини"
Автор Юліян Тарнович, Львів,

1935 рік.
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" В тебе

нема всіх вдома",

-" Нема, всі

загинули в Сибірі"- М. Понеділок.

"Скажи мені мила, хто був перший
чоловік, дам тобі

200 долярів"- " ... ай не

скажу тобі навіть за тисячу"-Адам.
Wеll ... живемо і хліб жуємо, а діти-гуму.
Авто є вигода, людина не прив' язана, як

до жолоба.
Ані сто коней його не догонить.

Б 'ють того, хто не пильнує свого.

Багатий нарікає, що замало має.
Багато мудрих слів не вважають за

.

.

мудрІСТЬ ТІЛЬКИ тому, ЩО ВОНИ

висловлені звичайними людьми, зате
дурниЦІ тих, яких вважають великими,

готові прийняти за найвищу мудрість.
Багатство зrублене, є ніщо зrублене.

Багатство по смерти на груди не
складуть.

Багатую в свадьбу просять, а бідну не
завжди хотять.

Батьківщина пізнається заП межами.

- 12Без голови і ногам лихо.
Без коріння сохне все живе.
Без муки нема науки.

Без ризика нічого не досягається.
Без роботи день буде роком.
Без роботи не чекай доброти.
Бере всьо, як каламутна вода.

Бери ноги на ІШечі і йди.
Бери панну в одній льолі, аби була до
любові.
~
Біда біду знайде, хоч і сонце зайде.

Біда біду перебуде, одна мине десять
буде.
Біда з дітьми, ще гірше без них.
Біда мучить, але й учить.
Біда тому дворові, де розказує курка
когутовІ.

Біда тому, хто чекає на жінку ідеал, ще
гірше тому, хто їі дочекався.

Біда, коли з Гані станеться велика пані.

Бідна миша і то має дві дірки.
Бідна та вівця, що не хоче свою вовну
носити.

-ІЗ-

Бідний багатому косить, а сам їсти
просить.

Біжить, як циган по виплату.

Бійка має два кінці.
Більше знаєш- більше маєш.
Більше науки- леІШе на руки.

Бог ор іх дав, але розкусити казав.
Богобоязлива людина фальшу в собі не
має.

Божі млини мелють помалу, але
справедливо.

Болить горло співати задармо.

Брат собі рад, сестра собі не зла.
Брехнею світ перейдеш, назад не
вернеш.

Брехня має короткі ноm.
Будеш рови копати

-

не будеш багатий.

Бути доброю мамою- не знайдешся під
вербою.

в

. " Чив и п ' єте багато.?" -

доктора.

,,І-Іі ~

не п'ю, бо руки трясуться і розливаю,
тому шукаю помочі, бо марнується".

- 14В здоровому тілі- здоровий дух.
В інтересі- відкладати, щоб спокійно
спати.

В інтересі-ентузіазм веде до знання і
добробуту.
В критичному положенню краще губу

закрити, щоб не помилитись.

В нервах не роби рішення, бо згубиш.
В осені і воробець багатий.
В пеклі Сталін до Гітлера:

" Якби я

мав

таку парадну армію, як ти, я б цілий світ

забрав". Гітлер:

" Якби я мав таку ·

брехливу пропаганду, то до сьогодні світ
не знав би, що я війну програв".
В пізиому віку не вибереш до смаку.
В Україні ще не всім однаково світить
сонце.

В родині чорна вівця.
В темноті бачиться дірки.

В темряві є світло.

В Україні роками була запорука

.

.

респекту, а щеашста заплюють в

фальшивому світу.

- 15Важко в світі жити тому., хто

· ..

сподівається мати від житrя більше, ніж

йому належиться ..
Варуйся раненого серця, як злочинця.

Велика скромність також невдячна; як і
надмірна нескромність, бо перша ховає
людину в тінь, друга висуває іІ на ріг
зухвальства, що не миле для інших..
Великий рости, щасливий будь,· себе не
хвали, другого не судь.

Великий, тільки щітку дати і хмари

білити.

Великий, як тополя, а в голові фасоля.

Великі серцем- багаті на гарячу щирість
і любов, що їх вони віддають для щастя
інших, але самі- бідні на своє щастя і

. .

тепло в1д 1нших.

Верхом прикрашен о, сподом загноєно. ·

Вже йому не поможе ані Святий ·Боже.
Взяв муки на свої руки ..
Видко, хто скаче, але не видко, хто
плаче.

Виє, як собака на місяць від скупи.
Вимовив, як волос, а вийшло, як колос.

- 16Випив би я, випив, щоб хтось мені
платив.·

Биросни великий, хоч дурний, щоб -всі

боялись ..

·

Вискочив, якФилип з конопель.

Висох, як мітла.
Вище. себе не скачи.

Від гнилого яблука і здорове гниє.
Від голови риба воняє.

Від жебрака не пожичай, б~ похвалиться. ·
Від злодія не вкрадеш.

Від злої жінки постарієш, від доброї
молодІєш.

Від краю до краю усім добра бажаю.
Від себе не втікнеш.
Віддай належний податок своїм, бо і так
заберуть останні.
Він за нею, як риба за водою.

Він не з одної печі хліб їв.
Вінець молодости- квіти почуттів, вінець
старости- плоди мудрости.

Віри своїм очам, а не чужим речам.
Вірне кохання, вірне побрання -одно з
мільйона.·

- 17Вліз, як свиня до корита.
Вовка до ліса тягне, цигана -до шатра.

Вода всі бруди змиє, але гріх- ніколи.
Война пріма, война гут-жінка дома, пан
капут.

Воліє кишка лопнути, як має печення
зtпсутись.

Вона дістала менше, як сподівалась; він
не дістав, чого сподівався- новоженці.
Ворог ніколи не спить.
Ворона вороні око не виколе.

Все із малої дірки велика зробиться.
Все ішло мовчки, а вийшло, як з товчки.

Все на слабшому ломиться.
Все ніщо проти Слави Божої.

Всі за одного, один за всіх.
Всі злости на бідні кости.
Всі кажуть, що світ до кращого

.

.

змtняється, але жшкам дальше з

довір'ям, як з каменя ведеться.

Всі рівні землею, головою ніколи.
Всі стараються других учити, а
забувають себе скоротити.

- 18Всьо пропаде, тільки Боже Слово повіки
зІстане.

Всьо, що летить вгору

- падає долину.

Всюди добре, де нас нема. Москва.

Всяка біда є від жида, хранься жида

мине біда.

Втікав від диму, впав до вогню.

Гарний цвіт не буде довго стояти при
дорозІ.

Генії родяться, учені вчаться, а маси
топляться.

Гнів замішає розум, а і відбере.
Гнівливому розуму не стає, тому
демонструє.

Говорити, а не думати- як стріляти, а не
мІряти.

Голка всіх зодягає, а сама гола.

Голова не болить як повна, а як порожня.
Голова сивіє, а розум дуріє.
Голод найбільший пан на світі.

Голодне око не заспить глибоко.
Горбатого і могила не справить.

- 19Господар в кут, як гості прийдуть.

Господь по керує так, що живе і бідняк.
Гості і риба на третій день неприємні.
Гостьові є тоді раді, як вже йому п'яти
видять.

Гріє, як цигана місяць.
Гріхом є не до уст, але з уст.

Гроші були добре числені, як діти учені.

Дай серцю воmо- заведе в неволю.

Дареному коневі в зуби не заглядають.
Дають-брати, б'ють- втікати.
Двоїм лекше і плакати.

Двом панам не можна служити.
Де багато пташок, там є і комашок.
Де горить не треба піддувати.
Де господар не ходить, там земля не
родить.

Де густо, там не пусто.

Де два б'ються, третій користає.

Де дві господині, нема що їсти.
Де дерево рубають і тріски падають.
Де є господиня, там і павутина.

- 20Де є сила, там і правда-фальшива.

Де жінка урядує-там дідько панує.
Де зайди весь народ принижують, там
аутохтонам в душу плюють.

Де згубив, там і шукай.
Де зло, там і брехня.
Де рідний край, там і під деревом рай.

Де свої пси кусаються, хай чужі не
мІшаються.

Де сонце не сходить, там доктор
заходить.

Де ся вилягне, там ся тягне.

Де тебе не просять, хай там тебе дітко не
носить.

Дерево, яке втратило зв'язок з коренем,
стає погноєм для іншого дерева. Свій
рІД.

Держи тіло в холоді, а живіт в голоді, а
ноги в теплі-будеш здорів і пожиєш сто
шт.

Дзяд дзяда знайде, хоч сонце за гору
зайде.

Диктатори і сильні воїни одного дня
будуть покорені.

Дитину серцем любити, а тростиною
учити.

Дитячий характер формується вдома.

Діти годувати, як. каміння добувати.
До живих тільки залицяються, .правдиву.·
любов віддають мертвим.
До очей брат, а поза очі кат.
До рока пророка.
До свого роду хоч через воду • ..

До своєї хати ·не пізно опівночі.
До сильних одна дорога, Через вогонь.

До часу дзбан воду носить ..
До чого в літі копаєш- в зимі шукаєш.
Добра жінка вінець, а погана-кінець.
Добра паска, як є і ковбаска ..
Добра порада ліпша золота.

Добре братство лучше як багатство.·
Добре ведеться, як даремний хліб
мається.

Добре довго пам'ятається, а зле ще
довше.

Добре жити і на горбі, як є хліб у торбі:
Добре того учити, що хоче лекше жити.

Добрий з добрим, а злий сам.

-22.
Добрий звичай- не пожичай.
Добрий рахунок єднає приятелів.
Добрий товар сам хвалиться.

Добрий чоловік знайде всюда хліба.
Добрі діти-вінець, а злі-кінець.
Доброму чоловіку продовж Боже віку.
Довірливість, коли вона занадто щедра,
стає пасткою для тих, яю нею.
надуживають,

.

.

1

.

вони тратять усшх на

користь ІНШИХ, зазнавши при тому

немало гіркоти, болю і неспокою.
Дорога до серця. чоловіка веде через
кухню.·

Дорога на кінець язика.

·

Другого вислухай, а свій розум май.
Дружба дружбою, а служба службою ..
Думає терпеливо-нема помилок.
Дурака обдурити, тільки похвалити.

Дурний ся не учить, бо вірить, що наука
мучить.

Дурнійших чорна робота любить.
Дурного розум, як розумного глупость.

Дурному не скучно самому.

-23Жив хто в світі необачно, тому нігде не
буде смачно.
Живе, як пес з котом.
Живий про живе думає.
Жид мучиться чиїма руками.
Життєва догадка: житrя в молодості є

.

казка, а на старІсть-загадка.

Життя без любові, як квіт без запаху.
Життя є все, мертвий є кінець.

Життя-боротьба і зле, коли людина

.

.

пристосується до дош, тодІ доля людину
помалу виюнчить, але коли людина

керує долею

(circumstances)-тоді

тодина

виходитьзвитлжною.

Життя-це наука, яку починають з

.

.

.

.

Іграшок, а юнчають ІНОДІ великими

матеріальними або духовними
спорудами, але все це

, врештІ,

покидають, як непотріб.

Жінка хай Богу дякує, що єй чоловік

робить блуди, бо без блудів був би
небезпечним обсерватором.
Жінко, вставай, бо іде сусідка, то

обмовите і дідька.

- 24-

За серце платиться серцем.
З Богом розуме, завтра знову увидимось
в корчмІ.

З брехнею так, як з огнем

, жартувати

небезпечно, бо можна опектися, коли
вона прорветься назовНІ.

З дівчатами не жартуй та не залицяйся,
лиха собі не готуй, а потім не кайся.

З добрим хлопом не згинеш під плотом.
З доброю жінкою на каменя хліба

назбираєш.
З землі ми повстаєм і в землю вертаєм.
З паради не виживеш, а з ганьби не
помреш.

З скотини ще не стрічали людини, а з
людини часто бувають ...

З сумної панни-весела жінка.

З чужими руками добре і вогонь
згортати.

З чужого коня сходи серед болота.
З чужого кров не тече.
З чужої торби хліба не жалують.

-25З чужої шкіри краються широкі ліци.
З щастя та горя кується наша доля.
З яким пристаєш, таким же ся стаєш.

З яких висмівають, з тих люди бувають.
За гроші чести не купиш.
За життя ганять, по смерті хвалять.

За любовну роботу голови віддають.
За науку цілуй батька-матір в руку.

За ним ані пес не гавкне.
За помилки дорого платиться.

Забув день вчорайшний, не знайдеш
завтрашній (свій рід).
Задармо ані курка не гребе.
Задармо навіть пес не бреше.
Закохані, як заспані, бо кохання неначе
розвшьнення.

Залишиш на трьох ногах, знайдеш без
НІГ.

Заліз у багатство, забув про братство.
Заощаджене, як зароблене.
Зачинай своє діло сміло, тільки не
ослабай і на Бога уповай.
Згинай галузку поки молода, стара
зломиться-не зІГНеться.

- 26Згинай мене мамко, поки не маю манко.

Згода дім будує, а незгода-все руйнує.
Здобудеш освіту-побачиш більше світу.
Здобути жіноче серце, а не здобути
реппу-є все втрачене.

Здоров'я зrублене-багато зrублено.
Здоров'я треба поправляти, щоб части не
МІНЯТИ.

Зизувате око має, до кишені позерає.
Зле їде-зле кінчає.
Зле робити є легко.
Зле, як людина не знає, а ще забуде.
Злий, як польська вош.

Злість відкриває рот, а закриває очі.
Змагайся, небоже, і Бог тобі поможе.

Знайшов, як сліпа курка зерно.
Знання в юності- це мудрість в старості.
Золоті зернята: щоб бути людиною,
треба бути не стовпом, а напругою.

Зривай рожі поки цвинуть.

І в наше віконце загляне ще сонце.
І вовк ситий, і баран цілий.

-27І всі люди на кінець нічого не знають.
І дим треба перетерпіти, як хоче в теплім
СИДІm.

І небесні птахи живуть- не орють, не
СІЮТЬ.

І рідна жінка тобі не поможе, як влізеш в
біду, небоже.
І розлука також наука.
І співає і гуляє, бо ся добре має.

Із свині не буде людина, але з людини
може бути свиня.

Інтелігент і на самоті держиться чесноти.

Їсть його хвороба, як іржа залізо.
Його і муха крилом б'є.

Кажуть, що світ до кращого зміняється,
але жінкам з довір'ям, як з камення
ведеться.

Камінь розбивають молотом, а дружбу
обманством.
Кийом того, хто не пильнує свого.

Кінь на чотирьох копитах і так
пошпотиться.

- 28Коваль клепле поки залізо тепле.
Кожна потвора находить свого аматора.

Кожна рука крива до себе.
Кожне речення має своє значення.
Кожний є ковалем свого щастя.
Кожний знає, як ся має.

Кожний край має свій звичай.

Кожний лис свій хвіст хвалить.
Кожний мудрий для себе.
Кожний хоче добре жити, а щоб не
робити.

Кожній голові досить в слові

, коли

читаєш народну мудрІсть.

Коли будеш в чужині, не забудь о
родинІ.

Коли нема сили, то і світ не милий.
Коли робиш другому прислугу, то собі,
часом, кривду.

Коли серце не молиться, даремно язик
трудиться.

Коли ти його хлібом, то він тебе
каменем.

Коли хочеш людину пізнати, оперед з

.

.

ним прку сшь лизати.

-29Коли хочеш мед їсти, мусиш між бджоли
ЛІЗТИ.

Коли хочеш рибу їсти, треба в воду
ЛІЗТИ.

Коли шукаєш у кого ради, стережись
ТІЛЬКИ зради.

Коли я була багачка, кожному була
родачка, а як я побідніла- кожному
надоїла.

Коло сухого дерева і мокре згорить.
Кому є хто милий, і не вмитий-білий.
Кому є що миле-хоч напівзігниле.
Користай з світа, поки служать літа.
Коротший вік-то менший гріх.
Кохання-бурхливий потік, що виrрає
всіма барвами своїх вод, але швидко

пересихає, залишаючи після себе багато
намулу.

Кохання-це години найсолодшого хмелю
по чувань двох спраглих одного до

.

.

другого Істот, яю платять протягом
усього свого життя тяжку данину, якщо

доля поєднає їх.

-

зо-

Краденим способом здобуте, то мати не

буде.

Краса жінки насамперед у зовнішніх
формах і граціях, краса мужчини-у

.

.

внуrрІшньому комплексІ, що охоплює,

.

.

перш за все, розум, силу І мужнІсть.

Краще Богу помолитись, як бідне дівча
обмовити.
Краще з мудрим в неволі, як з дурним на
ВОЛІ.

Краще паршивий інтерес, як золота
робота.

Кривий, як параграф.
Крути, верти-мусиш вмерти.

Курить, аж хмари почорніли.

Лакомий цента, як сліпий сонця.

Легко гостити в пості гостів.
Легко набудеш, легко зrубиш.
Легше впакувати таксі в тещу, ніж тещу
в таксІ.

Легше до неба дістатись, як вірного
друга придбати.

- 31Легше критикувати, як діяти.
Легше полежати, ніж належати.

Легше прийшло, легко пішло і з досвіду
нІщо.

Лемко вчився читати в загаті в кустриці,

.

.

ховаючись вщ поляюв.

Лихо з розуму, як нема волі.
Лінивий два рази ходить, скупий два
рази платить.

Лінивий завжди не має часу.

Лінивий, аж земля під ним стогне.

Ліпша зла жінка, як добрий сусід.
Ліпша своя хата, як чужа палата.

Ліпша честь, як волів шість.
Ліпше було язик прикусити, як це
ви сказати.

Ліпше з бідною жінкою хліб їсти, як з
багатою гризтись.

Ліпше не зачинати, як не закінчити.
Ліпше не обіцяти, як слова не
додержати.

Ліпше перетерпіти, як кривду робиm.

Ліпше пізніше, як ніколи.

- 32Ліпший горобець у долоні, як голуб на
пл оn.

Літ тисячу з горою, як забобони дівча
вірило, тоді не приступила до неї чужа

грішна сила.
Літо працює на зиму.

Любимій дружині мудрої голови дай
волю

1 не

заведе в неволю.

Любов є вроджена а і заслужена.
Любов сильнійша від смерти.

Люди були б значно щасливіші, якби
вміли знаходити в своїй духовній
природі те, що в ній глибоко заховане.
Людина вродиться до торби.
Людина гірша за ката, бо свідомо робить
псоти.

Людина зачинає добре робити, як вже
зле не може.

Людина мусить ризикувати, як не знає
думати.

Людина не повірить, пока не змірить.
Людина оцінить щастя, як біди наїсться.
Людина широко плянує, а Бог керує.

-33Людина, що не бачить самої себе, бачить

стільки, скільки їй потрібно для того,
щоб у своїх очах здаватись кращою від
ІНШИХ.

Людині Богом дане скільки хоче і знає.

Має полову в голові.

Має розуму за сім глупих.
Має товариство, як Дніпро глибоке, і
тяжко його збагнути.

Маєте друзів, приятелів чи знайомих- не
докучайте їм, бо можете назавжди
втратити їх; така вдача людей, які що
більше пізнають свої слабості, то більше
роздратовуються

1 вІдштовхуються

один

ВІД ОДНОГО.

Маєш доляри в кишені- не журись за
приятешв.

Малі діти не дають спати, а дорослі не
дають жити.

Малі діти-мала біда.
Малювані квіти не мають запаху.
Мама без дітей, як риба без води.

- 34Мама виховає

12 дітей, а тих 12 не

виховають маму.

Маму ні купити, а ні пожичити.
Мамцю моя солоденька і ти була
молоденька.

Мачоха сироті їсти зварила, а сама з'їла.
Менше науки-тяжче на руки.
Минуле існує і відчуваємо, а не можна

бачити.
Минуле не змінить, змінить майбуrнє.

Міряй людину не контом, а серцем.

Млин меле- мука буде, язик меле-біда
буде.
Можна назбирати більше грошей, а не
часу.

Молодий вміє утікати, а старий
ховатись.

Москаль награбував чужих земель, а
граждані голоднії.
Мудрий, як Соломон.
Мудрим ніхто не вродився, але научився.

Мудрій голові досить на слові.
Мудрість є мовчати, ще мудрійше
правду доказати.

-35Мудрість лежить на дні моря життя, як

дорогоцінні камені, але не кожний
здатний зануритись так глибоко, щоб
побачити їх серед намулу і видобути собі
для власної прикраси, а іншим для
насолоди.

Мудрість не в очах, але в голові.
Мудрість-мовчазна, дурнота-криклива.
Мущина сідлає, а панна чекає.

На дурному пасує добре і хоміт.

На дурну голову шкодують і гною.
На жаль, скоро старіємось, а пізно
мудрІЄМО.

На здоров'я всім вам, а я п'ю сам.
На злодію шапка горить.

На кінець все правда переможе.
На кого плювала, тому руку дала.

На коня доброго не треба батога.
На ній світ стоїть, а ним підпертий.

На Сибірі: Чому ти літаєш з порожнею

тачкою тут і там?- Бо не маю часу
наладувати аНl розладувати.

- 36На чий віз сів, тому пісню заводив.
На чорній землі білий хліб родиться.

На чужині і горе втричі важче.

На чужій шкірі легко бубнувати.
На язику мед, а на серцю лід.
На якому дереві сидиться, корені не
шдр1зується.

На ярмарку два дураки-оден продає, а
другий купує.

Навчав іще старий Сенека: від дурнів
держися здалека.

Навчився від кума розума.
Навчись не боятись і не губити час, коли

.

.

не змІниш ситуацІю.

Надійся сам на себе.
Надія: жити з плюсом, не з мінусом.

Надіятись, очікувати можеш ти всього,

но а на землі не знайдеш нічого.

Надмірна любов до тварин-це наслідок
загубленої людини.

Надмірне себелюбетво робить серце
одного порожнІм для другого.

Найбільше багатство-здоров' я.

- 37Найбільше осягнення під сонцем-вірного
друга придбати.

Найдеш-не тішися, згубиш-не журися.
Найкраща спілка-чоловік та жінка.
Найтяжче є прийти до себе.

Найшляхетнійша ідея, якщо вона прагне
бути єдиною для всіх, у практиці
неминуче стане насильством.

Найшляхетнійший скарб є розум.
Нарід найкраще пізнаєrься у поводженні
з підлеглими-сусіди України.

Насильство тиранів звільняє серця їхнє

.

.

.

.

ВІД влади почуттІв, а мозок- ВІД вешння

розуму, і це дає їм можливість купити
дешево славу, що однаково забезпечена
в історії.
Наша робота- панська доброта

Не бийся, як нема нічого до виграння.

Не буде з любови хісна, як по селі пішла
ВІСТКа.

Не будь солодкий, бо розлижуть, не будь
гіркий, бо розплюють.
Не відгорожуй себе тином, але покажись
чином.

- 38Не відкладай на завтра, що можна
зробити сьогодні.
Не відтинай, що можна розв'язати.
Не вір надії, надія зводнича, заглянь

.

.

.

краще В серце І душу ЧОЛОВІКа, ТОДІ

зрозумієш його.
Не впивайся на тому світі, бо ще смола
замість вина буде.
Не все золото, що блищиться.
Не всі святі є прийняті.
Не давай мені меду, коли кладеш до
серця леду.

Не дивись високо, бо запорошиш собі
око.

Не дивись на красавицю, але з серця
вичуй.

Не дивись чи хліб чи вовна, аби була
кишка повна.

Не диво, що кінь здох, але хто дав псам
знати.

Недобрий той пташок, що до свого
гнізда бруд несе.
Не дорогий дарунок, але дорога пам'ять.

Не жадай чужого, не прожиєш свого.

- 39Не жити, щоб їсти, а їсти, щоб жити.

Не зло в теорії, але у волі.
Не кожна людина може керувати собою,
але кожна хоче керувати 1ншима.

Не кожний багатий у Бога прийнятий.

Не кожний бачить, хто очі має.

Не купуй дім без пізнання сусіда, бо
опісля очі ти виїдять.
Не купуй, що не будеш вживати, бо ще
буде заваджати.
Не май вірного, не будеш мати зрадного.
Не мала баба роботи, знайшла собі
клопоти.

Нема нічого з нічого, а що є живе є
сотворене вище природи і функціонує

без нашої контролі.
Не нарікай на нікого, а на свою дурноту,
що накоїв протягом свого життя.

Не нарікаймо на долю, бо вона
складається з всІХ глупот, що ми

наробили на протязі своrо життя.
Не пали за собою мости.

Не проси колача в багача.
Не пхай носа до чужого проса.

- 40Не сила, а спритність, не натиск, а досвід
людини, відповідно до їі спроможностей,
забезпечує належний успіх.

Не скуєш моєї душі живої і слова
вільного, та не обминеш тим разом ще на

..

тому св1n закону справедливого

(Т. Шевченка біль до Москви. Його
душевні глибокі слова сповнились).
Не служив пан панові, не буду і я служив
москалевІ.

Не слухав батька-матері, мусів слухати
псьої шкіри.
Не слухай поради старого, але
пережитого.

Не той бідний, що мало має, а той, що

більше жадає.
Не той злий собака, що гавкає, а той, що
кусає.

Не той сильний, що б'є, але що
видержить.

Не учи рибу плавати.
Не шукай правди в інших, як сам не
маєш.

- 41 Не щастя, а людська гідність є головною
ЦІЛЛЮ ЖИТТЯ.

Небоже, тобі плач не поможе.

Не віри кожному слову.
Недогода моїй бабці, ні на печі, ні на
лавЦІ.

Нема води без риби, а людини без хиби.
Нема дня, щоб не було вечора.
Нема добра без біди.
Нема незаступлених людей.

Нема риби без кости, а людини без
злости.

Нема ружи без терня.
Немає більшого нещастя, коли в людини
відбирають волю на те П самовиявлення,

яке властиве їй від народження.
Неправда любить пишні шати, щоб
краще ховати в них труп замордованої
правди.

Нерозумний шукає видного місця, а
розумного і в кутку видно.

Нещаслива та людина, що ціль в світі
згубила.
Нещастя не спить, але по людях ходить.

- 42Ніби-то не хотіла, а мало що його не
з'їла.
Ніколи не кажи, що знаєш, але знай, що
кажеш.

Нічого на світі не буде тяжко, коли із
своїх діл будеш вдоволений.

Ніщо, що людське, не є чуже.

Но і вилупив очі, як бик на нові ворота.
Нова мітла ліпше мете.

Облесливе ягня дві мамці виссе.
Оголили і без бритви.
Оден скаче, другий плаче.

Одна дитина тільки на страх.
Одні гоя, гоя, другі-головонько моя.
Одні сліпі очами, а другі-серцями.
Око бачить далеко, а розум ще дальше.
Основа людських взаємин-це щирість,

без якої не може бути довір'я, а без
довір'я не може бути справжнього
порозуміння і взаємної пошани.

-43П'яниця свою кохану не шанує, а водку

любує.
П'ята колона-це насильство ідеалів
проти свого роду

.

1

над ними самими

.

1

над їі об'єктами такою мірою, якою

.

.

Інтереси перших перемагали проти вош

.

.

народу-наІПtкволtпрезиденти.

Пам'ятайте! Без Бога ані до порога.
Пам'ять-це збирач усякої сировини, що
зберігається в їі сховищах до того часу,
коли зайде якась СЛ)'ІІІна потреба.

Пан ся дивує, чим бідняк діти годує.
Панна заплетена, хата не метена.

Панна золота, а мужчина із болота.
Панна не чесана, як лука не грабана.

Панна стара без чоловіка, бездітна
кашка.

Панні до тобові, як дитині до плачу.
Патріотизм-честь в народі.
Пенсіонер живе, як святий: не курить, не
п'є, в карти не грає, а любити хоче хіба
Україну.

Перед багатими двері відкривають, а
перед біднима закривають.

- 44Перед бідою не втече, тільки ся відглече.
Перед бурею темно.
Переливає з пустого до порожнього.

Перемагай зло добром, труднощі
розумом, а небезпеку досвідом.
Песиміст є той, в котрого оптиміст
пожичає-заборговує.

Печені голуби не летять до губи.
Підеш між ворони, мусиш кракати, як
вони.

Підлота шукає собі жертву завжди серед
тих, що дуже багаті на щирість і

.

.

ДОВІрЛИВІСТЬ.

Пізнати пана по халявах.
Пішов по шерст, а вернувся остриженим.
Пішов, як вчорашній день.

По подвір'ю пізнати господаря.
По смерті хвалять, по свадьбі ганять.
Поважати іншого-це однаково, що
поважати себе, бо на зворотне завжди

.

.

вщповщають тим же самим.

Пожич мені
50.-Добре,
должен.

100 долярів.-Маю тільки
а других 50 будеш мені

-45Пожичаєш руками, віддають-ногами.

Пожичай комусь книжки, які більше не
побачиш.
Пожичай-добрий звичай, а вертати, як
гори перевертати.

Пожичи гроші приятелеві-згубиш обоє.
Поки нема в хаті чужої кости, нема в
рОДИНІ ЗЛОСТИ.

Помалу їдеш, дале зайдеш.

Порожній колос догори стоїть.
Порожня самопевність-сестра дурноти,
що кличе легковажити, а з

легковажности робляться ялові вчинки,
за якими приходить покута.

Посліднігості дістають кості.
Правда в очі коле.

Правда дорожча від золота.
Правда із морського дна вийде суха.
Правда ясніша від сонця, але єй зі
СВІЧКОЮ шукати.

Правди нема на світі, бо правду не
роздають.

Правдиві слова не бувають приємні.
Правду скаже, як помилиться.

- 46Правник нараз видоїть дві дійні корови.

При їжі мліє, при роботі пріє.
Приємні слова не бувають правдиві.
Прийшов непрошений-пішов не
гощений.

Пропало, як бабине сало.
Просить, як каня(пташка) дощу.

Просьба небеса пробиває.
Пси кусають зубами, а люди-язиками.
Пусти пса під стіл-вилізе на стіл.
Путін шарпає Український Крим, а
Китай-по Сибір.

Рахуєшся господарем, а книжки
рахункової не маєш.

Риби та зайці заведуть у старці.
Роби добро доброму, буде заплата і тобі.
Робить, як би воду палив.

Робиш кому добре-часто собі зле.
Розум розв'яже, що рука нав'яже.

Розумом поможеш собі більше, як
руками.

-47Розум-це архітект, що споруджує будови
вищого споглядання

1 таємничого

ВИДіННЯ.

Самому і на сватьбі не весело.
Свій хрест, припасуваний до рамена, є
леrше нести, як чийсь.

Світ в дитинстві є казка, а в старости
загадка.

Світ-школа, біда- учитель.
Святий вечір добрий був, хто наївся

ситий був.
Сегодня бідна дівчина божиться і благає,
що вона ангеликом, але хто вІру дає.

Сегодня сіяти, щоб завтра збирати.

Сильний характер-це, насамперед, великі
почуття, що опертІ на силу твердого
розуму.

Сім разів міряти, а раз різати.
Сказав би тобі, козаче, залізо кується
поки гаряче.

Скоро старіємось-пізно мудріємо.
Скупар би два рази одно їв.

- 48Слова ласкаві, а думки лукаві.
Слова правдиві і щирі противникові не
мит.

Сміх-це полум'я з іскри, викресаної

серцями людей, і спалах цього полум'я
очищає душу вщ накипу повсякденного

житrя, рятуючи їй від мертвози і сірости.

Собака для того гавкає, від кого порцію
має.

Сподом всі рівні, а розумом ріжні.
Сподом загноєно, зверху прикрашено.
Справжнє кохання не знає двох речей:
перепон

1 розрахунку.

Старе дерево не пересаджується.

Старих приятелів забувають, а при біді
споминають.

Старіють людину не літа, а біда.
Старого експеримент- знає нові трики.
Стережись від брехуна жида

Sonenreich

Israel

в Денвері і мине біда.

Стільки в панни думок, як у ситі дірок.
Стільки кусай, скільки ликнеш.
Стіни вуха мають.

-49Сто приятелів обминеш, а одного ворога
ся не позбудеш.
Сторони від тих, які не мають нічого до
згублення.

Стояв на порозі від Бога і не з 'їдав

.

окрушини 1стини

.

1 життя є спартачене,

не прожите.

Стратиш честь, літа і силу і зійдеш в
могилу.

Судіо, я не мав спільника, бо не міг
знайти довірливого.
Сходить краса, як рання роса.

Та всі люди на кінець нічого не знають.
Так робить, що аж мозолі дістав на
бороді від ручки на лопаті.
Так чудово цілий день не працювати, а
потому собі відпочивати.
Так, якби на воді вилами написано було.
Такт- дитя мудрости, а її патрон
рівновага, що не кожному вдається.

Там батько і мати, де можна добрі
обстати.

- 50Там як там, але як звідтам?
Темною ночею не блукай, собі лиха не
шукай.

Ти покинет-хтось підійме.

Тирани насолоджуються страхом своїх
підвладних, щоб затамувати свій
власний страх перед ними.

Тиха вода береги рве.
Ті люди є най щасливіші, які не мають
Викиду

COBICn.

Тіло загоїться поки весілля скоїться.

Тіло народжуєrься в муках тіла, а дух- в
мукахдуш1.

Тільки в нього правди, як в решеті води.
Тільки всі люди всьо знають.
Тільки гори не сходяться.

Тільки з людини можна більше разів
шюру здирати.

Тільки ранок завжди панок.

Тільки своя хата є палата.
Тільки той не робить помилок, що ні чого
не робить.
Тільки чесна кориетна людина не
вмирає.

-51Тінь трагедії завжди остерігає нас від
байдужности і необачности на

.

.

пщступному морІ життя.

То було так давно, що може і неправда.
Тоді буде, як на долоні волосся виросте.
Тоді людина зачинає добро робити, як
вже зле не може.

Тоді у сироти неділя, як у неї сорочка
біла.
Той бідному не помагає, хто біди не
знає.

Той є пан, що робить все сам.
Трагедія одних підносить ціну життя в

.

..

СВІДОМОСТІ ІНШИХ.

Треба і жартувати, щоб не хорувати.
Тримай язик за зубами, та будеш з
панами.

Тут мене болить і тут мене болить, а

кину в губу-тільки згорить.
Тягнеться, як смола.

Тяжко друга придбати, як до неба
щстатись.

- 52УПА вродилась, щоб свій народ
пробудила, іначей Москва хотіла, щоб

українці молились до деспотів Леніна,
Сталіна.
У кого є ненька, у того голова гладенька.

У кого розум, у того і щастя.
У країнські депутати -залишки

московської системи: будеш пан над
панами і рабами, тільки виконуй чесно
напn плани.

У малій воді-малі риби.

У нашої Катерини нараз свадьба і
хрестини.

У сироти є два роти, о ден їсти, а другий
брехати.
У спіх компанує з талановитими mодьми.

Учені учаться, а генії тільки родяться.
Ученому хліб печений, неукові корбач
плетений.

Учи лінивого не молотом, а голодом.

Учися від кума розума.
Учися з молоду, не зазнаєш на старість
голоду.

-53Учити дітей не тільки писати, але й честь
мати.

Хай свиня знає, що чоловік уміє.
Характер згубленийє все згублено.
Хвалені грушки скоро mиють.
Хвора голова болить, а на забаву
кортить.

Хоч би о одному оку, аби того року.

Хоч би як уста пильнували тайну, очі
можуть зрадити, коли душа лукава.

Хоч дихає тяжко, але несе легко.

Хоч о голоді, аби в холоді.
Хоч правду женуть люде, але правда

завжди буде.

Хочеш бути тобленим-люби.
Хочеш в щастю жити, треба взаїмну
любов мати.

Хочеш набути неприятеля, пожичи
гроші-згубиш обоє.

Христини поливають водою, свадьбу
горілкою, погріб слезою.

- 54Хто багато говорить про себе-говорить
проти себе, те, що йому рисується у
власних очах, видається в чужих очах у

. .

.

ЗОВСІМ ІНШому ВИГЛЯДІ.

Хто біди не знає, сам собі шукає.
Хто в коршму чащає, той щастя не знає.

Хто в літі лінує, в зимі голодує.
Хто в роботі в руки дує, той з неї не
живе.

Хто в хаті радости не має, нехай інде
шукає.

Хто високо літає, той низько сідає.

Хто вчасно рано без діла встає, той цілий
день ходить заспаний.
Хто даремно дає тобі пити-їсти, хоче

тобі на голову лізти.
хто є глупий, той і скупий.
Хто жениться і бідує, того ніхто не
жалує.

Хто жити знає, той ніколи не вмирає.
Хто за ким тужить, тому радо служить.

Хто за правду стоїть, навіть грому ся не
боїть.

-55Хто кого ненавидить, того опівночі
увидить.

Хто конта не має, той без тестамену
вмирає.

Хто мастить, тому їде легко.

Хто на здоров' я других часто

попиває, той завчасу у гробі спочиває.
Хто на землі сидить-не впаде.

Хто не зазнав зла, той не шанує добра.
Хто не знав свого минулого, буде

блукати в майбутньому.
Хто не має в голові, має в ногах.
Хто не має голови, не має і слави.
Хто не шанує чуже, той свого мати не
може.

Хто ніколи не зачинає, той і не кінчає.
Хто оре і сіє, той ся і надіє.

Хто перейшов на ліки, той пропав
навtки.

Хто під ким ямки копає, сам до них
падає.

Хто потопає і бритви ся хапає.
Хто робить багато діл нараз, не зробить
жодного гаразд.

- 56Хто сам себе вихваляє, той злих сусідів
має.

Хто світ забере? Гітлер-раса, Сталін
маса, Рузвельт-каса.

Хто себе любить, той другого
ненавидить.

Хто скорійше прийде, той скорійше
меле.

Хто скоро дає-два рази дає (але не всьо,
що має).
Хто хоче більше знати, мусить менше
спати.

Хто хоче їсти, треба до роботи лізти.
Хто центи збирає, той доляри має.
Хто чим воює, від того гине.
Хто чисту душу має, той спокійно лягає і
встає.

Хто щастя не має в родині, дарма шукає
в чужинІ.

Хто ще лічиться, той калічиться.
Хто як дбає, так і має.

Циганить, аж йому з носа курить.

-57Цілувалась на всі губи, загубила штучні

зуби.
Цілувати-не ціпом махати.

Це не слід мені казати, але як згадаєш
будеш мати.

Час використаний є житrя.
Час гоїть рани.

Час згублений є досвід.

Часами і мудрий дуріє.

Чекаєш його на дворі, а він вже є в
коморІ.

Чекай же аж кобила здохне.
Через літо було розмаїrо, прийшла зима і

.

НІЧОГО нена.

Чесна панна хлопця знайде, хоч на

забаву не йде.
Чиє бачить під лісом, а своє ані під
носом.

Чим більший пан, то більший циган.
Чим дале до лісу, тим більше галуззя.
Чим ся мудрий встидає, тим ся дурний
чваняє.

- 58Чим тяжче, тим поучне.

Чия кривда не гріє, а як тінь снує попід
ноги.

Чуєте в собі дар-не показуйте його
раптом, бо це може стати поштовхом до

недоброї спокуси для самих вас і для
ІНШИХ проти вас.

Чужа мудрість, хоч би як вона була
знана, не зробить mодину мудрою, коли
їй це не належить.

Чуже не гріє.

Шанувати, як око в голові.
Шануй учителя, як уродителя.
Шкода краси, де нема розуму.
ІІІлях до людського розуму веде через
серце.

Шукає, як вітру в полі.

Шукай пари, бо життя пройде, як чорні
хмари.

-59Щасливійший є той, що має багато дітей,

як той, що має мільйон, бо останній хоче
ще другий.

Ще більше днів, як ковбаси.
Ще більше світла, як видно з вікна.
Ще книжка в сумці, а хлопці вже на
думцІ.

Ще лиса не зловили, а вже на йоrо шкіру
пили.

Ще людина не народилася, а вже смерть

чекає на неї біля лона матері.

Ще ся той не уродив, щоб всім догодив.
Ще таку пісню не грали, як тепер зачали.

Ще трафит коса на камінь.
Щирість пізнати по очах.
Що бачиш надо мною-сподійся над

собою.
Що більші рани серця, то гостріші очі
розуму, що занурюється в найглибший
простір бутrя.
Що в судині, то і в господині.
Що забагато і пси не хотять.
Що заказане, то більше лакоме.
Що кому суджене, то йоrо не мине.

- 60Що маю, то затаю, а що не маю, то з

радої душі даю.
Що правда, то не гріх.
Що скоро робиться, то сліпе родиться.

Що сто збудує, то оден зруйнує.
Що твоє, то і моє, а що моє, то не твоє

Москва.

Щоб знав, що впаде, то б скорійше сів.
Щоб кізка не скакала, то б ніжки не
зламала.

Щоб лиха не знати, треба своїм плугом
на своїй ниві орати.
Щоб мала до рока пророка.

Щоб риба рота не відкрила, на гачок не
зловили б.
Щоб так руки ходили, як язик.
Щоб щось мати, треба подбати і довго не
спати.

Щойно був ранок, а вже вечоріє-життя.

Я б танцювала, щоб сукня не заваджала.
Я подам вам правду щиру: і при щасті
знайте міру.

- 61Я собі добре живу, що зароблю, то
пропию.

Яблуко від дерева далеко не впаде.

Язик за зубами, руки при собі, то буде
добре тобі.
Язик зробить більшу рану від ножа.
Язиком засудишся, язиком освободишся.

Як батька-матір покинеш, то скорше
загинеш.

Як біда, то до діда.
Як будеш книжки читати, будеш розум
мати.

Як було на початку, так буде і на
останку.

Як було, так буде, що чужа дитина за
свою не буде.

Як в тебе нема жінки, в когось є дві.
Як вітер не віє, то листок ся не хвіє.
Як є війна, батькі ховають своїх дітей, як
є мир, діти ховають своїх батьків.

Як є роса, то бере і коса.
Як здоровий розум є, то слезами не
торгує.

- 62Як іржа залізо, так гордість і злоба з 'їдає
добрі діла.
Як конгрес в сесії, небезпека людям.
Як любові не навчишся в родині, не

шукай в пустині.
Як мама дитину б' є, то дитина тиє, як
батько б'є, то дитина схне.
Як не знаєш звідки прийшов, не знаєш де
ідеш-свій рід.
Як не намучиться, то не научиться.

Як не поп, не бери на себе ризи.

Як не сподобається на брудно, то на
чисто трудно.

Як осягнем, що не знаєм, тоді на планети
по мандруєм.

Як пса ласкає по шерсті-любить, а як
проти-гаркає.

Як рахуєш масло і сир, то не буде пир.
Як родина до родини не ходить, то з
родини виходить.

Як собі постелить, так і виспиться.

Як сонце оживляє рослини, так і тебе
оживить любов достойної особи.
Як спить, то не жиє.

-63Як старіє, то дуріє ...
Як тяжко пожичати, а ще тяжче
ВІдцавати.

Як хочеш більше знати, мусиш менше
спати.

Як хочеш пса вдарити, патяка все
знайдеш.

Як хто дбає, так і має.
Як що-будь згубиш, не згуби науку.
Як щось є добре-не направляй.
Яка вода-такий млин, який отець-такий
СИН.

Якби жебрак щастя мав, то б і не жебрав.
Якби знав, що не знає, то би мав, що не
має.

Якби людина роги мала, не помогла б
жадна кара.

Яке б не було погане минуле, в ньому
завжди знайдеться щось таке, що людина

буде ідеалізувати.
Яке житrя, така смерть.

Яке коріння, таке і насіння.
Який мій гість, така йому честь.
Який пан, такий крам.

- 64Який початок, такий і остаток.
Який родом, такий ходом.

Який світ старий, такий нарід підлий.
Якою б дурною людина не була, вона
ніколи не визнає цього за собою, і це той
панцер, що допомагає їй пробиватись

між розумнійшими.
Якщо хтось дуже улесливо вихваляє вас,

та ще у вічі, сподівайтесь від такої

людини прикрости або навіть небезпеки.

Агіzопа. USЛ.

