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ВИДАЄ ЕТНОҐРАФІЧНА КОМІСІЯ 

'с*ЧЯу 

ГАЛИЦЬКО-РУСЬИІ НАРОДНІ ПРИПОВІДНІ 

Нібрам, уцорядкувап 1 цоясинв 

Д р. ІВАН ФР А II К О. 

Том 11, вииуск II. (Кравець-— ііять) 

у ЛЬВОВІ, ИЮ8. 

Накладом Товариства. 

З друкарні Науковок» Товариства імоїш Шоьчеикн 
під аарядом К* Іібдплрслііого. 
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В КНИГАРНІ НАНКОВОГО ТОВАРИСТВА ІНЕНИ ШЕВЧЕНКА 
у Львові, ул. Театральна, ч. 1, 

можна набути ось які вщаня, що поторкають ся етноґрафії: 

Антонович В., Чари и& Україні.0*45 ІС. 
Бодянськнй 0.* Українські казки.. . . 0*60 „ 
Верхр&тськнй Іван, Знадоба для иіаианя угро-руських говорів, т. 1—2 по 2*00 „ 
Вовж Хведір, Кавказ і Карпати. Деякі проби отиольогічних зближеиь , 016 ^ 

„ „ Українсько рибальство у Добруджі . * 0*40 „ , 
„ „ Антропометричні досліди укр. населена Галичини, Буковина 

Й Угорщини.' . 1*50 * 
Гпатюк Володимир, Словацький опришок ііаошік в народній поезії . 0*50 , 

у , Русини Пряшівської єпархії і їх говори . 070 „ 
у л Нішуаго ВиїЬепіса.0*20 „ 
9 ч Хітарські лвгепда.. 0*35 „ 
9 у Словаки, чи Русини.0*80 у 
„ у Пісенні новотвори в укр. руській вар. сювесаости . 0*60 „ 
* о Угроруські духовні вірші . . . . . . 2 60 „ 
„ п Народна пожива на Бойківщиці .... 0*40 „ 
у у Везїли в Керестурі •.1*00 „ 

„ „ Бойківське весіле в Мшанци ..... 0*60 п 
Грушевоький я., Історія Україин-Руси т. І (містить огляд староруського 

* побуту . . . . , . . ... 7*60 „ 
у „ Розвідки й натеріялн до історії Українн-Русн, т. II. 

містить між ипьшим пісиі з поч. XVIII в. . . 2*00 ш 
„ „ Етнографічні категорії й культу риоархеольогічні тяни 

в сучасних студіях східиьої Енрони .... 0 ЗО „ 
у „ Спірні питана староруської етиографії . . . . 0 60 „ 

ДонаввцькнЙ В., Піонер української етнографії (Зоріин Долсиґа-Хода- 
ковский).0*80 „ 

ЕГан £., Руські селяни па Угорщині.. . 0 25 „ 
Етнографічний Збірник, т. 1. Містить: 

М. Крамаренко, Різдвяні сьвятки на Чорноморці. 
О. Роздольський, Галицькі народні казки в Берлині пов. Бродського. 
О. Шимчеико, Українські людські вигадки. 
Програма до абираня відомостей про українсько-руській край і нарід, 

уложеиа членами Наук. Тов. ім. Шевченка .... 3*00 „ 
Етнографічний Збірник, т. II. Містить: 

В. Гпатюк, Лірники, лірницькі пісні, молитви, слова і т. и. 8 пов. Бучацького. 
Ю. Жаткович, Замітки етнографічні 8 Угорської Руса. 
Митрофан Динарів, Чорноморські народні казки й анекдоти 300 к. 

Етноґрафічний Збірник, т. III і IV. Містить: 
В. Гпатюк, Етнограф* матерінла в Угорської Руси (Легенди, Новелі, 

Кавкн, Байки, Оновіданн про історичні особи, Анекдоти), том по 3 00 * 
Етноґрафічннй Збірник, т У. Містить: 

її. Д и к а р і в. Народна гутірка 8 поводу коронації. —• М. видик, Із народньої 
памяти про пашцину. Гуцульські примівки (ріжиих записувачів). — Ф. Колесо а, 
Людові вІроваші па Підгірювс. додовачах, Стршїського пов. — І. Фраико, 
Людові віру ванн на Підгірю (доповнене до попередньої статі). — Р. Кайнддь. 
Фольклорні матеріяли і мавші дрібнїйші статі. 400 К 

ЕтноГрафІчвнн Збірник, т, VI. Містить; 
р. Гпатюк, Галицько-руські анекдоти 400 „ 
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ГАЛИЦЬКО-РУСЬКІ ПРИПОВІДКИ. 
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ЕТНОҐРАФІЧНА КОМІСІЯ 

НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ІМЕНИ ШЕВЧЕНКА. 

Том XXIV. 

ГАЛИЦЬКО-РУСЬКІ НАРОДНІ ПРИПОВІДКИ. 

Зібрав, упорядкував і пояснив 

Др. ІВАН ФРАНКО. 

*У їгапеЛг 

осс «*** 

У ЛЬВОВІ, 1908. 

Накладом Товариства. 

З друкарні Наукового Товариства імени Шевченка 
під зарядом К. Болгарського. 
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6АШІ8СН-ШНЕШСНЕ ЇОЬШРКІСНїбКТЕЕ, 
ОеваттеН, гедідіеіі; ипЛ егкінгі; 

УСЖ рк. |уАИ рКАМКО. 

ва. ТІ, (Ц}ііу—Ріаі'). 

г лити народні йти 
Зібрав упорядкував і пояснив 

Др. ІВАН ФРАНК О. 

Тон другий, у./2^^' <£- 

(Діти—Пять). 

У ЛЬВОВІ, 1908, 

Накладом Товариства, 

Н друкарні Наукового Товариства імени Шевченка 
під зарядом К. Беднарського. 
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Передмова до другого тому. Л 

Отсей другій тої збірки галицько руських народнії приповідок 
виходить у троха більшії обемі від першого, бо хотіло сл докінчити 
букву П. Сей тон оброблений тою саюю негодою, що й першій, а в того, 
що виістияо ся в ньоиу, виясняєте ся надія, що решта иатеріялу виі- 
стнть ся в одній тоїі такого саюго або троха більшого обвіу. Бахало 
ся б при кінці кріл досить уже богато назбиранії доповнень до пер¬ 
шого і другого тону податі також доповнена варіантів і показник бодай 
найважнїйших слів, ужитих у приповідках, щоб показати, який богатий 
і важний скарб вносять приповідки в скарбівню нашої юви і якій ши¬ 
рокий та високий обрав дають вони про духове жите, інтелігенцію, гу- 
юр, іронію і жвтвву обсервацію нашого народа. Все те дасть натеріял 
до студії над нашиїи народнії! нриповідкаїи і їх культурний та явя- 
ковиі значінві, над їх іішании, національний і' інтернаціональнії ха¬ 
рактерні. Щоб іати як найавтентічнїйшнй натеріял для такої студії, 
я обіежив ся і в сьоіу тоїі так як і в попередньому на саі устний 
натеріял, вібраний ів уст народа, виключаючи прінціпіяльно книжні ва- 
повиченя в вибікої деяких творів 8 виразно зазначенії етнографічнії 
характерої (два оповідана Михалїні Рошкейичевої в Долина, два опо¬ 
відана Давидяка з Тухлі, вбірка оповідань Юрія Кііта п. з. З гір, 
з турчанського повіту, одно оповідане 8 ленківського житя і одно не- 
друковане оповідане, написане учителем в Великих Очий, яворівськбго 
повіту). 

І8 повоприсланих іатеріялів піднесено особливо богату збірку при¬ 
повідок ів жидачівського повіту (в тексті значено: Жідач.), вібрану пая¬ 
ною Наталею Левицькою з ївановець. Дуже інтересні матеріали достар- 
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чвв д. Богдан Заклннський ів ріжних сїл етанїлавівського, богородчан- 
ського, надвірнанського і товмацького повітів. Приповідки в Підгірок, 
калуського пов. списали Андрій і Тарас Франки. Цінні причинки дали 
д. М. Я днів, відомий письменник іа неоаначених вливше сїл Станіславів- 
сьвого пов. і ученив руської ґіипааіі у Львові Іван Снсак в Кукизова 
львівського повіту, а в остатній хвилі перед вамкненвм тому прийшла 
невеличка збірочка приповідок, записаних у перших ровах XIX віку 
в Коломийщинї М. Гошовсьвим, автором невикористаного доси руського 
рукопису етнографічного вмісту, перехованого в бібліотеці краківської 
Академії Наук під ч. 8 рукописної збірки. Виписки доконав при при¬ 
нагіднім ввіданю тої бібліотеки др. Іларіон Святицький, який і крім 
того ніколи не забував про мою збірку приповідок і збогачував її при¬ 
нагідними записками, вбираними а уст ріжних людий і в ріжних околи¬ 
цях краю, ніж вишнин також від д. Бордуна. Із рукописних вбірок по- 
вволив я собі в сьому томі втягнути невеличку вбірву приповідок І8 Бер- 
гоиета на Буковині, списану в початку 70-их років минулого віку пов. 
Бупчавкои. Се одинокий доси причинок із Буковини в моїй збірці. Дещо 
подано із V тому Гуцульщина д. В. Шухевича, а надто війшла сюди 
невеличка вбірва приповідок, поміщена при ківцї рукописних споминів 
Остермана, бувшого старости в Станіславові. Дві приповідки взято ів 
рукопису бібл. Оссолїньских ч. 2189. Подаємо на кінці реєстр иісце- 
востнй не названих у першій тоні, 8 яких приповідки війшли до дру¬ 
гого тому: 

Бабух, — Бабухів, село рогатинського пов. 
Ба. ВЛ. — Баниця, село горлицького пов. (Верхр. Лемк.) 
Беле — місточко сокальського пов. 
Бергон. - Бергонет, місточко на Буковині. 
Берл. — Берлин, село брідського пов. 
Берлоги — село калуського пов. , 
Бистре — село староміського пов. 
Бережани — повітове місто. 
Бірки Домініканські — село львівського пов, 
Біла — село тернопільського пов. 
Бітля — село турчанського пов. 
Бон. — Бонарівка, село короснянського пов, 
Боратин — село сокальського пов. 
Борд.— Бордулякн, село брідського пов, 
Борщ. — Борщів, місточко гусятянського пов, 
Ботелка — село турчанського пов. 
Броди — повітове місто. 
Брониця — село дрогобицького пов. 
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Бродки — село львівського пов. 
Буде., Будзан. — Будзанів, вісточко чортківського пов. 
Буськ — вісточко кйиевецького пов. 
Буцн. — Буцвїв, село тернопільського пов. 
Буч. — Бучач, повітове вісто. 
Бел. Очи — Великі Очи, вісточко яворівського пов. 
Верхівня — село новосандецького пов. 
В. 3. — Верхратський, Заві шавці. 
Вислоб. — Ввслобокв, село львівського пов. 
Вихт. — Вихторів, село станїславівського пов. 
Вишків — село долияського пов. 
ВН. ВЛ. — Воля Ннжна, село сяціцького пов. (Верх. Лемк.) 
Вовків — село львівського пов. 
Вовч. — Вовчинець, село станїславівського пов. 
Волос. — Волосів, село надвірвянського пов. 
Ворона — село товвацького пов. 
Ворохта — село надвірнявського пов. 
Гвізд — село богородчавського пов. 
Гірне — село стрийського пов. 
Глещ. — Глещава, село теребовельського мов. 
Глїбів — село скалатського пов. 
Голеш. — Голешів, село бобрецького пов. 
Голїградн — село залїпіицького пов. 
Голова — село косівського пов. 
Горожана — село рудецького пов. 
Горохолина — село богородчавського пов. 
Гош. — Гошів, село лїського пов. 
Гр. ВЛ. — Граб, село короснявського пов. (Верхр. Леак.) 
Грабі вка — село калуського пов. 
Григ. — Григорів, село бучацького пов. 
Гринїв — село бобрецького пов. 
Грушка — село товвацького пов. 
Губ. — Губичі, село дрогобицького пов. 
Гусне — село турчанського пов. 
Гусят. — Гусятнн, повітове вісто. 
Ґалівка — село старовіського пов. 
Д. ВЛ. — Дарів, село сяніцького пов. 
Делїїв — село станїславівського пов. 
Джурин — село чортківського пов. 
Довге Стр. — село стрийського пов. 
Жег. ВЛ. — Жеґестів, село новосаадецького пов. 
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Журавно — вісточко жідачівеьвого вов. 
Загоч. - Загочевв, содо діоавога ке». 
Залізці — кісточко брідського вов. 
Заиул. — Закулинцї, село келюкийського пов. 
Заплатян — орісїлок коло Стрвя. 
Звенвгор. — Звеннгород, соло бобрецького вов. 
Зїбол. — Зїболвн, село жовківського пов. 
Золоч. — Золочів, повітове кісто. 
Іван. — Іванків, село борщівсьвого пов. 
І. ВЛ. — Ізбн, село грябівського вов. (Верх. Ленк.) 
Как. Струн. — Канівка Струкілова, повітове кісто. 
Как. к. Над в. — Каиіняе, село надвіриянського пов. 
КВ. ВЛ. — Королик Волоський, село сяніцького пов. 
Кнїгипин — село рудецького вов. 
Ков. — Колова, вісточко бережанського пов. 
Коросио — повітове кісто. 
Красне — село турчанського пов. 
Крив. — Кривча, село перекиського пов. 
Кропивник — село дрогобицького пов. 
Кукнз. — Кукизів, село львівського пов. 
Купи. — Купновичі, село рудецького пов. 
Купч. — Купчиацї, село тернопільського пов. 
Лб. ВЛ. — Лабова, село иовосаидецьвого пов. 
Лавочве — село стриіського пов. 
Лагодів — село брідського пов. 
Лисець — село станїславівського пов. 
Лисин. — Лпсиничі, село львівського пов. 
Лівчнцї — село жидачівського пов. 
Лїтння — село дрогобицького пов. 
Лука — село саибірсьвого пов. 
Люб. М. — Любівь Малий, село рудецького пов. 
Люча — село колонвйського пов. 
Ляхівці — село богородчапського пов. 
Малк. — Малківцї, село перениського пов. 
Маваст. — Манастирско, село косівського пов. 
Маріяип. — Маріянпіль, кісточко станїславівського пов. 
Медин. — Мединячі, кісточко дрогобицького пов. 
Мервичі — село жовківського пов. 
Миловане — село товкацького пов. 
Мяхв.|— Михновець, село турчанського пов. 
Млннкя — село дрогобицького пов. 
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Мости Великі — 11СТОЧКО жовківського вов. 
Нижнїв — село «швацького ж». 
Новосел. — Новоселиця, село снятввоького иов. 
Озеряни — село товиацького шов. 
Опака — село дрогобицького пов. 
Опарі — село дрогобицького пов. 
Пасія. — Пасїчаа, село стааїславівсьвого пов. 
Перевовець — село калуеького пов. 
ІІерен. — Перемишль, повітове иісто. 
Перерісль — село надвірняисьвого вов. 
Підбуж — иісточко дрогобицького <вов. 
Нідгір. — Підгірки, село калуеького вов. 
Підиихайлівцї — село рогатинського пов. 
ІІідпея. — Підпеяари, село товиацького пов. 
Пісояна — село жидаяівського лов. 
Поляниця — село надвірнянсьвого пов. 
ІІоиор. — Поиоряви, иісточко аелояівського пов. 
Поручня — село берешаноького пов. 
ІІралк. — Пралківцї, село перавиеького пов. 
ІІрісе — село равського пов. 
Прошова — село тернопільського лов. 
Радоз. — Радозина, село горлицького вов. 
Раків — село долинського пов. 
Раранче — село черновецького пов. 
Рибне — село лїського пов. 
Рибно — село станїславівського вов. 
Ровділ — иісточко жидаяівського пов. 
Р. ВЗ. — Ростова, село бжеського пов. (Верхр. Завіт.) 
Ростоки — село косівського пов. 
Русів — село снятинського нов. 
Сасів — иісточко иолояівського нов. 
Свар. — Сварияів, село долинського нов. 
Сїхів — село львівського вов. 
Скнилів — село львівського пов. 
Сколе — иісточко стрипського пов. 
Сок. — Сокаль, повітове иісто. 
Солець — село дрогобицького пов. 
Солуків — село долинського пов. 
Соп. — Сопів, село колоиийського пов. 
Сороц. — Сороцко, село скалатського пов. 
Старий Саябір — иісто староиіського пов. 
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Ст. Скалат — Старій Скалат, село скалатського лов. 
Страт. — Стратвн, село рогатіиського пов. 
Стрілків — село стрійсьвого пов. 
Стулн. — Ступниця, село салбірського пов. 
Сявок — повітове ністо. 
Терло — село станїславівського пов. 
Ти. ВЛ. — Тіханя, село грибівського пов. (Верхр. Леїв.) 
Тлуп. — Тлумачив, село колонийського пов. 
Товп. — Товмач, повітове місто. 
Токи — село абараського пов. 
Тухолька — село стрийського пов. 
Убине — село наиінецького пов. 
Ур. — Урове, село дрогобицького пов. 
У. ВЛ. — Уств руське, пісточко горлицького пов. 
Утіх. — Утїхів, село волочівського пов. 
Фереск. — Ферескуля, село косівського пов. 
Хотип — село калуського пов. 
Хрипл. — Хриплии, село станїславівського пов. 
Цуц. — Цуцилів, село надвірнявського пов. 
Черляни — село городецького пов. 
Черниця — село жидачівського пов. 
Чериїв — село рогатинського пов. 
Черг. — Чертїж, село сяніцького пов. 
Чоряол. — Чорволівцї, село товиацького пов. 
Чр. ВЛ. — Чирва, село грибівського пов. (Верхр. Леик.) 
Яблонів — село теребовельського пов. 
Яйк. — Яйківцї, село жидачівського пов. 
Якнмчицї — село рудецького пов. 
Яиниця — село станїславівського пов. 
Ярепче — село надвірнявського пов. . 
Ярпч. — Яричів, вісточко львівського пов. 
Яс. 3. — Ясениця Замкова, село турчанського пов. 
Яс. — Ясенів, село городенського пов. 
Ясенів гор. — Ясенів горішній, село косівського пов. 

Оідіїігесі Ьу ^лООДІе 



Кдадедь —Край Ч. 15.6-28—15.647. 

а. Цр кішім, ді дороги автавці? (Наг.) 
Відповідь па недорічве питане. Пор. АсІаІЬ. Кріс 1; Нос. 45. 

Кравець. 1. Десь від тебе крцведь віру агубвв. (Наг.) 
Ушив йому або ванадто велику, або западто тісну одежу. Пор. \Уапсі. IV, 

8сЬпеі(іег 78. 

2. Кравець, але такни, що лиш міхи вріе шити. (Наг.) 
Кепкують І8 невдалого кравця. 

3. Кравець попорений жупан носит. (Гнїдк.) 
Він не має ніколи часу дбати про свій власний костюм. Пор. АсіаІЬ. Кга- 

%уіес 7; ’ЙГапїї. IV, ЗсЬпеійег 19; (Зеїак. 332. 

4. Кравець по сукні крав. (Гпїдк.) 
Відповідь на жартливе питане: а по чім кравець крає? 

5. Кравче,‘над тобов біда кранче! (Голоб.) 
Кравцеви часто гровить бек робіте, немов би ворона літала над його головою. 

б. Так кравець крав, як иу сукна став. (Мінч., Ііетр.) 
Статнїйше або тїснїйше убране. Пор. А8а1Ь. Кгатоіес 6. 

7. Ший камізельку, коли я ни кравец. (Іванівцї) 
Боли когось ваставлають до роботи, якої він не вміє. 

Крадене. 1. Взьив краденов річов. (Наг.) 
Украв. 

2. За краденим доброї голова не болит. (Снят.) 
Того не болить, хто краде, він тої річи не цінить. 

3. Крадене все ліпше, (Крех.) 
Говорив налоговий злодій. Пор. АсІаІЬ. Кгасігіопе 4. 

4. Крадене не спірне. (Наг.) 
Не тривке, швидко минеть ся. Пор. АсІаІЬ. Кгасігіопе 2. 

5. Крадене розслизне сї, ще й твоє власне забере. (Наг.) 
Вірять у моральну кару за крадіж. 

6. Краденим певне сї не доробиш. (Наг.) 
Воно не виходить злодївви на пожиток. 

7. Що крадене, то зраву солодке, а потім гірке. (Дрог.) 
Самому Блодїєви прикрить ся дивити ся на крадену річ і він спішить сн збути 
її 8 рук. 

Край. і. Від краю до краю. (Цен.) 
Від кінця до кінця, ва широкім просторі. 

2. В чужім краю звичаю не знаю. (Кол.) 
Говорить ЧОЛОВІК, ЩО 8&ЙШ0В у чужину і не вміє освоїти ся з нею 

3. Де тому край І (Наг.) 
Се ще далеко від кінця, дїло заплутане. 

4. Дійшов до самого краю. (Наг.) 
Дійшов до такого, що нема де далі, до кінця. 

5. Доводи до краю! (Наг.) 
Доходи з своїм ділом до кінця, виговори все, що маєш на душі. 

нриповідкп II. — ЗОЇ — 1 
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Край—Кра* Ч. 15.648—15.667. 

6. До свого краю кождого чоловіка тьигве. (Жабе) ...всі гадки тьигнут. 
(Наг.) 
Говорив Гуцул, що довгі літа служив у війську в чужих краях. 

7. За своїм крайом серце болпт. (Наг.) 
На чужині жаль робить ся при 8гадцї про рідний край. 

8. Ладний край, лиш люди кепські. (Наг.) 
Говорив вояк, що був у Італії. Пор. ІУапб. П, Ьаші 84. 

9. Най уже на тії буде край! (Снят.) 
Нехай ва тій скінчить ся, годі вжеі 

10. На-в край сьвіта йди, то такого не найдеш. (Яс. С.) 
Такого дива чи скандалу. 

11. На краю сьвіта ми став. (Наг.) 
Хоче заступити мені весь сьвіт, нагнути мене під себе. 

12. Нема краю бел звичаю. (Цен.) 
В кождім краю свої іеичаї та порядки. 

13. Та бо тому кінцьи-краю нема! (Наг.) 
Се щось таке велике та довге, що годі роздивити ся в цїлости. 

14. Що край, то обичай. (ІІетр.) 
У кождім краю своі обичаї. Пор. Сипони 2625; ВеЬеІ 28; \УаЬ1 І, 16$; 

В г 2 о 2. Кга^ 1. 

15. Я на краю пропасти. (Ватят.) 
Доведсть ся гинути, не бачу ратунку анї виходу. 

16. Я тут з краю, нічого не знаю. (Наг.) 
Всі*, не знаю, що діять ся в селі. Вимовляеть ся чоловік, що з далека стоїть 
від якогось діла. 

Крайний. 1. Котра крайня, тота міеї файна. (Наг.) 
Парубок про дівку. 

2. Крайнє слово ти кажу. (Наг.) 
Остатня, рішуче слово. 

3. Крамного все бют. (Наг.) 
Його першого попадуть, винен чи не винен. 

Крайчик. 1. Такий крайчик, що би й пани любили. (Підгірки) 
Окраяць хліба, звичайно молоді люди вважають якимись ласощами. 

Краків. 1. І в Кракові злидні однакові. (Крех.) 
І там людям не гаразд. 

2. Не від разу Краків збудували. (Городен.) Не разом... вбудований. 
(Красноіля) ...за день... (Наг.) 
Не від рану доконано великого діла. Пор. А сі а ІЬ. Кгакбтс ЗО. 

3. Піди до Кракова, всюди біда однакова. (Ільк.) Піди і до... (Петр.) 
Іди й до.. (Н .г.) 
Одно лихо скрізь. Пор. АбаІЬ. Кгакбтс 2. 

4. Поїдемо до Кракова, і там біда бднакова. (Мшан.) Поїхав... (Комар.) 
Пор. висше Київ ч. 1. 

Крам. 1. Де крам, і я там. (Ком.) 
Або що вкраду, або зароблю. 
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Краплина—Красний Ч. 15.668—15.688. 

2. Забирай сї з усіх твоїх крахох ! (Наг.) 
З у сім, що можеш забрати. 

3. Нема такого краху, де би купив тата 3 маму. (Лучак.) 
Все иньше можна купити в крамі. 

4. Що ви тут за жидівський кран розложили? (Наг.) 
Мова про всякі річи накидані бе8 ладу. 

Краплина 1. Дайте хоць краплину, бо бігие що гину! (Наг.) 
Просив пяниця горівки. 

2. Щем нї краплини в ротї не хав. (Наг.) 
Запевняє чоловік, що постить або голодний. 

Крапля. 1. Добро пяницї й крапля. (Ільк.) 
Він хоч троха заспокоїть ся. 

2. Мала крапля й великий камінь продовбав. (Гнїдк.) 
Мала сила, дїлаючи помалу але постійно, доконув великого діла. Пор Тимош. 90. 

Краса. 1. Дав мені Бог красу від самого квасу. (Лучак.) ...Дав їй Го¬ 
сподь.. (Тереб.) 
Говорить бідна а вродлива дівчина. 

2. За холоду красов, на старість хантов вабит. (Луч.) 
Про стару дівку, що колись була красна, а постарівши ся ще дурить людий 

3. Краса дре носа. (Гнїдк.) 
Доводить дівчину до гордощів. 

4. Краса як майова роса. (Кол.) 
Вона швидко минає. 

5. Краси на тарели не крають. (Ільк., Нетр.) 
Вона сама не нагодує; до красної жінки треба й маєтку. Пор. АбаІЬ. 

Рі^кпозб 1. 
6. Краси не будеш на тарели краяти. (Луч.) 

Варіант попереднього. 

7. Краси на стіл не подаси. (Вікно) 
Краса не застуиить страви. Пор. АйаІЬ. Рі^кповс 2. 

8. Красою ситий не будеш. (Кукиз.) 
До краси треба маєтку. 

9. Пустила красу в блуд. (Лол.) 
Про дівчину, що 8адля своєї краси пішла блудом. 

10. Росте краса до нояса. (Лол.) 
Про доростаючу дівчину. 

Красїти. 1. Красїв як рак в окропі. (Наг.) 
Жартують із чоловіка, якого припікав всяка біда. 

2. ІІокрасїти не покрасїе, але подобріти подобріє. (Наг.) 
Говорить батько про невродливу, але добру дочку, або муж про такуж жінку. 

Красний, красно. 1. Буде час красно ходити, коби в чія. (Гиїдк.) 
Потішають себе бідні люди, що не мають ввідки гарно вбирати ся. 

2. Красна як з каменя вибита. (Наг.) 
Як мармурова статуя. 
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Ч. 15.689—15.710. Кращії—Краски_ 

3. Красна як чічка в городі. (Бордо.) 
Про дівчину-квітку. 

4. Красно як карвазжр. (Наг.) 
Еольор кармазину хапає за очи, подобаєть ся. 

5. Красний як намальований. (Наг.) 
Про парубка, що цвите молодою красою. 

6. Красний як тота під корчом. (Наг.) 
Як гадина. Про обридливого чоловіка. 

7. Краенов личко — серцю непокій. (Ільк.) 
Родить часто грішні бажана. 

8. Краенов пірв на вудвудї, але сам смердить. (Ільк.) 
Бував й у людвй фізична краса, що відтручує від себе задля поганої душі. 

9. Красному всьо яло сї. (Наг.) ...всьо до лицьи. (Цен.) 
Красна дівчина хоч убере ся неособливо, то про те все їй до лиця. 

10. Красно сї поводит меже людьми. (Наг.) 
Хвалять молоду жінку або чоловіка, що вміє чемно поводити ся з людьми. 

11. Лїише краще, як ноганче. (Кольб.) 
Кождий волить. 

12. Нема цайкрасшого на вроду, як ясна зоря в погоду. (Гпїдк.) 
Подив для красоти зорі (Венери). 

13. Не пізно красно ходити, коби було в чім. (Наг.) 
Можна й на старість красно ходити, коли є звідки. Пер. ч. 1. 

14. Не то красне, що красне, але то, що сї подобае. (Наг.) 
Се залежить від особистого смаку. Пор. АгїаІЬ. Рі^кпу 3. 

15. Такни красний, хоць цілуй. (Замул.) ...малюй. (Замул.) 
Говорить дівка про любого парубка. Пор. АсІаІЬ. Рі^кпу 6. 

16. Такий красний, що аж ригати ся хоче. (Код.) 
ІІасьміх над невродливим, поганим чоловіком. 

17. Такий красний, як би го з воску улляв. (Ільк.) 
Воскові ляльки бувають іноді дуже гарні. 

18. То так не красно робити. (Наг.) 
Нечемно, погано. 

19. Х»ть не красне, але власне. (Ільк.) 
Своє все наймилїйше, говорить мати про дитину. 

20. Що краенїйше, то елаїнїйше; що старое, то гидное. (Ільк.) 
Говорять про ріжницю між молодими і старими. 

21. Що красне, то й добре. (Наг,) 
Так нам звичайно здаєть ся. Пор. АііаІЬ. Рі$кпу 1. 

^2. Що красне, то не погане. (Наг.) 
Не можна мішати. 

Красота, і. Люба моя красото, люблю тебе затото! (Лол.) 
Парубок до дівчини. 

Красти. 1. Бодай лиш тілько мав, що вкраде! (Наг.) 
Бажають здодїєви такого нещастя. 
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Красти Ч. 15.711- 1Л.7.Ч0. 

2. Вкрало би тї з жеже акру хрещеного! (Наг.) 
Кинуть злодій, щоб його „варвало". 

3. В нашім селі нена злодіїв, сані люде краіут. (Косе.) 
Жартливо про злодійкувате селб. 

4. Гаду ґаду: яв не озьшу, то вкраду. (Наг.) 
В часі сусідської ровмови влодїй уже наважуєть ся вкрасти щось у гос¬ 

подаря. 

5. Гірше красти, як розбивати. (Рава Р.) 
Бо розбійник важить житбм, а злодій краде потайно. 

<6. Дай му Боже, аби мав що в мене красти! (Наг.) 
Аби я був па стілько маючий. 

7. Де всі крадут, там злодіїв гіема. (Грабівка) 
Нема ріжницї між чесними й нечесними. Пор. IV а пі. IV, 81е1і1еп 117. 

Б. Добре красти, як б куди класти. (Наг.) 
Як злодій має добру схованку. Пор. ЇУапсІ. ІУ, 81еЬ1еп 22. 

9. Книжку вкрасти не гріх. (Дрог.) 
Загальна поговірка, яку аж надто часто сповняють добрі людці. 

10. Крав бис з під себе! (Наг.) 
Прокляте: щоб ти крав те, що під себе вробиш. 

11. бден краде, другий у міх кладе. (Наг.) 
Той украв, сей переховує і звичайно більше користає, як властивий злодій 
Пор. Шалі. IV, 81еЬ1еп 20. 

12. Краде в живі очи, ще й чужими руками. (Борис.) 
Про хитрого 8лодїя, що краде зі спільниками. 

13. Краде, кілько ся влізе. (Борис.) 
Що може захопити. 

14. Лекше вкрасти, як купити. (Кольб.) 
Звичайне міркуванє злодія» 

15. Маю красти, волю жебрати. (Наг.) 
Говорив лінивий, хоч зовсім здоровий чоловік, що пустив ся на жебранкй 
хліб. Пор. \Уап<1. IV, 81еЬ1еп 45. 

16. Не вкрадеш там, де нічого нема. (Наг.) 
Злодій звичайно туди не йде. Пор. IV а псі. IV, 81еЬ1еп 18. 

17. Не кради, помацай тай назад поклади. (Ком.) 
До злодія, що підозрено мацає якусь річ. 

18 Ни на тою крав, аби віддав, али на того, аби собі сховав. (Иужн.) 
Говорять про злодія. Пор. Етн. Зб. VI, 118. 

19. Семе не кради, а шестеро можеш. (Наг.) 
Так злодії толкують сему заповідь божу. 

20. То видиш аби на чімось гадина сичьила, він би й тою вкрав. (Наг.) 
Про відважного, завзятого влодія. 

•21. Тяжко там украсти, де ґазда сам злодій. (Ільк.) 
Бо він знає злодійські способи і вміє устерегти ся їх. Пор. АУапіІ. 1У; 

ЗіеЬІеп 19, 23. 
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Ч. 15.731-15.749. 

2‘2. Украв, бодай вад нив ворони крапали! (Луч.) 
Приказка основана на покревпости звуків: красти і кракатй. 

23. Хто би мав сю книгу вкрасти, тому сїм літ свииї пасти. (Наг.) 
Говорив старий дяк, що май одну стару книгу. 

24 Хто вкрав волоки, того з’їдьит сороки. (Наг.) 
Жартує чоловік, шукаючи волоків, що десь поділи сн. 

25. Хто вкрав, тому еден гріх, а у кого, тому десять. (Гнїдк.) 
Бо окрадений підозрівав невинно иньших. 

26. Хто де вкрав, як ще там не був? (ЗавулЛ 
Звиняв ся злодій, покликаючи ся на своє аІіЬі. 

27. Хто красти йде, той знав, що бют, але голод мусит. (Кар г.) 

То ще не страшний злодій, що йде красти з голоду. 

28. Хто раз украв, той до віку злодій. (Наг.) 
Його підозрівають до смерти. Пор. АбаІЬ. Кгазс 15, 16 і \Уапс1. IV, 

81еЬ1еп 2, 62, 83. 

21). Цвйики красти, то не гріх. (Грин ) 
„А то тому — пояснив Гуцул, — бо йик Жиди Христа мали розпинати, то 
ідей милосерний украв цвйики, а то були би ще бірше понабивали в кіло.41 

30. Що вкраде, то й иав. (Наг.) 
Про злодія. 

31. Що в мене вкрадеш крім живої душі? (Наг.) 
Говорив бідний чоловік до селового ЗЛОДІЯ. 

32. Я ваи, куме, не кажу, що-сте вкрали, але таки віддайте. (Луч.) 
Добродушна промова до злодійкуватого кума. Пор. АгїаІЬ. КгаЗс 22. 

33. Як не вкраду, що забагну, то ні всю ніч пропасниці бв. (Наг.) 
Говорив вал ого вий злодій. 

Краяти. 1. Аби-с го на куснї краяв, то анї скикне. (Наг.) ...сї не при¬ 

знав. (Завад.) 

Говорять про твердого чоловіка, що приймає побої мовчки. 

2. Борони Боже краяти хліб над мискою з молоком, бо корові цицьки 

попукают, та не буде молока давати. (Ком.) 
Нар. віруване. 

3. Крав, а на себе сї дивит. (Наг.) 
То певно вкроїть пальця. 

4. Крав ми серце як на тарели. (Наг.) 
Завдає мені болю. Пор. пісню: 

Моя Гануси 8 иньшим розмовляє, 

, Моє серденько як на тарели крає. (Наг.) 

5. Крав ні як ножом по серци. (Наг.) 
Мучить мене, вавдає гризоти. 

6. Не край ми серця ! (Крех.) 
Не вражай мене, не муч. 

Кревний. 1. Бодай ся наші кревні добре мали, а ми до них дороги нф 

знали. (Наг.) 
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Кревний—Крес 1\ 15.50—15.769. 

Бо від них звичайно нема надїї на поміч у потребі. Пор. АсІаІЬ. Кге^шу 1. 

2. Кревні сн: їх дїди на одній печи гріли ся. (Гнїдк.) 
Жартують І8 далекого, фіктівного свояцтва. 

3. Ми собі кревні: мій дід з його бабов ходили иа сорокопуди. (Наг.) 
Сміють ся 8 далекого свояцтва. Пор. АЗаІЬ. Кгеишу 7. 

4. Такі ии собі кревні: ній отець в його вітцьи купив пацьи. (Мшан.) 
Сміють ся 8 дуже далекого свояцтва. 

5. Хоць кревний, а непевний. (Яс. С.) 
Не можна на нього спустити ся. У Поляків: Со кгедупу, Іо решіу. А<1а1Ь. 

К гейшу 2. 

Крейцар (пор. І, 498—502, Ґрейцар). 1. Ґрейцар не гроші, фрайтер не 
шаржі. (Колон.) 
П рипові дають вояки, що по мають обовязку салютувати фрейтрам. 

2. Ґрейцар юшка, а два галушка. (Нужн.) 
Так дорого числив своїм робітникам галушки скупий господар. Пор. Бтн. 

36. УІ, 14. 

3. За ґрейцар би ииш до Львова гпав. (Наг.) 
Про скупаря, що трясеть ся над крейцаром. 

4. За ґрейцар би тридневну козу лупив. (Колош.) 
Козу, що вже три дни як варізана або здохла, дуже трудно лупити. 

5. За ґрейцар дав би сї повісити. (Наг.) 
Такий вахланний на гроші. 

6. За ґрейцар тепер тьижко па сьвітї стало. (Наг.) 
Загалом за гроші. 

7. Маєш два ґрейцарі, іди до міста і купи смачного й красного. (ІІужн.) 
Смачне то сіль, а кразне мітла, пор. Етн. 36. VI, 162. 

Кремінал. 1. Вступи сї, бо тут креміналу наробю. (Наг.) 
Кремінал у значіню злочину, вбійства. 

2. Ми вже відай в креміналї корі не пустили. (Ценїв) 
Зітхаючи говорили арештанти. 

Кремінь. 1. З кренепю огню дуют. (Косе.) 
З непожиточного видобувають користь, у твердій душі докопують ся чутя. 

2. З кременю серце. (Наг.) 
Тверде, неподатливе. 

3. Кремінь іскри дає. (Наг.) 
Загально відоме спостережень. 

4. С—в бис креміньом та шерляком! (Цеп.) 
Жартливе прокляте. 

5. То ше кремінь, не чоловік. (Наг.) 
Твердий, довговічний, несумлінний. 

Кремяний. 1. 1 па кремяній горі доробит сї хлїба. (Наг.) 
На недоступнім, неплодючім ґрунті. Говорять про енерїічного, роботящого чо¬ 

ловіка. 

Крес. 1. Узьев крес, заложив кресаню, закликав капове, пішов па гай- 

тове, війгаов на ґруник і присів. (Кривор.) 
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Кресатй —Кривий Ч. 1&.770—15.789. 

Жартливе оповідане можепе в гуцульський висловів: ум» стріївву, Наложив 
капелох, ваклйка гончі пси, пішов на лови, вийшов на вершок горя і присів. 

Кресати 1. Аж огню креше. (Наг.) 
Тав цупко танцює. 

2. Викрешу я тобі огню 8 сраки. (Наг.) 
Погроза: вабю по вадниці. 

3. Вкрешу сї тобі на голову. (Наг.) 
Всеру ся. Лайка. 

4. Так буду кресати, аж буде срака огню давати. (Наг.) 
Буду бити міцно. 

Кривда. 1. Аби вїкоиу кривди не було! (Наг.) 
Побожне бажане, що не швидко справдить ся. 

2. А сив би тебе божий тьижко покарав да мою кривду! (Наг.) 
Молить ся скривджений чоловік. 

3. За кривду Вог дубельт платит. (Дрог.) 
Дубельт — подвійно. Платить очевидно в зиачіню: карає. 

4. Коли ти кривда, йди до Папа Бога ва скаргу. (Наг.) 
Говорить пан або богач кривдячи бідного чоловіка. У Поляків: Коти кггушіа, 
изЦр, АсІаІЬ. Кггуягсіа 6. 

5. Кривда людська боком вилазить. (Ільк.) ...вилізе. (Наг.) 
Помстить ся на кривднику. Пор. АбаІЬ. Кгхутіа 8. 

6. Куди ходжу, то плачу свеї кривди. (Наг.) 
Говорила покривджена жінка. 

7. Лучіие кривду терпіти, як кривду чинити. (Ільк.) 
Високо христіянський, але не дуже практичний прінціп. Пор. Гильф. 180; 

В 1*2 о 2. Кггу\У(іа 1; АсіаІЬ. Кггумсіа 11. 

8. Людськов кривдов не доробиш сї. (Наг.) 
Се віщованє в жино дуже часто не сповняеть ся. 

9. Ми ще на кривді, а він уже иа иравдї. (Наг.) 
Ми ще на землі, теренї визиску, а вій уже вмер. 

10. Най ти моя кривда в горлі стаие. (Наг.) 
Прокляте, зрештою нешкідливе. 

11. Пан Біг сї мові кривди впімне. (Наг.) 
Віра в божу справедливість. ІІор. АбаІЬ. Кггуїуба 18. 

12. Чия кривда, най того Бог скаре! (Наг.) ...того б гріх. (Наг.) 
Жартує кривдник іа покривдженого. Пор. АбаІЬ. Кггумгба 3. 

13. Я свеї кривди не дарую. (Наг.) 
Говорить резолютний чоловік. 

14. Я му кривди не 8робю. (Наг.) 
Буду його шанувати й доглядати. 

КриВйй. 1. Або то моя річ усе криве простувати? (Наг.) 
Я не можу запобігти всякій веправді 

2. Крйвий кривого не простує. (Наг.) 
Бо й сам кривий. Пор. АсіаІЬ. Кггу\уу 1. 
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ЦриЬйтя—Кр'йк Ч. 15.790-16.810. 

3. Кривий простого пе догоиит. (Наг.) 
Кривим навивають кульгавого або бевногого. 

4. Кривим оком ливит сї. (Наг.) 
Завидющий чоловік, дивить ся злобно. 

5. Що криве виросло, того не нанростувш. (Наг.) 
Що лихе виросло, того не виправиш. Пор. Вггог. Кггу\уе 1. 

Кривити. 1. Він душев кривит. (Цей.) 
Нещиро говорить, лукавить. 

2. Кривит сї як сирітка. (Наг.) 
Про несмілого, меланхолійного чоловіка. 

3. Кривит ся як середа на пятиицю. (Крех.) . .на четвер. (Сор.) 
Середа на пятницю не має чого кривити ся, бо обі пісні. Пор. АйаІЬ. Кггу- 

луіс зі§ 3. 

4. Покривило би ти руки й ноги! (Наг.) 
Прокляте, коли хтось щось зробив криво. 

Кривоклубий. 1. Кривоклуба ще й рідкозуба. (Наг.) 
Кепкують парубки з дівки. 

2. Най буде й кривоклуба, аби була серцю люба. (Голоб.) 
І невродлива дівка може полюбити ся парубкови. 

3. Хоць кривоклуба, коли мівї люба. (Наг.) 
Оправдував ся парубок, що брав кривоклубу жінку. 

КриворІВНЯ. 1. Криворівня тому так зве ся, що мав криві ровнї. (Кривор.) 
Ровняни називають скісні камяні верстви, що виступають у високих берегах 
Черемоша. 

Криж. 1. Буду крвжом лежьпв у церкві за свою кривду. (Наг.) 
Такий звичай, що покривджепий маніфестує свою кривду тим, що простиравть 
ся в церкві перед райськими дверми і лежить так усю службу божу. 

Крижало. 1. Тверде прижало шкіру би дерло і кров би ссало. (Залуче) 
Що таке криж&ло — не 8наю. 

Крижі. 1. Аж ми в крижох хруснуло. (Наг.) 
Говорить чоловік, що підіймав щось дуже тяжке. 

2. В крижох мі коле. (Наг.) 
Жалувала ся жінка зморена жнивом. 

3. Крижйй си не чую. (Наг.) 
Від праці в зігнеаім стані, прим, при жнивах. 

Крижма. 1. В божу крижму вписати ся. (Гпїдк.) 
Чи охрестити ся, чи вмерти, чи вступити до манастиря? 

Крик. 1. А ци не можна би то без крику та без галасу зробити? і Наг.) 
Коли якесь діло роблять з великим криком. 

2. Більше крику, як зойку. (Замул.) 
Більше кричить, ніж його справді болить. 

3. Більше крику, як пожитку. (Ком.) 
Кричить, а мало робить. 

4. Більше крику, як чого. (Наг.) 
Коли ванізащо счинить ся крик. Пор. \¥апсІ. І, ОезсЬгеі 32, 50. 
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Крик—Криска Ч. 15.811—15.830. 

5. Великий крик за налий пшик. (Наг.) 
Сварка за дрібницю. Пор. ІУашЗ. І, СезсЬгеі 20. Уіеі ОезсЬгеі ип(1 уіє^ 

АУоІІе. 

0. Від крику лиш вуха больит. (Наг.) 
Зрештою не стане са нічого злого. 

7. Від крику ще ніхто не згиб. (Наг.) ...вмер. (Голоб.) 
Можеш кричати кілько хочеш, син нікому не зашкодиш. Пор. \Уап<1. 1, Се- 

зсЬгеі 53. 

8. Він до мене з криком та фуком, а його буком та буком! (Наг.) 
Жартував собі резолютний чоловік І8 сусіда, що зачешав ся до сварки 8 ним. 

9. Він криком кричит. (Наг.) 
Дуже кричить. 

10. Де миого крику, там мало нравди. (Коб.) 
В крику щезає спокій потрібний для доходженя правди. Пор. А сі а 1Ь. Кггук 
1; \У а п (3. І, ОезсЬгеі 2, 9. 

11. Криком дуба не врубаєш. (Цен.) 
Треба вжити сили і сокири. Пор. АсЗаІЬ. Кггук 3. 

12. Криком огню не вгасиш. (Наг.) 
Треба води. 

13. Крик як на ярмарку. (Наг.) ...у коршмі. (Кал.) 
Про великий гармідер. 

14. На крик сї люде вбігают. (Наг.) 
Де хтось кричить, там люди біжуть на поміч. 

15. На твій крик я вже звик. (Наг.) 
Ним мене не налякаєш ані не здивуєш 

16. По крику дурня пізиают. (Велз) 
Він за що будь верещить. Пор. \Уапб. IV, ЗсЬгеіеп 1. 

17. Такий був крик та зойк, щоби ся птах на даху не втримав (Коб.) 

...всидів на стрісі. (Снят.) 
Про бійку та сварку в хаті. 

18. Ци ще ті від крику горло не болит? (Наг.) 
Уговкують надто крикливого чоловіка. 

19. Хто би сї твого крику бояв? (Наг.) 
Я не бою ся, бо маю бучок у руках. 

Крила. 1. Изьив го під свої крила. (Наг.) 
Ввяв під свою опіку, протекцію. Пор. 5Уапс1. І, Рій&еі 10. 

2. Онусгив крила, як обскубана гуска. (Наг.) 
Скорчив ся, посумнів. 

3. Притлли му крила. (Ільк.) 
Спинили його смілі розмахи та плини. Пор. \УапсІ. І, Рій^еі 9 

4. Як би му крила виросли. (Наг.) 
Такий ходить легкий, веселий. Пор. \Уап<1. І, Р1й<*е1 15. 

Криска. 1. Прийде криска й на Матиока. (Горо.ч'кї 
Мазурська приказка перенята Русинами, гюр. А<іа1Ь. М <і]н8'. 3. 
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Крисо —Кричати Ч. 15.831-11.850. 

Крисо. 1. Все в одно крисо ббш. (Явор.) 
Говорять до дзвонаря, що все в одно крисо дзвона бб, а також про такого 
чоловіка, що любить товкти все одно й те саме 

2. Дай му по крисах! (Наг.) 
Дословно: по капелюсі, образово: по голові. 

3. До самих крис ми то доходиг. (Наг.) 
Маю того аж занадто досить. 

4. Маю того по самі криса. (Наг.) 
Маю аж по горло чи висше горла. 

Кричати. 1. А кричьив бис си на зуб. (Наг.) 
Прокляте на крикуна: щоб тебе зуб заболів. Пор. \Уап<і. IV, ВсЬгеіеп 66. 

2. Кричи, абис тріс, то тї не послухаю. (Наг.) 
Говорить упертий крикливому. 

3. Кричит, аж година свитае. (Наг.) 
Аж МЛІСІ10 робить ся. 

4. Кричит, аж до третої хати чути. (Наг.) ...на конедь села. (Наг.) ...на 
все село... (Наг.) ...ва десьиту межу. (Наг.) 
Кричить дуже голосно. Пор. \УапсІ. IV, ВсЬгеіеп 89. 

5. Кричит, аж ми сї крізь вуха прохапуе. (Наг.) 
Разить у вухах. 

6. Кричит, вередит сї, що мало не нукне. (Наг.) 
З великої натуги підчас крику. 

7. Кричит, мало сї не розідре. (Наг.) 
Широко розвявляючи рота. 

8. Кричить не своїм голосок, як би чорт з него лика дер. (Ільк.) 
Про проравливий, болючий крик. 

9. Кричит ріжпими голосами. (Наг.) 
Про дуже ввучний, лютий крик. 

10. Кричит си на голову, на черевний зуб. (Наг.) 
Немов би його голова боліла або зуб. 

11. Кричит, як би го хто зо скнри дер. (Наг.) ...як би з нього скиру 
дерли. (Наг.) 
Обдирати когось живцем зі шкіри — страшенний біль. Пор. \УапсІ. IV, 

ВсЬгеіеп 39. 

12. Кричит як ваимлениб. (Наг.) 
Як би його хто нааяв кричати. 

13. Кричит як шалений. (Збар.) 
Без нінкоі причини. Пор. \УапсІ. IV, ВсЬгеіеп 52. 

14. Кричи, хоть там розсядь ся! (Кол.) 
Хоч трісни, міні не жаль тебе. 

15. Не кричи, не вирве тї там. (Наг.) 
Утишують дитину, що не хоче сама сидіти в хаті і кричить при відході стар¬ 

ших. 

16. Про мене кричи, хоть на хату вилізь. (Наг.) 
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Кришити—Кров Ч. 15.851—1о.8С>8. 

Вилізши на хату крик далі чути, ніш із середини хати. 

17. Якого дїдька лабатого кричиш? (Наг.) 
Сердите уговкуване: не кричи, ба чорта прикличеш. 

18. Як крикнеш у лїс, так ти сї нідкрикпе. (Наг.) 
Як промовиш до кого, так він тобі й відповість. Пор. \Уап(1. IV, ЗсЬгсіев 
16, 20. 

19. Якої галузи кричиш? (Наг.) 
Чи бажаєш галузи, на якій би тебе повісити? 

Кришити. 1. Викришило би вас до лаби! (Наг.) 
Прокляте. Щоб зайшла пошесть і вигубила весь ваш рід. 

Кришталь. 1. То чоловік як кришталь. (Наг.) 
Ясний, щирий, без хиби. 

2. Чистий як кришталь. (Наг.) 
Про чисту, блискучу річ і про чееного, непідкупного чоловіка. 

Криштальовий. 1. Будь криіитальовий, еіє у йдеш обнови. (ГнїдкА 
Власне найліпших людий обмова найшвидше чіпляеть ся. 

Крій. 1. Який крій, такий стрій. (КолО 
Від крою залежить, чи одежа прикрашує чоловіка, чи ні. 

Кріль. 1. Виїдь, виїдь крілю на червонім коїло! Твої сини порубані, по 
під мости нометаві. (Наг.) 
Дитяча приспівка. Стебелце вложене в двоє, так що між обома раменчми пов¬ 

став невеличке подовгасте очко ; те очко запускають слиною так що па цьому 
робить ся тоненька пліві і на сю пліву пускають краплю соку з ростини 
„песье молоко41, при чім на пліві виступає червоний колір. Отеє ніби то кров 
королівських синів порубаних і покиданих по під мости. Ремінісценція якоїсь 
казки, якої одначе в тій формі міні не довело са чути. 

Кріпити СЯ 1. Кріпит ся як гарбуз на морозі. (Сяніцке) 
Мучить ся, пропадає, псуеть ся. Пор. Вггог. Кггеріб зі§ 1. 

Кров. 1. Абис мі різав, то би з мене кров не потекла. (ЬЬг.) 
Я такий марний, малокговний. Пор. Вггог. Кге\у 4. 

2. Біла кров му з носа йде. (Дрог.) 
Сміють ся з васмаркаиого. Пор. Вггог. Кге\у 1. 

3. Жи ви, різана кров 8 мене йшла. (Наг.) 
Від якоїсь рани або в часі дизентерії. 

4. Кров би тї залльила! (Наг.) 
Прокляте: щоб ти вмер від вибуху крови. 

5. Кров випити чию. (Гнїдк.) 
Виссати, вивискати, зубожити когось. 

В. Кров за кров. (Наг.) 
Убійство за вбійство, старий прінціп пімсти. Пор. \Уап(1. І, Віиї 3. 

7. Кров з молоком. (Наг.) 
Говорять про молоде, румяне лице. 

8. Кровиночки в лини не має. (Берез.) 
Такий блідий та анемічний. 
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Крдр — Кровавий Ч. 15.869 15.889. 

9. Крови собі дармо не псуй. (Льв.) 
Не сердь ся, ие кричи бсв підстави. Пор. \УапсІ. 1, Віиі 63. 

10. Кровйов підплив. (Наг.) 
З ран у нього ллеть ся кров, так що він увес і мокрий. 

11. Кров мою пеш! (Наг.) 
Грпвеш, лоточиш мене. 

12. Молода кров кипит. (Наг.) 
Молодий чоловік пристрасний, легко сердить ся. Иор. \¥ап<1. І, Віиі 32, 38. 

13. Кров не вода, розливати шкода. (Мінч., Ільк.) 
Стара приказка, осторога розбійникам та забіякам. Пор АсіаІЬ. Кге\у 2; 

\¥ап<і. І, Віиі 5. 

14. Кров у миї закипіла. (Наг.) 
Я спалахнув, мене пі рвала злість. Пор. \УапсІ. 1, Віиі 40. 

15. Кров у мнї застила. (Наг.) 
3^ страху. 

16. Лиш зимної крови! (Цен.) 
Остерігають юрячого, сердитого чоловіка. Пор. \Уапс1. 1, Віиі 68. 

17. Людська кроиця не водиця, розливати не годить ся. (Ільк.) 
Пор. висше ч. 13. 

18. Невинна кров до неба кричит. (Наг.) ...волав. (Кірки) 
Говорять про вбійство. Пор. IV а псі. 1, Віиі 13, 44. 

19. Срав ои-с кровйов! (Наг.) 
Прокляте. 

20. Тече му з носа кров, але біла. (Кольб.) 
Жартують із засмарканого, пор. висше ч. 2. 

21. Що кров, то не вода. (Наг.) 
Пор. висше ч. 13; ІУ&пд. і, Віиі 5. 

22. Тож моя рідна кров! (Кол.) 
Говорить батько про свою дитину. 

23. То ще пся кров собача! (Наг.) 
Лайка. 

24. Треба з тебе тоту погану кров випустити. (Наг.) 
Треба набити, аби кров потекла. Пор. АсіаІЬ. Кгелу 5. 

25. У мене би-с сї кирви не дорізав. (Наг.) 
Я такьй ослаблений, марний і малокровний. Пор. висше ч. 1; АсіаІЬ. Кге\\г 7. 

20. Ще в нїл кров грав. (Наг.) 
Ще чув себе сильним, палить ся до жінок. Пор. IV а псі. І, Віиі 26. 

27. Що своя кров, то яе чужа. (Наг.) 
Своє, рідне близше, любійше від чужого. Пор. \7апсі. І, Віиі 19. 

Кровавий. 1. Будеш ти ще керваві сліди 8а собов лишьити. (Наг.) 
Грозять, що буде битий. 

2. З кервавої црацї жию. (Наг.) З кервавизни... (Наг.) 
Говорить чоловік про своє гірке тароване. 
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Крок Ч. 15.В90—15.910. 

3. Керваве иое жите. (Наг.) 
Жалуеть ся чоловік, що дуже бідує. 

4. Ще ти кервавими сльозами заплачеш, (Наг.) 
Говорять про тяжкий, ревний плач. ІІор. \УапсІ. І, Віиі 58. Тимош 227. 

5. Я«ж на то керваво робила. (Наг.) 
Жалувала ся жінка, яву скривдили на заробітній платі. 

Крок. 1. Аби вам на кождім кроці, на кождім поступі добро було! 
(Любіиа) 
Уривок І8 дідівської молитви. 

2. Анї кроку не зробиш наперед. (Наг.) ...ми ие сьміп робити! (Наг.) 
Докоряють лінивому, заскорузлому чоловікови. 

3. Анї на крок далі! (Наг.) 
Стій тут, не смій іти далі. 

4. Анї на крок з дороги не схоль! (Наг.) 
Не вбочуй, держи ся дороги. 

5. Анї на крок му не устунит. (Наг.) 
Про впертого. 

6. Анї руш кроку зробити не хоче. (Наг.) 
Про лінивого. 

7. Він широкий у кроці. (Наг.) 
Ступав широкими кроками. 

8. Він ще лиш перші кроки робить. (Токи) 
ІІочиоае се діло 

9. Два кроки, то недалека дорога. (Наг.) 
Заохочують чоловіка до ходу. 

10. Держит крок із ним. (Збар. 
Іде рівно 8 ним, вони приятелі або конкуренти. 

11. Дотримати кроку кому. (Наг.) 
ІТИ 8 ним у одній лінії, дорівняти йому. 

12. Дрібним кроком іде. (Наг.) 
Ходить підтюпцем. Пор. АУапсІ. IV, ЗсЬгіІІ 37. 

13. Крок в крок за ним ходит. (Наг.) 
Слідом, невідступно. 

14. Крок наперед, а два взад. (Цен.) 
Кепкують із нерішучого. 

15. Кроком сї не поступит. (Наг.) 
Пе зробить кроку, не рушить ся. 

16. На кождім кроці чоловіка біда пасе. (Наг.) 
Йому грозить небезпека. 

17. На крок би го від себе не пустила. (Наг.) 
Про матір, що скрізь куди йшла, брала з собою свого сина. 

18. На сто кроків го обминаю. (Наг.) 
Говорить чоловік про ворога. 
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Кроква—Круг Ч. 15.911—15.926. 

19. Не додержиш ти міні кроку. (Наг.) 
Не зрівяєш ся зо мною. 

20. Перший крок до пекла, то вже пів дороги. (Наг.) 
Найтяжше почати зле діло, а там піде швидко. Пор. XV а псі. IV, ЗсЬгіїі 25. 

21. Першого кроку стережи сї. (Наг.) 
Треба обережно починати всяке діло. Пор. XV апсі. ЗсЬгіІІ 22. 

22. Перші кроки цайтяжші. (Крех.) 
Початок усякого діла не легкий. Пор. XV а псі. IV, ЗсЬгіи 4, 16. 

23. Широкими кроками довгу дорогу перейдеш. (Кал.) 
Швидко зайдеш до цїли. Пор. XV а псі. IV, ЗсЬгііі 12. 

24. Ще крок тай смерть. (Помор.) ...тай пусі (Снят.) ... тай нема тї! 

(Наг.) 
Говорять про чоловіка близького смерти або про небезпеку, що ось-ось гро¬ 

зить чоловікова. Пор. \Vап<і. IV, ЗсЬгіП 35. 

25. Що крок, то близше до цїли. (Кол.) ...до смерти. (Наг.) ...до гробу. 

(Крех.) 
Мелянхолїйне спостережене про те, як минає наше жите. Пор. XV а псі. IV, 

ЗсЬгіЦ 10. 

Кроква. 1. Сховав за крокву в капустянім листку. (Нмг.) 
Сьміяли ся 8І снупарн, що сховав паперові гроші, завинені в капустянім ли¬ 

стику, 8а крокву своєї хати, де вони й згоріли. 

2. Яка кроква, така й лата; яка робота, так й заплата. (Ільк.) 
Перша половина додана очевидно для риму, бо порівнапє між обома полови¬ 

нами не дуже то складне. 

Кропива. 1. Бодай бпм тя була радше иа кропиву висцяла, вїж милам 
тя на своє неіцасте породити! (Город.) 
Говорить мати до невдалого, еепослушного сина. 

2. Часом і межи кропивою росте кійло (лїіїя). (Ільк.) 
І між лихиии людьми виросте добра, гарна людина. 

Кропивник. 1. З Кропивника родом, 8 Головського уодом, у мене робив, 
що виробив, то пропив, украсти не вкрав нич - ретеиний чоло¬ 
вік. (Мілан.) 
Так рекомендував мшанецький Бойко кропивницьвого наймита. 

Кропля. 1. Часта кропля дощу і камінь нодїравить. (Ільк.) 
Усильною працею перебореш і найбільшу трудність. Пор. лат. 6и11а сауаі 
Іарібет поп уі, весі ваєре сасіепсіо. 

Крохмаль. 1. Міні сї й крохмалю з надшивки не хоче. (Наг.) 
Крохмаль І8 надшивки (долішня, надшита часть жіночої сорочки) був для 
якогось маминого синка очевидно дуже апетитною стравою. Крохмаль у селі 
виварюють звичайно з ячмінних або пшеничних верен. 

Круг. 1. Зібрав сї на круаї. (Косе.) 
Зібрав ся, був готов швидко. 

2. З круга світа би тї вігнало! (Наг.) 
Щоб тобі на світі місця не було. 
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Крутий - Крутити Ч. 15.927—15.946. 

3. Круг вишітуют перед хату, як д\же грииит, аби в хату ірії ве вда¬ 
рив. (Наг.) 
Кругом навивають велику лопату, на якій саджають у піч паску. Такцй круг 
— одна 8 родинних святощів, що уживавть ся лише раз до року, а зрештою* 

весь рік лежить вистромлений ва крокву на поду. В часі великих громів його 
як охоронний талівман кладуть перед хатою для відверненя громів. 

4. Крутої дурак. (Збар.) 
Властиво московська приказка, занесена до нас. 

5. На крузі то зробив. (Косе.) 
Не гаючись, як стій. 

Круглий. 1. Круглий як ковбичка. (Кор.) 
Про пуватого а невисокого чоловіка. 

2. Круглий як яблочко. (Наг.) 
Про круглолидого, румяного хлопчика. 

3. То ще круглий дурень. (Кал.) 
З якого боку глянь на нього, все дурень. 

Крук. 1. Злїтают еї, як круки на стерво. (Наг.) 
Збігають ся люди захланні на якусь поживу. 

2. Крук, ворона, воробець — під єдин стрихулець. (Гнїдк.) 
Все се дармоїди, шкідливі птахи. 

3. Круки на стерво летьит, а пана на людську біду. (Наг.) 
Вислов ненависти до панів. 

4. Крук крукови очий ае вибере. (Наг.) ...впдзюбле. (Завал.) 
Свій свойого ве скривдить. ІІор. ЬеиІзсЬ 21; Симони 405; Озт. 338; \УаЬГ 
1, 148; IV а її 1 II, 39; Динар. 996; Е. Кої 505, 730; Тимош 243; \Уап(і. І\- 

ВаЬе 446. 

5. Крукови і мило не поможе. (Ільк., ІІетр.) 
Він усе буде чорний. ІІор. Мнка 3306. 

6. Лїтав, лїтав крук, тай о лайпо — нук! (Гнїдк.) 
Очивидно в зимі, коли його притис голод. 

7. На те він крук, щоб не пустив 8 рук. (Дар.) 
Крук тут у значїню злодійкуватого, захланного чоловіка. Пор. Нос. 478.. 

8. Не дурний крук дати в рук. (Вар.) 
Не дурний скупар або злодій віддати те, що загарбав. 

9. Но поможе крукови мило. (Цей.) 
Хоч як його мий, усе він буде чорний. Пор. Мика 3306. 

10. То білий крук! (Дрог.) 
То рідкість. ІІор. \Уап<1. II, КгйЬе 117. 

11. Як крук аакракін. (Ниг.) 
Озвав ся лихим словом. 

Крупа. 1. Крупа крупу донаньпе. (Наг.) 
Про рідку юшку ніби 8 крупами. ІІор. Нос. 331. 

2. Про едну крупу горнець круп буде. (Мілан.) 
Одна крупа — невелика страта. 

Крутити. 1. Бода-с сї скрутив! (Дрог.) 
Щоб ти збив ся 8 пантелику, стратив духову рівновагу. 
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Крутія Ч. 16.947—16.966. 

2. Вікрутав ся батько, без чупрів* до дошу піпов. (Дар.) 
Викрутив ся в дословнім значіею: крутив ся, поки чуприну не обірвали. 

3. Закруті-голова. (Наг.) 
Про такого, що робить богато крутанини та клопоту. 

4. І ти крутиш і я кручу, уступи сТ, бо тї тручу. (Наг.) 
Властиво приспівка; ширше знач.: два крутії, один на перевір другому бреше* 

5. Колесо сі крути, чорт жида лупи; колесо си докручее, чорт жіда 
долупев. (Голови) 
Приспівуючи дравнять жидів. 

6. Крути, верти, треба вмерти. (Лев., ІІетр.) 
Хоч так, хоч сяк спекулюй, усе таки смерть не мине тебе. ІІор. Дивар. 946. 

7. Крути не верти, треба вмерти. (Тереб.) 
Смерть — річ неминуча. Пор. Гильф. 1600. 

8. Крути не верти, даром не будеш. (Незаб.) 
На се вже зовсім не рахуй. 

9. Крутит, вертит. (Гнїдк.) 
Про крутія та брехуна. Пор. IV а псі. І, БгеЬеп 9, 10. 

10. Крутит вода колесом, але ти инов гірше крутиш. (Наг.) 
Говорять до брехуна та ошуканця. 

11. Крутит ва всі* боки, а все дїров на няту. (Мшан.) 
Про крутія, якому все рветь ся його брехня. 

12. Кр>тят сьвітом. (Гнїдк.) ...своїм ... (Лучак.) 
Радше: крутить ся по світі міркуючи, як би прожити. 

13. Крутит своїм сьвітом, як Циган совдьом. (Наг.) 
Спекулює, як би прожити, бреше й вибріхувть ся. 

14. Крутит сї як баба а тйябалом. (Кольб.) ...з тйжбором. (Лол.) 
Що таке тимбал чи тижбір, не 8наю. 

15. Крутит сї, як тота вівцьи, що кр)тець мав. (Наг.) 
Крутець — відома овеча хороба, при якій вівця починав крутити ся довкола, 

поки не згине. 

16. Крутит ся, гей той сворень. (Ком.) 
Сворень у возі звичайно не крутить ся. Про чоловіка, що стоїть безрадний. 

17. Крутить ся мені на Я8идї. (Ільк.) 
Ось-ось пригадати, тай не можна. Пор. Динар. 945. 

18. Кр)ТИТЬ ся, як жирне порося. (Ільк.) 
Яке крутять на ріжнї над огнем. 

19. Крутит ся, як лайно в нрорубі. (Гнїдк.) ...гівно в пролубі. (Наг.) 
Говорять про такого, що занадто довго гаеть сн на однім місці, обзираеть ся 
довкола. 

20. Крутить ся, як муха в окропі. (Ільк.) ...в мази. (Дрог.) 
Муха попавши в окріп один момент закрутить ся дуже живо, а в другім мо¬ 

менті гине. Пор. \Уапсі. І, БгеЬеп 4. 

21. Крутить ся, як посолений вюн. (Ільк.) ...пискір посолений. (Наг.) 
Посолені вюни пищать і крутять ся дуже живо, поки не погинуть. 
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Крутвтя—Крутій Ч. 15.967—15.987. 

22. Крутять ся, як саі ве свій. (Бібрка) 
• Мов би 8 ума зійшов* 

23. Крутит ся, як швець по ринку, коли купує, свинку. (Гнїдк») 
Бігає та нюхає довкола* 

24. Крутит як вир вадою* (Лучак.) 
Баламутить, пробув рідших способів. 

^25. Крутит як фіриан батогои. (Наг.) 
І твердить щось і зарай відпираеть ся. 

26. Крутит, як Циган сонце*. (Гнїдк.) 
Циган крутив сонцем твердячи, що воно отут сходить, а карав потім: отам 
сходить. 

27. Кр\тит, як швець шкірою. (Ільк.) 
Швець крутить і мне шкіру, щоб була мигка. 

28. От кр)тит як па верклюзї. (Кольб.) 
Вертлюг — прилад, на якім укріплений дишель волового воза, на якім по- 

вертаеть ся передня часть вова. 

29. Куда крути, кр\ти, а все голим ва пяту. (Цн.) 
Бідний, хоч і як мудрує, а все частїйше йому виходить на шкоду, ніж 
на 8иск. 

30. Куда крути, тула верти, таки треба вмерти. (Ільк.) 
Баріянт приказок ч. 7, 8. 

31. Не крути, бо перекр типі. (Ільк., Петр.) 
Таку делікатну річ. як брехню, дуже легко пересолити. 

32. 1Іокр\тив носом тай пішов. (Наг.) 
Биявив своє невдоволене. 

33. Прикрутило го, що ані пікає. (Наг.) 
Попав у прикре положене. 

34. Скр\тяв сі як обарінок. (Наг.) 
Зігнув ся в дугу, в колісце, про такого, що низько кланяеть ся. 

35. Сьвіт ми сї кр т»*т. (Наг.) 
Не внаю, що робити, в очах морочить ся. 

36. Щоб ти ще скрутив вйиии! (Наг.) 
Прокляте: щоб зло мав карк. 

Крутий. 1. Кр та пат ра. (Ком.) 
Лихий, твердосердий і самовладний чоловік. 

2. Кр\тий, як криве дерево. (Ільк.) 
Незвичайної вдачі чоловік, якого думок годі зміркувати. 

3. Кр>тими дорогами ходиш. (Наг.) 
До ошуканця. 

4. Кр\тої голови чоловік. (Цен.) 
Думав якось ненормально. 

5. На кр\те дернво кр тий клин. (Наг.) 
На лихого чоловіка знайдеть ся лихий противник. 

Крутій. І. Крутїй від сьвіта. (Наг.) 
Якому не легко 8найтн рівного. 
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■Кр) ТО—Кукуріку Ч. 15.98$-1&004. 

2. То сьвіт.івиб крутій. (Бор.) 
Бувалий, напрактикований брехун та ошуканець.. 

Круто. 1. Круто коло вето, (Гвіцк,) ...ву прийшло. (Наг.) 
Його діла стоять погано. 

Круть. 1. Круть верть, така буде сверть. (Наг.) 
Первісно вагадка про рибу, що зловлена крутить ся в сїти; потім думка про 
неминучу смерть усего живого. 

Ксенька. 1. Ксенька, що в неї и—ка лвсєвькі. (Дрог.) 
К шкують із імени Ксенька. 

КСЬОНДЗ 1. Ксеидзо ерею, бери херею, бо всьвй вахід пішов на під. 
(Наг.) 
Приказка ввита з якоїсь невідомої анекдоти, значіне неясне. 

2. Ксьоніз два рази казаньи пе каже. (Сор.) 
Відповідають звичайно, коли хтось не дочувши якоїсь промови просить пов¬ 

торити собі її другий раз. Єсть і у Поляків, та у ЛсІаІЬ. і Вггог. нема. 

3. Ксьоидз і дяк, воба вовчі горла. (Крех.) 
Один і другий ніколи не наситить ся. 

4. Ксьондз кіже: подай Господи, що високо, а що низько, то я се і 
сам озьму. (Іван.) 
Жартують із відомої церковної приспівки „Подай Господи**, хоча її виголо¬ 

шує звичайно не священник, а дяк. 

5. Як ксьондз иравит Службу Вожу, муснт шати вино. (Льв.) 
Бе8 вина не може правити. Одид піц запитував у консисторії, чи можна пра¬ 

вити на борщи? Не веліли. 

Куба. 1. Питав ся Куба Куби, ди встадова вдна всюди? А не, не една: 
в добра, б й вла. (Пужн.) 
Пор Егн. 36. VI, 183. 

Кудкудакати. 1. Кудкудакав коло неї, як коло писаного яйця. (£о- 
городч.) 
Коли чоловік дуже припадає коло сьоеї жінки. 

Куди. 1. А де куіи! (Наг.) 
Кричать завертаючи свиню. 

Кужівка. 1. Свищи тепер в кужівку, коли-с стратив жінку. (Мінч.) 
Свистати в кужівку діло дуже важке. 

Кужіль. І. На весну кужіль коопичою сиердит. (Збар.) 
Тому жінки покидають його і цурають ся все літо. 

Кукіль. 1. Як в житі кукіль, то хлїбови покій, а ЯК 8В0НЄЦЬ, то іу ке- 

нець. (Ільк.) 
Кукіль росте в житі рідко, а дзвонець зовсім приглушує його. 

2. То ще кукіль невиполений! (Наг.) 
Про лінивого дармоїда. 

Кукуріку. 1. Кукуріку, когутику, в печи хлїб погорів. Не жури ся ко¬ 

гутику, не будеш ТИ ЙОГО ЇВ. (К)КИ4.) 
Поїмо ми самі. 
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' Куйак—Ку Ч. 16Л05—16.084- 

2. Кукуріку — іандарвку! (Ільд.) 
Передравнюють пі я не когута. 

Кулак. 1. Будеш ті ще в кулак трубвтд. (Наг.) 
Будеш гірко плакати. Пор. пісню: 

Ой музика дрібно грав, я слухати любю, 
Як пі кати рано будит, я в кулаки трубю. (Наг.) 

2. Він до мене в кулаком лїзе. (Наг.) 
Коли хто від погрози сїпев ся до бійки. 

Я. В мене й свій кулак. (Наг.) 
Потрафлю віддати зачіпку. 

4. В мене сила не в язиці, а в кулацї. (Наг.) 
Говорить маломовний, а завзятий до бійки чоловік. 

5. І кулаком не еден яаиок створиш. (Кал.) 
8сі1. не одну перешкоду побореш. 

0. На кулак нима ввоадечки. (Кольб.) м. б. уздечки. 
Кулак куди хоче гуляв. 

7. На кулак треба кулака. (Тисьм.) 
На насильство відповідають насильством. 

8. Що кулак, то ще не право. (Наг.) 
Кулаком не слід собі справу робити. 

Кулеша. 1. Букатка кулеші тай огірок, то гуцульська їда. (Жаба) 
Так характеризував Гуцул свою улюблепу їду. 

Куля. 1. Кулї го сї не їмит. (Наг.) 
Він твердий на житв, непроникливий для кулї; говорять у значіяю: ніяке- 

лихо не поборе його, нічого злого йому не буде. 

2. Не кожда кулї в війні трафльпе. (Наг.) 
Богато стріляють на дурно. Пор. А(1а1Ь. Киїа 1; \¥ап<і. П, Ки^еі 17, 18. 

Кульбака. 1. Скривив сї як кульбака. (Наг.) 
Про горбатого, зігненого чоловіка. 

2. Зсадив го з Старої кульбаки. (Наг.) 
Стара Кульбака, село, з якого пан вигнав чоловіка, а сей жалував ся перед 
цісарем. Єсть про се казка. 

Я. Кульбака кождому коневи до лиця. (Вікно) 
Відповідна до всякого коня. Пор. АбаІЬ. КиІЬака 1. 

4. Добре, що е кульбака, ківь ся вже найде. (Бері ом.) 
Потішав себе недбалий господар, що „відпас^ коні. 

5. Щ* ми по кульбацї, коли коня нема? (Гнїдк.) 
Жалував ся чоловік, якому вкрали коня. 

Кум, кума. І. А що там кумочку? — Та пїчо. А у вас що? — Та 
нічо. Або що? — Та нїчо, пїчо. (Цея.) 
Благодушна розмова двох кумів, що не мають один одному нічого сказати. 

2. Годі куме їсти, бо не буде на пироги місця. (Ільк.) 
Жартливе остережене лакомого чоловіка. 

Я. Годї, куме, чести! (Ільк.) ...тої чести! (Луч.) 
До непочесного чоловіка, якому доси віддавали честь, а він її не варт. Пор. 

В г 2 о 2. Кит 3. 
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Ку- Купа Ч. 16.025-16.043. 

4. Годі, кую, чести 1 (Петр.) 
Говорять непочесвій кумі. 

Ь. Де кум, де короваї! (Ільк., Петр.) 
Одно від другого далеко, як хрестини від весїля. Пор. Вггог. Кшп 2. 

•6. Де вуї, де короваї а де солоіьна гора. (Мвк. н. Дн.) 
Варіант до ч. 5. 

7. Де вуї, де короваї, де 8едені сьвята! (Луч.) 
Говорять, кола хтось у ровмові беа ладу мішав ріжаі річя не належні до себе. 

В. Дідько кума прмвїс, бо іу жижки не стало. (Лучан.) 
Кум не в пору прийшов. Пор. АУапсІ. І, веуаііег 2. 

-9. Доглупав сї на нотеїки до вуиа в коюру. (Код.) 
Будім ТО не ХОТЯЧИ. Говорять про 8ЛОДЇЯ вловленого в чужій коморі. 

10. До кува треба ровува. (Ільк., Петр.) І до... (Лучан.) 
І кумом бути не може дурний чоловік, хоч се 80всім не велика штука подер¬ 

жати дитину до хресту. Пор. Вг202. Киті. 

11. „Дякую вам, кумо, що-сте ми хлїб замісили!® - ЯА я вал дяк\ю, 
що ся мої руки в вашім хлібі обмили". (Луч.) 
Сердечна ровмова двох господинь. 

12. Знає кума, знає нів села. (Зачїсб) 
Про сплетницю. 

13. їжте, куме, пийте, куме, на Цо Бог сьвйита дав. (Гриб.) 
Свята буцім то на те, щоб гостити ся. 

14. Коби було знатьи, що в кума питьи, то був бим і сам пішов і діти 
забрав. (Берев.) 
Говорять чоловік ласий на даремне угощене. 

15. Коб внатє, що в кума пите, тоб і діти вабрала. (Ільк.) 
Говорила кума, що попала до кума на піятику. 

16. Коби знате, що в кума буде їдло й пите, то би був і дїти забрав. 
(Петр.) 
Варіант попер. 

17. Коди ся куиа г кумою зійде, то ся грошей не обійде. (Гнїдк.) 
Напють на більшу суму балакаючи 8 собою. 

18. Куди кузови до короваю. (Міач., Ільк.) 
Куди неадарі до якогось порядного діла. 

19. Кума від нової кучі. (Наг.) 
Кума від свиний, агірдвий вислов. 

20. Кума з кумов тиририри, свинї морков перерили. (Ільк.) 
Дві кумм забалакали ся, напустили свиний у огород і не бачуть. Пор. 
Вгго2. Кита 1. 

21. Кума не бити, горілки не пити. (Ільк., Мінч.) 
Зразу побили ся, а потім перепросили ся при горівцї. Пор. А4а1Ь. Кит 1. 

22. Кумі не свиньи, аби ціле яйце взїла. (Наг.) 
Дасть іще й дитині. 
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Куі-Ксжа Ч. 16.044*—16.060. 

23. „ Куме Анлрею, не будьте свинею!* — „Як же менї не бути, коли 
мене люде знають*. (Ільк.) 
Забаяна розмова між двома кумами. 

24. „Куме Грицьку, до нас люде ходят*. — „А хто?4 — „Ти до менег 
я до тебе.* (Явор.) 
Велике товариство І 

25. Куме, куме, солома сї суне! (Рибно) 
Жартують І8 кумової небезпеки. 

2іі. Кум красно говорить, але кривий писок має. (Ільк.) 
Про облесного а брехливого чоловіка. 

27. Кум не кінь, аби ціле яйце з’їв. (Печей.) 
Інсіпуація скупої жінки, що хотіла погостити кума яйцем, а тут її дитина по¬ 

просила в неї також яйця. Характеризують жіночу скупість. 

28. Кум не кум, не лїзь у горох. (Ільк., Петр.) 
Свояк чи не свояк, а не роби шкоди. 

29. Куй не свиня, аби яйце в борти з’їв. (Ільк.) ...всього не з’їсть. 
(Жуків) 
Припуснаеть ся, що він як знайде яйце в борщи, то віддасть назад. 

30. Куй пе свиня ціле єйце ззїсти. (Кольб.) 
Пор. висше ч. 29; Вггог. Киш о. 

31. „Кумо, кую, що варили?" — „Борщ, борщ, борщ, бтраки-ки-кн-ки!^ 

(Дрог.) 
Так передразнюють нум кане жаб. 

32. „Куюнько, а що тая ваша Катерина?" — „Ого!" — „Ого?" — 
„Ого!" — „А. з кии?" — „З поповим наймитом." (Цей.) 
ЗсіЬ ровдївочила ся, вайшла в тяж. 

33. Мудра кума коло повного мішка пшона; а вглупів і Марися, як ні¬ 
чого не варит ся. (Мілан.) 
При достатку й кума обід зварить, а як неиа нїчого, то й господиня не по¬ 

трафить. 

34. Не знаю, чи будут у кума гроші, хиба хто підкине. (Дар.) 
Про бідного кума, яким не запоможеш ся. 

35. Питай сі в кума розудіа. (Мінч.) 
Коли свого обмаль. 

36. Пишнпт ся, як нова кума. (Петр.) 

Вона вважає собі се 8а велику честь, що стала кумою. Пор. Вггог. Кита 2. 

37. Полюбив кум куму, бо не було кому. (Лім.) 
Бо ніхто инший не хотів її любити. Любов між кумами вважаеть ся гріхом, 
бо кумство — до певної міри посвоячене. 

38. Иригодит чорт кума, та му ложки не стане. (Гпїдк.) 
Про непрошеного гостя, якому нема що дати. 

39. Прийде кумець на обідець, а ложки не буде. (Ільк.) 
Не вавнае чести анї задоволеня. 
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ч. 16,061—іб.ате^ Куп—Купець. 

40. Сів як нова кува. (Наг.) . 
З церемоніями, 8&ПВШНИВШИ ся. 

41* Хто кумі еваашт, з хато вопташит. (Кой.) 
Мусить доломити свого. 

42. „Чого, куме, понад воду ходиш?" — „Жінка ми втонула"* — „Ба, 
та горі ріков шукаєш?" — „Ой, куме, тота певно долї водов не 
поплила." (Цеє.) 
Відома анекдоти для характеристики перевірної і упертої жінки. 

43. Шасть, врасть, кума дасть того меду, що з переду, тої ласко з під 
запаски, т>го духа в під фартуха. (Цен.) 
Мабуть пісенька, але уживають як приказку, коли трафило сь якесь несподі¬ 

ване щасте. 

44. Що кум, то пес. (Луч.) 
Говорять у сварці, коли один покликаеть ся на те, що він кум противника. 

45. Як кума з кумою зійде ся, без кватврки не обійде ся. (Кукиз.) 
При почастунку йде охітнїйша розмова. Пор. ч. 17. 

Кумити. 1. Хто кумит і свашит, до дому не пташит. (Гнїдк.) 
Се пустий гонор бе8 пожитку. 

2. Хто кумит і свашит, свою працю пташит. (Голешів) 
Розтратить, змарнує. 

Кумпанїя. 1. При кумпанїї добра смерть. (Город.) 
В товаристві лекше і вмирати. 

Кундосити. 1. Котра не прошена, піде кундошева. (Наг.) 
Проженуть її торгаючи та шарпаючи. 

Кунькати. 1. Кунькают як жьиби в болоті. (Наг.) 
Перекидають ся ліниво короткими словами. 

Кумство. 1. Насрати на кумство, коли дитина вмерла. (Луч.) 
Коли дитина вмерла, то й кум ке кум. 

Купа. 1. Мала купа, мала! Більша би ся здала. (Гнїдк.) 
Відома дитяча гра в „велику купу“ : діти падуть на одну купу, а ностороннї 
пхають на таку купу ще й тих, що стоять довкола. 

2. Ми в купі не глупі. (Наг.) 
У нас ябірний розум. 

3. Тримайте сі купи, як бйцї дупи. (Явор.) 
Жартливий поклик до вгоди. 

Купець. 1. Бог дає купця, а дідько розлучця. (Уриче.) ... розгудцьи. 
(Наг.) Дасть Бог... (Тереб.) 
Говорять про такого, що мішаеть ся не в свій торг зі своїми порадами. Пор. 

АсІаІЬ. Киріес 5. 

2. Дасть Бог кунцьи, а дідько розгудцьи. (Наг.) 
Нарікають на такого, що комусь перебиває торг. 

З,. Знає то купець та продавець. (Дар.) 
Знають оба, знач, не здурить один одного. 
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Купець—Купу ваті Ч. 16.079—15.097, 

4. Кождій купець свій товар хвадпт. (Наг.) 
Се його інтерес. Пор. АсіаІЬ. Киріес 4 

5. Купець мусит два мішки мата: еден для виску, другий для страті* 
(Пост.) 
Людовий вислов для подвійної бухгалтерії. 

6. Найде ся купець і па дїравиб горнець. (Ідьк.) 
Комусь і се сподобаєть ся. Пор. польське: Рггуісігіе £Іирі, со Іо карі. АсіаІЬ. 

Киріб 19. 

7. Пан Біг лав купця, а чорт розгудця. (Ільк.) 
Про чоловіка, що мішавть ся не в свій торг. Пор. ч. 1, 2, 6. 

8. Першого купцьи нїко.ли не попускай сї. (Наг.) ...покидай ся. (Купин) 
Правило для продавця. Пор. АсіаІЬ. Киріес 11; \Уап<1. П, КйиГег 3. 

9. Таний а вас купець! (Наг.) 
Мало даєте, за малу суму хотіли б купити. 

10. Той не купець, той не давець. (Лучак.) 
Коли два не можуть 8а щось погодити ся. 

11. Трафив сї купец на дїравий горнец. (Кольб.) 
Сиравдї незвичайний купець. ГІор. ч. 6. 

12. Як Бог дасть купця, то чорт розвідця. (Лучак.) 
Говорять про людий, які люблять мішати ся до чужого торгу, пор. ч. 1, 2, 7. 

13. Який купець, такий крам. (Дрог.) 
Говорять про недбалого куици, що продає лихий товар. Пор. АсіаІЬ. Киріес 
1; Вгхо2. Киріес 1; \УапсІ. Каиіег 19, 20 

Купецтво. 1. В купецтві або знек або втрата. (Пост.) 
Загальне спостережене. 

Купний. 1. Купне — щупає. (Ііьк., ІІетр.) Що... то... (Луч.) 
Що куповане, того мало, тим дорожать і вживають скупо. Пор. В]гго2. 

Кирпо 1; АсіаІЬ. Кирпо 2. 

Купувати. 1. Аби Бог дав, аби-с остатний раз та дослідний купував! 
(Ііечен.) 
Клипуть твердого та неуступчивого покупця. 

2. Виділи очн, що купувати, тепер і повилазьте! (Красносїльцї.) 
Купивши щось даремно жалувати. 

3. Всьо купиш, лиш тата і маму пі. (Мінч., Ільк.) 
Загальна обсервація. 

4. Докупив би ся біди тяжкої, як би ще кропиви купував. (Лім.) 
Кропива — лихий бурян, якого ніхто й 8а дармо не хоче. 

5. Дорого не купуй, дармо не давай. (Дрог.) 
Купецьке правило. Пор. АсіаІЬ. Киріс 2. 

6. Кота в мішку не купу ют. (Наг.) 
Не оглянувши річи годї купувати. Пор. АсіаІЬ. Киріс 5. 

7. За два купив, а за ґреііцар продав, аби гиидель не стояв. (Кнїгинин) 
Про лихого купця. 
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упуватн Ч. 16.098-16.118 

8. Купив собі біду ва голову. (Наг.) 
Замісь корвети найшов собі клопіт 8а свої гроші, 

9- Купив собі Отинїю. (Кол.) 
Напитав собі клопіт та біду. 

10.. Купив тай без гроший. (Наг.) 
Знач, украв. Пор. АсІаІЬ. Киріс 12. 

11. Купити не купите, поторгувати ножна. (Ільк.) ...торгувати... (Кобр.) 
Не кождий торг кінчить ся купівлею. 

12. Купит, як пса облупит. (Мінч.) Купю, як пса влупю. (Кіндр.) 
Купив би, а не має чин заплатити. Пор. АйаІЬ. Киріс 10. 

13. Купиш, не купиш, торгувати вільно. (Луч.) Купив не купив... (Цен.) 

Загально розповсюджена основа торговлї, пор. ч. 11. 

14. Купиш, як пса влупиш. (Мілан.) 
Сьміють ся, коли хто це мав гроший, а впевняв, що щось купить. Пор. ч. 12. 

15. Не кождий купит, хто боргує. (Коб.) 
Більно торгувати й не купити. Пор. Шапсі. П, КаиГеп 20. 

16. Не купив батько шапки, нехай вуха мерзнут! (Дар.) 
8сі1. батькови на перекір. 

17. Не купуй хати, а доброго су сіла. (Наг.) 
Зле сусідство збридить і хату. Пор. ВеЬеІ 75; Сим. 1744;. 

18. Таке купив, ліпше би був гроші в болото верг. (Наг.) 
Про невдачну, непотрібно куплену річ. 

19. Тано купи, дорого жадай, то будеш добрий купець. (Дрог.) 
Кепкують ремесники а купців, що богатїють ів того, що не виробили. Пор» 

АсІаІЬ. Киріес 21; Вггог. Киріес 4 

20. Треба купити рискаль і мотику, абп заробити на хліба иартику. (Рибне) 
Говорить варібний чоловік. 

21. Того не купити у нього. (Гпїдк.) Того в нього не купити. (Наг.) 
Се у него ва дармо, прим, віп за що будь вилає або набе. 

22. Трафит ся глупий, що й тото купит. (Сор.) 
Про якусь непотрібну річ. Пор. Купець 6 

23. У мене того не купити. (Ільк.) 
Сего у мене богато, я до такого діла скорий. Пор. Вггог. Киріс 5. 

24. Чи купити, чи не купити, а могоричу треба ся напити. (Ільк.) 
Се вже такий обряд, що без нього ніякий торг не обходить ся. 

25. Чого не купити, того й ие жалувати. (Ільк.) Що... то не... (Тисьм.) 
Ніби то свойого, некупованого не жаль. 

26. Ще не купив, а вже продає. (Дрог.) 
Сміють ся а легкомисного покупця, що купує щось непотрібне йому і зараз 
готов продати. 

27. Що куповане, то не дароване. (Наг.) 
Хіпше купити, як брати дармо, пор. \¥ап<ї. П, Каиіеп 23. 

:28. Що я купила, то про лаю. (Льв.) 
В значівю, що мені кагали, те й я кажу. Пор. АсІаІЬ. Киріб 4 
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Ч. 14.Ш—16.139. Курва— Кури 

Курва. 1. Курва і злодій однов дорогов хо;іьи. (Сор.) 
Близькі собі. Пор. 1¥ап<1. II, Ниге 106, 124, 125. 

2. Курві плюй в очи, вона каже, що дощ іде. (Ільк.) ...плюют.. (Петр.) 
Бона безсоромна, не почував стиду. 

2. Курва ти мать була! (Льв.) 
Вулична лайка. 

Курець. 1. Добрий курець, коли б люлька і тютюнець. (Ільк.) 
Тоді можна закурити. 

2. Добрий к\рець усе має люльку, кресило і гаванець. (Доброс.) 
Мав свов і держить у порядку. 

3. Коли-с курець, май кресило і крзмінець. (Луч.) 
Не позичай у иньших, дбай сам про себе. 

4. Курче, а не закурив бис-си кітцї з під фоста? (Наг.) 
Жартують із хлопців, що уперве беруть ся курити. 

5. Хто курит, той смердвт як свиня; хто нюхцє, той виглядав як свиня; 
а хто анї курит, анї нюхав, той жив як свиня. (Каи. Струм.) 
Приповідають курці, коли їм хто докоряв, по що вони курять. 

6. Хто курит, ТОЙ СЯ не журит. (Крех.) 
Потішають себе курці. 

Кури. 1. Ауш кури на сідало, бо завтра Великдень! (Кол.) 
Щоб не було 8 вами клопоту. 

2. Біда тій курці* жити, на котрій ястреба вчат ловити. (Гнїдк.) 
Вона ніколи неиевна свого жити. Пор. АбаІЬ. Кига 1. 

3.. Біда тій курці, що на ній сокола заправляють на лови. (Ільк.) 
Пор. попереднє число. 

4* Бігме, бігме тай врисьистобоже: вломив когут курці ногу, ходити не 
може. (Бабух.) 
Приспівують, коли когут скаче на курку, а вона кричить. 

15. Вдало му сі, як сліпій курці зерао. (Явор.) 
Пощастило надзвичайно. Пор. \Уап<І. П, НиЬп 55, 57. 

6. Вже нима тої курочки, що дві яєчка несла на день. (Будванів) 
Жаль за колишніми добрими часами. Пор. \Уап<1. І, НиЬп 199. 

7. Грає си, як курка в попелі*. (Карл.) 
Забавляеть ся чимось пустим та маловажним. 

8. Дай курні* гряду, а вона летить на банти. (Ільк.) 
Дай комусь щось, а він хоче чогось иньшого. Пор. АсіаІЬ. Киг 4. 

9. Де кури чубаті, тая діти пискаті. (Кобил.) 
Анальоїія дуже далека. 

10. За родом кури чубаті. (Наг.) 
Відповідно до своєї породи. 

11. Десь у люднй і курка піе, а в мене і когут не хоче. (Кол.) 
Жалував ся чоловік, у якого ніщо не йшло на лад. 

12. Загорів, як курка. (Гнїдк.) 
Зачадив ся димом, сам не при собі. 
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Кури _Ч. І б! 140 — 16.158; ' 

13. З курки пинрьи до подушка не дают, бо буде голова боліти. (Наг) 
Загальне віру ванн. 

14. З курми спати льигай і а курми встіваи. (Наг.) 
Найпрактичпїйший розклад часу в сільськім хозяйстві. Пор. IV а псі. І. 

НиЬп 199. 

15. І сліпа куркі деколи найде верни. (Ільк.) 
І педотспі инодї щастить. 

10. І чорна курка білі яйця несе. (Уриче) 
Се в її природі. Пор. \Уапс1. І, НиЬп 9. 

17. Його вже й кури напіяли. (Наг.) 
Він запізнив ся, мав устати перед піявем когутів. 

18. Коли курка пі?, буде якесь нещістє в хаті. (Наг.) 
Радять в такім разї зловити курку і переміряти нею від стола до порога, 8а 
кождим разом обертаючи то головою то хвостом наперед. Випадає на поріг 
головка — втяти головку, а випаде хвіст, то втяти хвіст. Пор. \\7апі1. І. 

НиЬп 166. 

19. Не всі кури чубаті. (Наг.) 
Як до породи. Пор. АбаІЬ. Кига 32. 

20. Курка збіжє розгрібає, а в сьмітю зерна шукає. (Ільк.) 
Старе господарське спостережене, про чоловіка, що нехтує поважним дїломг 
а гонить за пустими фантазіями. 

21. К\ркі до гусел. (Гпїдк.) ... осел до скрипки. (Цеп.) 
Хто до чого не вдібний. 

22. Курка каже: кудкудак! внгслам яйце як ходак. (Наг.) 
Наслідують крик курки. 

23. К)рка сі таї нес^, де вже єйце лежвт. (Наг.) 
Без яйцч нести ся не любить. Пор. ^ап<1. І, НаЬп 23. 

24. Курочко, янеси Мошкови яйце, а Іванови гівевце. (Вікно) 
Кепкують з якогось бідного хлопця, що допрошуеть ся яйця. 

25. Курні все просо на голові. (Лучак.) 
Те, що їй найлюбійше, про те вона й думає. 

26. Курці просо снить сі. (Гпїдк., Сїл. Б.) 
Хто що любить, про те й сни бачить. 

27. Лучило ся сіїпій куці зерно, тай то порожне. (Тльк.) 
Коли сновнене якогось бажаня приносить розчароване. 

28. На тоє курка гребе, аби що вигребла. (Ільк., Негр.) 
На те чоловік працює, щоб заробив на житє. Пор. АбаІЬ. Кига 25; 

IV а ші. І, НиЬп 121. 

29. Не годуйте так кури, най не здихают. (Кнїг.) 
Іронічно, коли господиня не дбає про свої кури. 

30. Нема вже тої к) рочки, що по дві ейцї нараз несла. (Наг.) 
Нема якогось опікуна на добродія, за яким жило ся в достатку Пор. ч. 6. 

31. Нипає г,к курка. (Наг.) 
Шукає чогось сюди й туди. 
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Кури - Куримнипа Ч. 16.159—16.180. 

32. Носат сї як курка я ейпьои. (Наг.) 
Коїв хтось 88ддя маловажного діда хвалить себе та величаєть ся. 

33. Перебирає, як к\рка в отру бах. (Наг.) 
Про такого, що перебирав в такім, у чім нема що й перебирати. 

34. Район з курій спати йде. (Наг.) 
Про такого, що лягає спати дуже вчасно. 

35. Сеит ї сї, як сіїиі курці зерно. (Наг.) 
Щось таке, чого не має. Пор. ч. 24, 25. 

36. Трафило ну сї, як сліпі курці зерно. (Наг.) 
Трафило ся щось несподіване. Пор, АйаІЬ. Кига 46, висше ч. 27. 

37. Собі гребет курка в хребет. (Гвїдк.) 
Сама землю гребе, яка паде їй на хребет. 

38. Уже кури іііют, а я в дівчини сиджу. (Цей.) 
Засидїв ся дуже довго. 

39. Ще перші кури ие піяли. (Наг.) 
Ще дуже вчасно, сама північ. 

40. Що курці' снить ся? Просо. А що дівці? Молодець. (Ільк.) 
Що кому любе, те й снить ся. 

41. Як курка шв, треба їй голову до порога втьити, бо комусь у хаті 
смерть буде. (Голоб.) 
Народне віруванє. Пор. ьисше. ч. 18. 

42. Я тобі покажу, куди курка щит! (Наг.) 
Покажу щось таке, чого ти ще не бачив. Пор. \¥ап<і. II, Ниііп 218. 

Курити. 1. Курив, аж очи иажмурив. (Дрог.) 
Його зібрало на сон. Про невправного курця. 

2. Бодай сі лиш закурило за тобов, де иідеш! (Наг.) 
Прокляте: щоб ти пішов і 8а тобою лишила сн лише курява. 

3. Де сї курит, там і горит> (Наг.) 
По димі огонь півнають, прим, у лісі. Пор. \¥апб. Ш, ВаисЬеп 7, 8. 

4. Зі сракі му ся курит. (Будз.) 
Бздить. 

5. Курит му під сам ніс. (Наг.) 
Насміхаєть ся я нього в живі очи, лестить ся, підхлїбляє йому. 

6. Курит так, що б файки з рота не випушьиє. (Наг.) 
Про завзятого курця. 

7. Курит у печи, як дика баба в дебри. (Лол.) 
Коли в печи дуже курить ся і дим іде в хату. 

8. Не кури, Ку^а, хвайки в хатчині, бо викуриш очи дівчині*. (Крех.) 
Остерігають завзятого курця парубка. 

9. Покуру люльки, най ся жінка дона не журит. (Луч.) 
Говорить чоловік, що десь довго засидів ся в гостині. 

10. Хто курит, той в димом гроші нущьпе. (Наг.) ...переводит. (Лука) 
Докоряють курцям. 

Мурманина. 1. Курнанина, лахманина, а в зимі в великі пригоді стане. (Наг.) 
Як захист від морову. 
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Курта—Кусати Ч. 16.181—16.202. 

Курта. 1. Курти ау скроїла висше колін, а ниіпіепояса. (Наг.) 
Набили, висікли його. 

2. Як курту годуют, так курта бреве. (Дар.) 
Курта — навва пса. 

Куруз. 1. Котрий куруа не запряв до Іллі, той не буде в нлинї. (Бергои.) 
Говорять про півні куіурувн. 

2. Як ся кукурува на Іллї не пряде, то нічого і в «линї не буде. (Заставці) 
Галицький варіант. 

Куря. 1. 1 курнта раяпї ліпші. (Гнїлк.) 
Всяке дїло чим вчаснїйше вроблене, ліпше від вапівненого 

2. Марцьові курята найліпші. (Берез.) 
Саджені в мартї. 

Курячий. 1. В курьичі льйгонн спати йдеио. (Цен.) 
Значінє те саме, що й Кури ч. 14. 

2. Куряча мама не ватне. (Луч.) 
Кури не перестають множити ся. 

Курячка. 1. „Що їш?“ — „Курьичкй“. — „Дай ніш!* — „Йди си під 
сідалом назбирай1'. (Наг.) 
Кепкують І8 чоловіка, що рад би знати, х*го що їсть. 

Кусати. 1. Ані ия кусай, ні цілуй; аиї ня старій, иї спаруй. (Гпїдк.) 
Не роби нінї ані добра, ані зла, не хочу 8 тобою мати ніякого діла. 

2. А к)сав би ти кремінь! (Буде.) 
Прокляте. 

3. Вк}си сї в язик, як маєш то скачати. (Наг.) 
Вкушене в Я8ик запобіжить непотрібній балаканині. 

4. Закуси землев! (Наг.) 
Прокляте: щоб ти пішов землю їсти. 

5. Кусай тілько, абис міг пролиґнути. (Наг.) 
Осторога лакомому. 

6. К\сати собі з ким горіхи. (Гірне) 
Сварити ся, дрочити ся. 

7. Кусь мене, бабонько, хоць чубів ие маєш. (Дар.) 
Старої, беззубої баби він не боїть ся. Пор. \Уап<3. І, Веівзеп 28. 

8. Мепше вкушу, борте ликиу. (Горог.) ...вкусиш ...лпґнеш. (Наг.) 
Менші пляни уложу, борше їх виконаю. 

9. Не бій сї мене, я не кусаю. (Наг.) 
Говорять такому, що боїть ся приступити. Пор. \7ап4. І, Веіззеп 31, 34. 

10. Не кождий той кусає, що в\сом рушає. (Город.) 
Може лише гровить або зовсім що инше думає. Пор. \Уап4. І, Веіззеп 8. 

11. Не к\сай купа, бо не ликнеш. (Сор.) 
Не набирай на себе бог&то діл, бо не доконаєш усіх. 

12. Не кусай, не стрижи, не лижи. (Мінч.) 
Варіант приповідки ч. 1. 

13. Тілько вкуси, що можеш ликиути. (Луч.) 
Роби діло в міру своєї сили. 
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Кзсок “Куций Ч. 10.203- 16.222. 
Л*-:-:-:-ГІ-17—--1Г-т^- 

Кусок. 1. Як добрий кус к, т» найде ся куток. (Стара С.) 
Що добре, те всякий прийме. 

Кут. 1. Нї в кут пі в лв рі. (Мик. н. Дн.) 
Безвихідне положене, беврадність. 

Кутати. 1. Чей тоді 6\в би гаразд, аби ніхто нікому ин кутав. (Грин.) 
Не зичив, не вигоджував. 

Кухар. 1. Два кухарі, лихий борщ. (Наг.) 
Говорять про невидних або невмілих кухарів. Пор. а п <1. П, Косії 70, 74. 

2. Добрий кухар і з кропиви борщ яваріт. (Дрог. 
Се й не велика штука, бо 8 кропиви борщ 80всїм не поганий. 

3. Кухар з голоду не згине. (Тисьм.) 
Вся його праця на приготовлюваню страв. Пор. АбаІЬ. КисЬагг 9; IVа псі. 
П, КосЬ 22, 60. 

4. Кухаря, що вмре з голоду, годит ся поховати під сухою вербою. (Цен.) 
...не годить ся ховати на цвиитари. (Зб«»р.) 
Такий кухар то або дурень, або самовбійиа. У Пол» ків: піе сЬо\ігад па степ- 

Іагги Пор. АбаІЬ. КисЬагг 26: IV а псі. П, КосЬ 11; Сеіак 333. 

5. Лихий к>хар або не дисолит, або пересолит. (Голоб}т;в) 
Школи не має міри анї смаку. 

6. На то він кухар, аби в пальці хухав. (Кол.) 
Бо їх часто попече або попарить окропом. Пор. IVап<1. П, КосЬ 79. 

7. Не кухар варит, а огснь. (Наг.) 
Оправдуеть ся кухар, коли страва недоварена або переварена. У Поляків 
№е \уаггу тіагка, аіе боЬга кисЬагка, пор. АбаІЬ. КисЬагг 13. 

8. Так пан їсть, як кухар звар т. (Вікно) 
Пап залежний від нього. Пор. АбаІЬ. КисЬагг 14; ІУапб. П, КосЬ 4. 

9. Як ои ти був добрий кухар, то бис добре в огонь хухав. (Ярич.) 
Умів би добре розпалювати огонь. 

10. Який кухар, такий борт. (Кал.) 
Злий кухар і борщу недоброго наварить. 

Кухарка. 1. Де бої ато кухар -к, тая їсти нима що. (Голови) 
Жадна не береть ся до вареня. 

2. Кухарка дасть міні иікв рка. (Наг.) 
Говорили діти заскакуючи коло кухарки, щоб їм дала щось лассньке. 

3. Кухарка самою парою сита. (Гор>д<к) 
Жартують І8 кухарки що вимоклиеть ся їсти при обіді разом 8 ипьшимя. 

Пор. АсїаІЬ. КисЬагг 11; IV а псі. П, КосЬ 23. 

4. Недосіл ва столі', нересл ^харці па чолі. (Дрог.) 
Коли страва пересолена, то кухарці сором. 

5. Пр сімо кухарку, аби нам даіа по шкварку. (Яс. С.) 
Говорять діти зібрані біля печи, в якій варить ся і смажить ся щось. 

Кухта. 1. Куди кухтї до патиии! (Дрог.) 
І8 кухти не буде попа. 

Куций. 1. бден к ций )сїх помучив. (Красне) 
Про куцого пса, що не дав ся цілій сворі, а також про моторного чоловіка* 
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Куць—Лава Ч. 16.223—16.238. 

1*. Куди куцому до заяцьи! (Наг.) 
Куцому псу, вів ваяця не вловить. Куций тут:, безхвостий. 

3. К\ца би ти година б\ла! (Наг.) 
Прокляте: щоб ти швидко вмер. 

4. Куцо скроїли тай к\це вшили. (Голоб.) 
Про коротку, тїсну одежу. 

Куць. і. Куць виїрав, куць програв. (Дрог.) 
Хто чи що таке „куць", не внати. Вживають у значівю „або—або“. 

Куча. 1. Або тоту кучу тручу, або і розваїю. (Наг.) 
Говорять про обдерту, занедбану хату, або про дійсну свинську кучу. 

2. Аса до кучі, свине! (Наг.) 
Кричать на пяного, свиноватого чоловіка. 

3. Розвалю тоту кучу, най сї в нїй не мучу! (Наг.) 
Кричав чоловік доведений до розпуки і кинув ся рубати стіни своє! хати: 

4. Тихо будь, бо до кучі підеш! (Наг.) 
Г;*озить мати розплаканій дитині. Давнїйше досить часто лучали са по селах 
випадки, що виродні матері Счдили своїх дїтий до кучі, де їх з’їдали свині. 

Кучки. 1. Аби кучки, то дождж буде, і Ден.) 
Жиди дуже люблять, коли в їх сьвята звані кучками капає їм крівв насте¬ 

лену на такій кучці хвою рясний дощ. 

Кучма. 1. Кучма на завісах. (Др>г.) 
Кучмою називають високу ба ранкову шапку* коли вона складана, так що од¬ 

ним боком у подовж розрізана і защіпаеть ся барвистими стяжками, то нази- 

ваеть ся кучма на завісах. Уживають сього вкороту також загально для ха¬ 

рактеристики чоловіка, що держить ся старої моди і старих ввичаїв. 

Кучмей. 1. Що кучией, то богач. (Наг.) 
Такий, що носить велику кучму. 

л. 

Лаба. І. Лаба як у «едведьи. (Наг.) 
Про велику, незугарну руку або ногу. Пор. А <і а 1Ь. Ьара 1. 

2. Лаба як у старого ділька. (Наг.) 
Погана, покорчена рука. 

3. Лаба як у старого илодїя. (Наг.) 
Довга рука, 8 довгими пальцями. 

4. Чорні лаои в твої баби. (Яс. С.) 
Дразнить діти одні одних. 

Ліва. 1. Бував на лаві й під лавою. (Крех.) 
Зазнавав чести й нечестй. Пор. АйаІЬ. Ьаига 1; А¥ап<1. І, Вапк 12. 
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Лавка—Ладнії Ч. 16.239—16.859. 

1. Хто під лавов лежвт, того нога» копают. (Завад.) 
Хто сам себе не шанує, того й нньші понижують. Пор. АеїаІЬ. Ьаша 2. 

Лавка. 1. Лавкою стелити ся. (Гнїдк.) 
Про покірного, піддесного чоловіка, готового всякому сдужнтм. 

2. Як на лавцї лижав, тогдн жаль прибував; а як ва лавка В8вли, тогдн 
жалі відійшла. (Пужн.) 
Як били, то йому було жалко себе, а як перестали, то аабуло ся. Пор. йгн* 

Збір. VI, 67. 

3. Я під лавку, вно ся питат: „Ци ти ту, Абрамку?* (Мшан.) 
Анекдота про пяницю в коршмі. 

Лад. 1. Абв ладов, аби іврбл. (Довгоп.) 
Бажане, щоб усе було в порядку. 

2. Анї ладу анї складу. (Ільк.) 
Про все бевладне, заплутане. АбаІЬ. Ьасі 1. 

3. Буде ту лад! (Будзанів) 
Не буде порядку. 

4. Дай ти Боже лад, аби ти випав цілий вад. (Дрог.) 
Жартливе прокляте. 

5. Коли моє не в лад, то я в своїм назад. (Ільк.) ...з моїм... (Детр.) 
Коли чоловік вмішав си в щось таке, куди його не приняли. 

6. Най іде своїм ладом. (Ільк.) 
Най іде, як 8викло йти таке діло, відповідно до своєї вдачі. 

7. Коли я з моїм не в лад, то я зі своїм назад. (Лев.) 
Вар. до ч. 4. 

8. Лад міні вамняв ся. (Краснос.) 
Щось поплутало ся, хтось збаламутив чоловіка. 

9. На лад мінї пішло. (Наг.) 
Діло пішло гладко. 

10. Не в лад вам мої слова, то не скажу нічого більше. (Наг.) 
Говорить чоловік чуючи, що слухач не радо слухає його бесіди. 

11. Не до ладу сказати, ліпше змовчати. (Ярич.) 
Остерігають балакучого. 

12. Но знав сьвітови ладу. (Луч.) ...сьвіту... (Наг.) 
Про нетямущого, що не 8нае сьвітових порядків і звичаїв. 

13. Там нема ладу й ва ґрейцар. (Підгірки) 
Там вічне бевладе. 

14. Я до ладу кажу. (Кол.) 
Говорю льоїічно, до річи. 

15. Як до ладу, то і вкраду. (Наг.) 
Як трапить ся добра нагода. 

Ладний. 1. Зверха ладне, а в середині хробачливе. (Сор.) 
Про яблоко, та про погану вдачу чоловіка, що на вверх виглядав симпатично-.. 

2. Ладна жона а бистрий кінь рівнають ся сперти. (Гнїдк.) 
Бо 8адля них легко наскочити на 8лу пригоду. 
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ЛаляяЗ — Лавка Ч. 16.260 — 16.281. 

3. Ладна птаца лучпге зожотої клітки. (Гнїдк.) 
Гарна панна ліпша від впстроеної ляльки. 

4. Ладна-сь, як пропасниця. (Гнїдк.) 
Про погану, сварливу жінку. Пор. IV а п(сІ. IV, 8сЬбп 92 (8сЬбп \¥Іе сііе 8ипсІе(. 

5. Ладва як в воску внлльнта. (Наг.) 
Про гарну дівчину або молодицю. 

6. Ладний, бо кав іііс іеже очима. (Цвн.) 
Ніби то не кождиЙ? Пор. 8сЬ1еі. 173. 

7. Ладному все на лад іде. (Наг.) ...чло ся. (Наг.) 
Ладний тут у значіню зручний. Пор. IV а псі. IV, 8сЬбп 73; Нос. 411. 

8. Ладно пише, як накой сів. (Наг.) 
Про писаря, що гарно пише. 

9. Най буде не ладна, коли серцю мила. (Наг.) 
Оправдує ся парубок, якому дорікають, що женить ся 8 негарною дівкою. Пор. 

АбаІЬ. Ьабпу 9; IV а псі. IV, 8сЬбп 35. 

10. Така ладна, аж за очи хапле. (Наг.) 
Про вродливу жінку. 

11. Така ладна, аж сі ригати хоче. (Цвн.) 
Про надзвичайно погану жінку. Пор. \Уапб. IV, 8сЬ0п 93. 

12. Така ладна, що як на двір вийде, то всі оси брешут. (Вони.) 
Дуже погана. Пор Тимош. ч. 284. 

13. Така-с ладна, як свиньи в дождж. (Наг.) 
Про погану, нехарапутну жінку. 

14. Таке ладне, як каші в накой. (Сор.) 
Особливої краси в каші 8 маком нема. 

15. Хоч на два-дни, аби ладне. (Тереб.) 
Зітхав чоловік, що бажав мати гарну жінку. 

16. Що ладне, то й до всього складне. (Наг.) 
Про гарного, 8винного чоловіка. Пор. \¥ап<1. IV, 8сЬ0п 67. 

Лазити. 1. А лазив бис по чужих коморах! (Наг.) 
Проклнтв: щоб ти зробив ся коморовим злодієм. 

2. Вже сї в тебе не влазит більше? (Наг.) 
Говорять такому, що наситивши ся не хоче більше їсти. 

3. Він уже ледво лазит, лиш ногами сувае. (Наг.) 
Про хорого, немічного чоловіка. 

4. Лазив бис на штирох ногах! (Наг.) 
Прокляте. 

5. Лазит до мене, як жебрак. (Наг.ї 
Про впертого а нелюбого гостя, що налаяить день у день. 

6. Лазит як сновида. (ГІечен.) 
Ходить як сам не свій. 

7. Хто лазит по ночи, шукав собі немочи. (Лійна) 
Волоцюга в ночи найлекше паскакув на таких, що його нобюіь. 

Лайка. 1. Лайка — байка, битва — молитва. (Мінч., ІІетр.) 
Лайка то ще не біда, а от як бгать, се вже горе. Пор. IV а псі. IV, 8сЬітрГ 23. 
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Лайно—Ланчин Ч. 16.282—16.30&. 

Лайно. 1. Власне лайно иї. смердить вї пахне. (Ільк.) 
Власні хиби для чоловіка байдужі, він їх і не завважу в. Пор. \¥ап<і І, Бгеск 28. 

2. І лайно своє не вонит. (Гнїдк.) 
Вар. попер, з натиском на „своє14. 

Лайдацтво. 1. Без лайдацтва нема богацтва. (Льв.) 
Певність, що богацтво здобуваеть ся нечистими способами. Пор. АсІаІЬ. 

Ья}*<іасЬуо 1. 

Лайцом-луцом. 1. Бодай ти було лайцои-пуцом! (Дрог.) 
Якесь жартливе прокляте. 

Лакітки. 1. А їв бис лакітки? — Які! — Ті, що кури насрали. (Наг.) 
Лакітки — ласощі. Говорять хлопцю, що вабагае чогось дуже смачного. 

Лакоіиий. 1. Лакома душа з’їла би лоша. (Явор.) 
Про ненажеру. Пор. АбаІЬ. Ьакоту 15; \Уапс1. П, Ьескеппаиі 3. 

2. Лакомий не наїст си, йик із дзеру бриндвї не зібвт си. (Грин.ї 
Гуцульська приказка. Дзер се жентиця, що лишаеть ся по видушеню сира. 

3. Лакомий як кіт. (Яс. 0.) 
Порівняне дуже влучне. 

4. Лакомому все за мало. (Наг.) 
Йому ніколи не досить. Пор. АбаІЬ. Ьакоту 3. 

5. Лакомому ніколи нема годї. (Залїсє) 
Він усе бажає чогось більше. Пор. АбаІЬ. Ьакоту 25. 

Ланц. 1. Бодай ти ланц був! (Лім.) 
У турчанськім пов., а бодай у Лімній та Дидьові дуже часто клинуть і лають 
ся ланцом. 

2. З ланца би сї зірвав. (Наг.) 
Про неспокійного, непосидючого чоловіка. 

3. Іди до ланца! (Лімна) 
Прокляте: іди, щоб тебе закували в ланцюхи. 

4. Ланц би на тя впав! (Дидь.) 
Прокляте. 

5. Ланц би тя побив! (Дидь.) 
Прокляте. 

6. Лавц мамі твоїй І (Лім.) 
Немиле бажане. 

7. Ланцом би тя тягли! (Лім.) 
Прокляте. Пор. \УапсІ. П, Кейе 23. 

8. На ланц би тя взяли! (Лім.) 
Щоб тебе прикували ланцухом як собаку. Пор. \Уапс1. П, Кеііе 23. 

9. Сам на себе ланц куєш. (Наг.) 
Сам собі робиш лихо. Пор. \УапсЗ. Н, Кеііе 20. 

10. Якого ланца хочеш? (Лім.) 
Якої біди, якого клопоту ? 

Ланцуховий. 1. То ще ланцуховий пес! (Наг.) 
Говорять про дуже 8Л6го чоловіка. Пор. ^УапсІ. П, КеІІепЬшнЗ 5. 

Ланчин. 1. Погди, прийдеш •М мінї до Ланчина. (Колом.) 
Там я тобі догоджу, набю. 
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Лана—Ласка Ч. 16.304—16.324* 

Ланя. 1. Яка панська лаяя, така й попова свиня. (Луч.) 
На основі оповідана про те, що пан за вкрадену ланю взяв у мужика свиню . 

Ласий. 1. Ласий як лис на кури. (Наг.) 
Про всякого хапка. 

2. На ласий кусок найде ся куток. (ІлькЛ 
Що смачне, то всякий радо 8’їсть; що добре, гарне, то всякий род би мат?. 

Пор. АУапд. П, ЬескегЬіззеп 1; Нос. 428. 

3. Ото ласа їда, з чосником лобода. (Крех.) 
Сміють ся з такого, що їсть худобячий харч лободу. Пор. Нос. 418. 

4. Ото ласий на ковбаси! (Голеш.) 
Про ласуна, в новійших ч»сах про виборців, що за ковбаси продавали голоси. 

Ласиця. 1. Кожда ласиці свій хвостик хвалит. (Мівч.) 
Своє все наймилїйше. 

Ласка. 1. Без такої ласки я обійду ся. (Луч.) 
Значить: невелика ласка, а хиба лихо. 

2. Боже, Боже, най нас твоя ласка сіюможе! (Наг.) 
Зітхає побожний чоловік. 

3. Бодай ви од Бога ласку мали! (Любша) 
І8 жебрацької молитви. 

4. В ласцї божій зоставайте сї здорові! (Наг.) 
Формула прощаня при відході. 

-5. 6 ти того ласка божа. (Наг.) 
Ногато, подосгатком. Пор. \7апд. П, Опаде 56; Дпкар. 546. 

6. Запобігає панської ласки. (Наг.) 
Про панського прислужника і підхлїбника. 

7. Здав сї на його ласку. (Наг.) 
Піддав ся йому вовсїм. Пор. ^апд. І, Спаде 6, 65. 

-8. З ласки на потіху. (Пасічне) ...та на втіху. (Залїсє) 
Коли хтось зроб іть иньшоиу якусь прикрість, якийсь грубий жарт, а сей 
питає: за щож ти міні се робиш, то перший відповідав отсею приказкою. 

Теж і у Поляків, АдаІЬ. Ьазка 20. 

3. Зробіт тото з ласки свої, з просьби мої. (Наг.) 
Просять дуже чеміїо. Пор. А^апд. І, Опаде 65. 

40. Коби ласка ваша! (Кол.) 
Щоб ви захотіли вислухати нас або допомогти нам. 

11. Коли ласка ваші, а нам аби каші. (Наг.) 
Говорили слуги до господаря допоминаючи ся каші до борщу. 

12. Ласка слабів борзо. (Гвїдк.) 
Вона продукт хвилевого настрою. 

13. Ласки пасти. (Гнїдк.) ...запобігати. (Наг.) 
Старати ея о чиюсь прихильність. 

14. Ліпше в ласцї, як у гнїву. (Наг.) 
Ліпше зробити щось у згоді з иншим, ніж па перекір 

15. Має го в свої ласцї. (Наг.) 
Любить, запомагає його. Пор. ^апд. І, Опаде 57. 
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Ласка—Листівка Ч. 16.325 -16.338 

16. Не стою нікому о ласку. (Тисьш.) 
Я сам собі пан і не потребую нїчнйої ласки. Пор. А¥а»<1. І, Спаде 63. 

17. Не стою попе о твою ласку, як вс посьввтив лині ііаску. (Мик. 

над Дн.) 
По заспокоєна потреби вже байдуже до того, хто заспокоїв її. Ііор. ВеЬ. 24. 

18. Нї 9 ласцї нї в гніву жиено. (Наг.) 
Мовлять сусіди, що не водять ік собою приякни, але також не сварять ся. 

19. Панська ласка до иорога. (Ільк.) 
Дуже коротка і змінлива. Пор. ІУапд. І, Опаде 1, 11. 

20. Панська ласка на бистрім кони їде. (Гнїдк.) ..ладить.. (Наг.) 
Прудко зміняеть ся. Пор. IV а п д. І, Опаде 1. 

21. Такої ласки найду і в Гіарашки. (Ільк.) ...дістане и у... (Лучан.) 

...Параски. (Кол.) 
Се міні хто будь зробить, на се не треба ласки. Пор. АдаІЬ. Ьазка 16». 

22. То не ва ласку тато в мамов спав, тілько мусит ірестиии справ- 

лети. (Мик. н. Дн.) 
Не 8 ласки, а 8 обовязку. 

23. У Бога ласки много. (Лім.) 
Бог ласкавий. Пор. ї¥апд. І. Опаде 36. 

24. У пана ласка на неньку. (Наг.) 
З ласки велить простягти на неньку і вибити. 

25. Що ва ласка в нашого Яська! (Наг.) 
Іронізують над гордяком, що ніби комусь робить ласку. 

26. Що чия ласка. (Наг.) 
Зсії. дати. Просять датку прим, на якесь громадське діло. 

Ласкавий. 1. На ласкавім хлїб^ жив. (Наг.) 
З дарунків або 8 пенсії. Пор. АдаІЬ. Ьазка^у 2; \Уапд. І, ОпадепЬгоі Г- 

2. Хиба бо Бог не ласкав, аби батіг на пуджалї не траскав. (Завул.) 
...аби бич... (Пустом.) 
Се така проста, елементарна річ. 

Ластівка. 1. Єдна ластівка не робить весни. (Ільк., Иетр.) Одна... (Залїсв) 
Ластівки появляють ся іноді на кілька тижнів перед справжньою весною* 

отже 8 їх появи не можна твердити, що вже весна. Пор. АдаІЬ. Іазкбіка 2; 

ЗсЬІеі. 17; Тим. ЗО; ЬеиїзеЬ. 189; КгиіпЬ. 83; ІУаЬІ. II, 47; \Уапд. IV, 

ЗсЬтеаІЬе 2, 12. 15; бе'ак. 290. 

2. Коли ластівка перелетвт но під корову, то кор *ва стратат молоко- 
(Папір.) ...в к«рови буде молоко в кровю. (Берев.) 
Пар. віруване. 

3. Ластівка весну приноевт. (Наг.) 
Коли їх налетить богато. Пор. Е. Коі. 554; ^апд. IV, 8сЬига1Ье 1. 

4. Ластівки вилітають, погоду обіцяють. (Ільк.) 
Народне віщовапе 8 лету ластівок. 

5. Лі-сі.в шька прллїт.е, а ластівкою відлітав. (Гиїлк.) 
Зрізу вона всім люба, а потім збайдужіє. Пор. \\гапд. IV, ВсІпуаіЬе 17.. 
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Ласун—Лая Ч. 16.343—16.364. 

6. Як ластівка влетит до хаті, то в хатї хтось умре. (Наг.) 
Загальне віруване. 

7. Як ластівка нивко лїтают, то буде дощ. (Наг.) 
Се такий прогностик, Нор. АсіаІЬ. Іазкбіка 3; Мака 842; 1¥ап(1. IV, 

8сЬт*а1Ье 28, 33. 

Ласун. 1. Ласун лиш баки сьвітит. (Зазул.) 
Підхлібляеть ся, щоб дістати смачно попоїсти. 

Лата. І.Хоцьунього на латї лата, а він а панои за пані брата.(Яс. С.) 
Загоновий чи ходачковяй шляхтич, що колись рівняв ся з панами. 

Латати. 1. Латаний будеш, як відти не підеш. (Стрий) 
Латати в іначіню бити. 

2. Латати кому скиру. (Наг.) 
Бити. 

3. Ліпше латане, аби но не хватане. (Заіул.) 
Ліпше хоч мізерне, аби не крадене. Пор. А(1а1Ь. Ьаіапе 3. 

4. Ліпше своб латане, як чуже хватане. (Гнїдк.) 
Ліпше ходити в убогім одя8ї, ніж красти чужий. Пор. АбаІЬ. Баїас 2 

5. Сяк-так полатавши. (Наг.) 
Відповідь на питане, як вам поводить ся. Пор. АсіаІЬ. Ьаіас 1 

Латинник. 1. Латииник — лапевинник. (Дрог.) 
Сміяли ся колись із учеників Гімназії. 

Латка. 1- Де діра., там латку пришивай. (Наг.) 
А не обік дїри. Пор. ІУапд. І, Песк 2. 

2. Кожухова латка в зимі як рідна матка. (Наг.) 
Амбіція кождого Газди велить мати хоч один кожух у домі. 

3. Латка все більша від дїри. (Жидач.) 
Бо інакше її нї до чого пришити. Пор. \У а п сі. І, Песк 3. 

4. Латка — рідна матка. (Кол.) 
Бо закриває діру. Пор. АсіаІЬ. Ьаіа 1. 

-5. Латку кому причепити. (Гнїдк.) 
Обновити, докорити когось Пор. АсіаІЬ. Ьяіа 6. 

6. Ліпша латка як діра. (Наг.) 
Ліпше штуковане, як дїраве. Пор. \Уап<1. І, Песк 1. 

7. Нове з старими латкали.. (Наг.) 
Сміють ся з такого, що своє полатане убране видає ва нове. Пор. \Уапг1. І, 

Песк 12, 13. 
8. Як загрів вівча латка, не чагрів так і рідна матка. (Мшанець) 

Про кожух, хоч би й куций. 

Лахман. 1. Хоть я собі у лахманї, то я собі мосцї пані. (Наг.) 
Говорила бідна, загонова шляхтянка. 

Лацно. 1. Ладно говорити наперед, як ніхто не видит. (Наг.) 
Легко нахвалити ся, але тяжше виконати свої похвалки. 

ЛашОК. 1. Бери дашки на опашки тай іди. (Льв.) 
Говорять влївливому гостсви або слузі, якого раді вбути сн 8 хати. 

Лая. 1. Еуди панська лая, туди й сучка моя. (Скнилів.) 
Куди папська псарня біжить, туди й сучка. 
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Лаяти—Легко Ч. 16.365 16.379. 

Лаяти. 1. Де ся двох ла*-, третий користає. (К »б.) 
Загальна поговірка. Пор. АУапсІ. ІУ, 8ігеіІеп 9. 

2. Лай не лай, але гроші віддай. (Лучак.) 
Про лайку байдуже, аби я своє дістав. Пор. IV а псі. IV, 8ігеіІеп 22. 

3. Не лай і не перепрошуй! (Наг.) 
Говорять такому, що зразу вилаяв ся, а потім перепрашив. 

Лвв. і. Дома лев, а війні тхірь. (Ільк.) 
Про хвалька, що старшує над слабшими, а 8 бою тікав. Пор. І'илг.ф. 1293- 

2. Нааисапо в граді Льва: не ждут па єдпого два. (Гнїдк.) 
Жартлива ампліфікація відомої приказки, що два одного не чекають. 

3. Хоць я й не лев, але й не вівця. (Лімна) 
Не вачіпаю нікого, але вумію постояти за себе. 

Легкі. 1. Дай ти Боже легкі! (Наг.) 
Гра слів, вам. легко. 

Легкий, Легко. 1. А то легко бреше! (Лол.) 
Дивують ся зручному брехунови. 

2. Вже му лекше нині, як віера було, бо нині плює вже на бороду, 

а вчера плював те на груди. (Кольб.) 
Іронізують над хорим чоловіком. 

3. Він би легкого хліба хотів. (Наг.) 
Хотів би їсти а не робити. 

4. Він собі то в легцї* мав. (Лімна) 
Йому до того байдуже, не ціпить того. 

5. Дай ти Боже легко на души. (Дрог.) ...серцп., (Наг.) 
Бажають добра. 

6. З легкої руки давайте. (Наг.) 
Щасливою рукою, з ласкою. Вірять, що лиш такий даток приносить пожиток^ 

7. Кому легко на серци, до тою весь сьвіт сьміе ся. (Завалів) 
В кого спокійне сумлївв, не мав гривот, тому й. жите веселе. 

■8. Кому легко, той си тяжкого шукає. (Уриче) 
Ніколи нічим не 8адоводений. 

Є. Легкий як вітер. (Замул.) ...як перо. (Наг.) 
Швидкий до бігу. У Німців: як корок, IV а пі. ПЕ, ЬеісЬІ 19. 

10. Легко би ти с'і гикнуло! (Наг.) Най ти сї легко гикне. (Наг.) 
Вірять, що гикавть ся тоді, коли когось згадують добрим, або лихим словом, 

отже легко або тяжко 
11. Легко впасти, тьижше встати. (Наг.) 

Бо впавши можна дуже вдарити ся і стратити силу. 

12. Легко втратити, тьижко заробити. (Наг.) 
Загальний досвід. 

13. Легко збрехати, як хліба в маслом іззїстн. (Наг.) 
Брехні віщо не стоїть на заваді. Пор. АбаІЬ. Ьаілуо 1. 

14. Легко казати, але вробити годі. (Лучак.) 
Явик лопоче що будь. 

15. Легко камінь у волу веречи, а тьижко дістати. (Яе. 0.) 
Легко пошкодити, тяжко направити. Пор. Гильф. 1211. 
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Легко—Ледар Ч. І6.Я87—16.408. 

16. Легко їй сі то впало. (Наг.) 
Якесь дїло зробив без трудности. 

17. Легко не легко, коли далеко*. (Наг..) 
І найменший тягар далеко нести, то втомиш ся. Пор. \УапсІ. Ш, ЬеісЬі 16. 

18. Легко прийшло, легко й пішло* (1лькл Ііетр.) 
Про легко вдобуте добро. Пор. Нос. 265, 337; АУапсІ. ПІ, ЬеісЬі 15. 

19. Легко сї обуеш, легко ти буде ходити, (Наг*) ..дальше найдеш, (Підбуж) 
Бо менше на ногах двигати. Говорять про постоли. 

20. Легко ся дістало, легко й пропало. (Замул.) 
Про невароблене, крадене або Знайдене добро. 

21. Лекте льигати, як вставати. (Наг.) 
Говорять особливо в літі в часі тяжкої роботи. 

22~ Лекше говорити, ніж вробити. (Ільк., Ііетр.) ...нїжлн робити. (Мінч.) 
Щоб зробити, треба натужити рукй, а не' язик. Пор. ЗсЬІеі. 152. 

23. Лекше на груди, як сї чоловік йййчнхае. (Наг.) 
Говорить той, що пчихнув від нежиту. 

24. Лекше стадо ваяцїв пасти, як одної жінки допильнувати. (Кал.) 
Пессім і стичний погляд на жіночу вірність. Пор. IV а псі. ІП, ЬеісЬі 4. 

25. Що лекше від пера? — Хуй, бо сама думка го підяосит. (Снят.) 
Так поясняють відому ерекцію. 

26. Не легка то справа! (Наг.) 
Там будуть трудности. 

27. Пустив сї на легкий хліб. (Наг.) 
На жебранину. 

28. Таке легке, що би а вітром полетіло. (Наг.) 
Про гуску або курку приморену голодом, а також про мізерну людину. 

29. Таке легке, як шорде. (Наг.) 
Перо легка річ. Пор. \¥ап<3. Ш, ЬеісЬі 23, 25; А(1а1Ь. Ьеккі 1. 

30. То легкий дух. (Наг.) 
Пустий, легкодушний чоловік. 

31. То не легка річ. (Наг.) 
Се діло трудне. 

32. Що легке, то не тьижке. (Наг.) 
То зараз можна відчути. Пор. IV а п (1. ІП, ЬеісЬі 13. 

33. Що лехко прийде, то лехко піде. (Ільк.) 
Вар. до ч. 18, 20. 

34. Як міні легко жити, так аби тобі легко було конати І (Мшан.) 
Прокляте; „легко* тут у значіню: тяжко, гірко. 

Легун. 1. Легун спить, а йому Бог парть держить. (Бергом.) 
Хто в Бога щасливий, тому щастить, хоть нічого не робить. Пор далі 
Лежень. 

Ледар. 1. Ледар від сьвіта. (Наг.) 
Лінивий, недбалий чоловік. 

2. Ти ледаре охаблений! (Березів) 
Лайка. 
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Ледачий—Лежятя Ч. 16.409—16.431. 

Ледачий. 1. Ледачому всюда але. (Тер.) 
Лихому, недбалому. , 

Ледащо. 1. То від сьвіта ледащо. (Наг.) 
Страшенне ледащо. 

2. Хто ледащо, тону їсти неиа що. (Боб.) 
За дармо його не годують. 

/Іедво. 1. Ледво-не-ледво. (Гнїдк.) 
З трудом. 

/Іежа. 1. За лежу не дают одежу. (Гнїдк.) 
За лежане будеш голий. Пор. Мика 1890. 

2. З лежі не буде одежі, а в спаня коня. (Стоян.) ...не купиш... (Явор.) 
Просторійший варіант до ч. 1. 

Лежанське. 1. Треба сї забирати до Лежавська. (Наг.) 
Лежанське по поль. Ьега^зк, місточко, тут гра слів 8 лежане м. 

Лежати. 1. Бодай ес лежьив сім рік на вден бік. (Наг.) 
Прокляте, щоб ти лежав хоруючи. 

2. Волю полежати, як у поле жати. (Цей.) 
Жартують із нероба. 

3. Допоки лежи, а раз встати треба. (Луч.) 
Хоч лежане й приемнїйше. Пор. \Уапб. ПГ, Ьіе£еп 22. 

4. Лежаний хліб гріх їсти. (Ільк.) 
Лежаний тут у значіню незароблений працею. 

5. Лежаного хлїба неиа. (Гнїдк.) 
Хто не заробив, тому й хліба не дадуть. 

6. Лежати — па печінки вдорово. (Крех.) 
Стара прмказка, пор. \^ап(ї. Ш, Іле^еп 26. 

7. Лежати на паси-коні. (Котуз.) 
Лежати на животі підперши голову руками. 

8. Лежачи думай, а вставши дїлай. (Гнїдк.) 
В часі лежанн будять ся думки. 

9. Лежачи і камінь мохнатїв. (Ільк., Кобр.) 
Поростає мохом. Пор. АбаІЬ. Катіеіі 22. 

10. Лежачи і вовк не тие. (Лім.) 
Мусить бігати та шукати харчів Пор. АсІаІЬ- Ьеіес 2; IV а псі. ПГ, Ьіе£еп 13. 

11. Лежачи й сокира ржавіє. (Крех.) 
І чоловік ледащіє. Пор. \¥апс1. Ш, Іледеп 35. 

12. Лежачого не бють. (Ільк.) 
Хто повалить ся в бійці, того вже не бють. Пор. \¥аисІ. ТИ, Ьіе#еп 58. 

13. Лежи, аби ти бік відгнив! (Наг.) 
Лихословлять такому, що любить вилежувати ся. 

14. Лежи, дурню, в ямі, та нн клині моїй мамі. (П\жп.) 
Погроза, пор. Етн. Зб. VI. 68. 

15. Лежит як свиньи в баюрі. (Наг.) 
Про лінивого лежня. Пор. АсІаІЬ. Ьеіеб 12. 

16. Лежу як на терню. (Наг.) 
Невигідно, боляче. 
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Лежати — Леиаішца Г. 16.432-16.452. 

17. Лежу як у подушках! (Лаг.) 
Мовив хлопець упавши 8 дуба на мох. 

18. Лежьит ва покотом, як снопи на тоцї. (Наг.) 
Про сонну компанію. 

19. Най лежвт, їсти не просит. (Наг.) 
Пор. латинське: Оиіеіа поп тоуеге; Нос. 376. 

“20. Най лежит, місця не залежит. (Крех.) 
Не руш того, що лежить і не шкодить. Пор. Нос. 376. 

21. Не маю за ким лежати. (Збар.) 
Нема такого, щоб 8а мене діло робив. 

22. Хто лежит, через того кождий біжит. (Кал.) 
Кождий його зневажав. ІІор. ДУапсІ. III, Ьіе£еп 36, 47. 

23. Хто лежит, той не впаде. (Наг.) 
Не має вже страху. Пор. АУапсІ. Ш. Ьіеиеа 51, 57; Гнльф. 1839. 

24. Чим довше лежи, тим довше сї хоче. (Наг.) 
Про лінивого. Пор. \Уавб. 111, Ілереп 22. 

Лежень. 1. Лежень лежит, а йому Бог долю держвт. (Цеп.) 
І леженеви инодї пощастить. ІІор. Нос. 318. 

25. Що лежит, того не руш. (Наг.) ...най собі лежит. (Лім.) 
Пор. IV а псі. III, Ьіе£еп 23, 24, 25, 40. 

2. Лежні ие болезні, але любезні. (Ярич.) 
Роауміеть ся, лїнюхови. 

3. На лежні не буду робити. (Наг.) 
Каже чоловік, що нае ліниву та нероботящу сїмю. 

4. Поки лежень належите’!, то встайко наїсть сї. (Наг.) 
Лінивий лежить, а той що встав, снідав. 

Лежух. 1. Лежух лежить, а Біг му долю держить. (Ььк.) ...хліб... (Сор.) 
Про лінивого чоловіка, якому про те щастить Пор. Легун 1, Лежень І. 

Лежухів. 1. Іду до Лежухова. (Наг.) 
Лежухів — не село, а місце, де лежить ся. 

Лейба. 1. Ходит як Лейба. (Гнїдк.) ...розлейбаний. (Наг.) 
Хитаючись і опустивщи руки, ведбалий та повільний. 

Лельоіи. 1. Лельом-Полельом. (Гнїдк.) 
В значіню помалу йти, пинаво та недбало щось робити. Наг : Ви ту собі 
лбдьом-полельом на ниві — докоряв господар лінивим косарям, що мало вко¬ 

сили. А сі а ІЬ. Ьеїшп-Роіеіит, 1, стоіть на тім, що Лельом і По л ель ом два 
славянські боги, яких вначіве в мітольогії ще не вияснено. Знач!не польської 
приказки такеж як у нас (стор. 261). 

Леміш. 1. Заміняв леміш за швійку. (Гнїдк.) 
Пожиточну річ ва пусту. 

2. Леміш та чересло — найліпше ремесло. (Луч.) 
Приналежність плуга, найстаршого 8емледїльчого знаряду. 

3. Треба замілйти леміш, аби мівче йшов. (Котуз.) 
Підняти його при помочи клинка або плішки. 

Лемішка. 1. Він такий, як непріла лемішка. (Наг.) 
Не придатний, неохайний, невадоволепий. 
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Лемки— Лижка Ч. 16.453-16.572- 

Лемки. 1. Лемки — там уже що друге слово, то сем-де*. (Наг.) 
Характеризують лемківський дінлект. 

2. Лемки—сьвічкарі. (Тор.) 
Так провивають Лемків за те, що на своїх чугах носить пелерини з нави¬ 

слими білими тороками, немов киоти до сьвічок. 

3. Лемки чухонці*, бо в чугах ходьит. (Наг.) 
Поговір до характеристики Лемків із їх одеаі. 

Ленько. 1. Пантруй Леньку і в потемку. (Коб.) 
Ленько=Лесько=Олекса. 

ЛвТЇТИ. 1. Летит як петлї до сьвічки. (Наг.) 
Добровільно йде в небезпеку. Пор. АсіаІЬ. Ьесіес 19. 

2. Летит як ачола до меду. (Наг.) 
НадТючи ся якоїсь приемности. Пор. АсіаІЬ. Ьесіес 25. 

3. Летит як стріла. (Наг.) 
Швидко, що духу. Пор. АсіаІЬ. Ьесіеб 27. 

4. Летіла — гуділа, впала тай устала. Загуділа — полетіла. (Доброс.)* 
Мб. про гарматню кулю па артілврійських вправах. 

5. Летіли г)си. Та пай си летят. (Гііїдк.) 
Справа зовсім натуральна і байдужна. 

6. Летіти добре, але падати кепсько. (Наг.) 
Говорив такий, що впав з д)ба. Пор. ^апсі. І, Гііедеп 1, 2. 

7. То би, видйш, а вітром полетіло. (Наг.) 
Про щось легке, марне, прим, про виголоджену дитину. 

8. Летїт голубці з гвїадом! (Дрог.) 
Оповідали про якогось шваба, що не знав такої страви, а коли його запи¬ 

тали, чи буде їсти голубці, то він уважаючи, що се печені голуби, радо ви¬ 

явив охоту до них. Коли-ж почав їсти і не засмакувала йому страва, то ви¬ 

кинув миску 8 голубцями через вікно і крикнув: Летіть голубці з гніздом! 

1 8 сего пішла ся приказка. 

9. Летів, аж сі засапав. (Жидач.) 
Про швидкий біг. 

10. Полетів на стрім-голов та на вловане карку. (Луиак.) 
Побіг, поїхав невідомо куди. 

Лесь. 1. Де піде Лесь, то всюди ввесь. (Мінч.) Куда... (Петр.) 
Чим був, тим буде, не вважаючи на нове місце. 

2. Лесю, Лесю, диви ся на зелений ліс! (Бітля) 
Такому, що вадивив ся на щось далеке, а не вважав на тс, що робить. 

3. Пішов Лесь та вже ввесь. (Заліси) 
Не лишив по собі нічого. 

4. Пішов Лесь та не ввесь, не взяв нічого, бо не бу ю що. (Зазул.) 
Ширша форма попер, ч. 3. 

5. Про Лесьи обійде сьи. (Сор.) 
Про нього байдуже. 

Лижка, ложка. 1. Дні лижки, ані миски, треба буде іце колиски. (Наг.) 
Про зовсім немаюче подружи, ще надївть ся дитини. Пор. АдаІЬ. Ьугка 2.. 
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Лижка—Лизати Ч. 1 6. 473-16.494*. 

2. Відиала му лижка від рота. (Наг.) 
Він умер їдячи. Пор. ІУапсІ. III, ЬбїГеї 76. 

3. Дали ложку, як страві пе стало. (Ярич.) 
Се вже 8а пі8но. Пор. \Уап8. 111, ЬбіГеї 78. 

4. Вів сі не бойит великої лижки. (Наг.) 
Швидше буде ситий. Пор. ^апсі. III, Ьбіїеі 70. 

3. Втоиив би мнї в лижцї води. (Наг.) 
Про лихого ворота. Пор. IV а псі. Ш, Ьбіїеі 23. 

6. Далеко ложка від рота. (Крех.) 
Між задумом а виконане* усе далеко. Пор. АгїаІЬ. Ьу2ка 5; \УапЗ. III,. 

ГбЯеІ 8, 15, 66. 
7. І лижки страви бідному жьилуе. (Наг.) 

Жалувть ся бідвий чоловік, що його не погостили. 

8. Лижков ио чолі дістанеш. (Наг.) 
Говорять такому, що їсть і розливає. Пор. ^апсі. III, ЬбНеІ 82. 

9. Лижкою не вичерпаєш води із моря. (Гиїдк.) 
Про всяку неможливу річ. Ііор. \УапсІ. III, І бІГеї 16, а9. 

10. Не далеко лижку до рота иести. (Наг.) 
Се дуже мала робота. 

11. Но їв, то й ложок ие буду мити. (Крех.) 
Не мов діло. Пор. IV а псі. III, Ьбіїеі 86. 

12. Не пхай свою лижку в чужу миску. (Наг.) 
Не мішай ся не в свов діло. Пор. IV а псі. Ш, Ьбіїеі 4 

13. Нова лижка губу дре. (ІІетр.) ...рот... (Наг.) ...рота дере. (Крех.) 
Бона ще пе зовсім гладка, якою робить ся від уживаня. 

14. Прийти ложки облизати. (Гиїдк.) 
Прийти по обіді. Пор. IV а псі. Ш, Ьбіїеі 69. 

15. Суха ложка губу дре. (Ільк.) ...рот дере. (Ільк.) ..лижка... (ІІетр.) 
Ложка без страви. Пор. АЗаІЬ. Ьуіка 10; АУапсІ. ПГ, ЬбІГеІ 8Г; ВеЬ. 2127- 

16. Усхла ложка. (Гнїдк.) 
Не їсть нічого. 

17. Що з ложки по обіді? (Крех.) 
Вона лиш тоді потрібна, як в що їсти. Пор. АсіаІЬ. Ьугка 7; IV я псі. ПГ, 
1.5Ш 47. 

18. Я тото великою ложкою їв. (Крех.) 
Дознав того, напрактикований. Ііор. IV а псі. ПІ, Ьбіїеі 105, 115. 

Лизати. 1. Аж пальці оближеш, таке то смачне. (Цен.) 
Говорять про мід або добру страву. Пор. "^апсі. II, Ьескеп 19. 

2. І не лижи, і ие стрижи. (Гиїдк.) 
Не лести ся і не жди від мене користи. Ііор. ^апс!. II, Ьескеп 6, 41* 

3. Лвжзт сї як пси, що сї вперед покусали. (Наг.) 
Про вчорашніх ворогів, що сьогодні помирили ся. 

4. Полизав письма. (Наг.) 
Навчив ся читати, ходив до школи. 

5. Полизати ся з ким. (Гнїдк.) 
Стоваришувати ся, полюбити ся. 
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Лвваяв—Лилик Ч. 16.495—16.5Н. 

6. Поливати чого. (Гвїдк.) 
Покоштувати чогось. Пор. \Уап<і. П, Ьескеїі 17. 

7. Спершу сї оплювали, а потій сї полизали. (Наг.) 
Посварили ся й перепросили ся. 

8. Тогдв аівї лижи губи, яв міні гірко; солодкі я й сан собі оближу. (Луч.) 
Тодї мене потіш, коли в мене гризота. 

Лизане. 1. Лизаньои ситий не будеш. (Наг.) 
До такого, що любить лизати посудину, 8 якої инші виїли страву. Пор. \¥ а п (і. 
П, Ьескеп 19. 

Лико. і. Все то лико. (Льв.) 
Все те нї дочого, пусте. 

2. Дери лико, поки дают, нарік не дадут. (Богор.) 
Дерте лика сполучене з тим, чи буде дозволений доступ до лїса, де ріжеть ся 
липове пруте, З ЯКОГО КОЖДйЙ для себе дре лико. 

3. За чуже личко дай свій реиенець. (Ільк.) 
За чуже маловарте даси своє вартне. Пор. Нос. 306; Сим. 411; ВсЬІеі. 157. 

4. Лика з кого дерти. (Гиїдк.) 
Обдирати, зубожити його. 

5. Ликом пастернаку не викопаєш. (Ільк.) 
Що не до чого, невідповідний внаряд. Поб. АсІ&ІЬ. Ьуко 6. 

6. Лучше СВОЄ ЛИЧКО, як чужий реіенець. (Петр.) 
Своє ліпше, хочби й гірше. 

7. Пожалуєш лика, вгубиш ремінець. (Вела) 
Пожалуєш дешевшого матеріалу, то попсуєш дорожший. Поб. КгишЬ. 52. 

8. Так лико друт, як дає дерти сї. (Явор.) 
Вдовж, а на поперек дерева. 

9. Тогди дри лика, як можна. (Луч.) 
На весні. Пор. АбаІЬ. Ьуко 3; 8сЬ1еі. 157. 

10. Тогди дри лико, як дерут; тогди йди замуж, як берут. (Сор.) 
Говорять дівчині, що перебирає женихів. 

11. Тогди лика дри, коли ся друт; тогди дївку дай, коли берут. (Петр.) 
Варіант попереднього. 

12. Тогди лико дри, коли відстає. (Наг.) 
На весні, воли прутки мягні, підійшли соком. 

.Лилик. 1. А що, лилики, проїли иої бики? — Коби ми здоровії, проїмо 
й корови. (Бар.) 
Варіант української приказки : Москалики-соколики і т. д. У нас лишили ся 
лише остатні склади з слова „Москалики0 перероблені на „лилики“. 

2. Вже лилики лїтают. (Дрог.) 
Уже вечір, уже вурви по’ вулицях ходять. Пор. АУапб. І, Гіебегтаиз 4. 

3. Лилик п сї в волосе вчеииті (Дрог.) 
Кричать дівчата вечором у літі, коли літають лилики, і держать ся за волосе. 
Вірять, що як би лилик вчепив ся в дівоче волосе, то вже б його ніхто не 
відпутав, треба би косу втинати. 

4. Лилик робит сї 8 ииши, що на Великдень паски покушьила. (Наг.) 
Народне вірувапє. 
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Ліпкій—Лис Ч. 16.515 —16.536- 

Липкий. 1. Ци не іав він ляпки вальців? (Наг.) 
Чи не злодійкуватий? 

Липнути. 1. Липнут до него, як нухн до неду. (Вор.і 
Бо СОЛОДКИЙ, усїм МИЛИЙ. 

1. На що сї яодивит, то до нього липне. (Наг.) 
Про злодія. 

3. Прилип до нього, як иявки. (Збар.) ...як клїщ до сраки. (Наг.) 
Про немилого друга, що пабиваеть ся зі своїми обіймами. 

Лис. 1. Аби лис і як фіст ховав, то все го видно. (Наг.) 
Хитрун не сховаеть ся ві своїми хитрощами. Пор. \УапсІ. і, ЕисЬз 69. 

2. Адже лис навик мйвсо їсти, то не хоче траву ьастл. (Карл.) 
Лиса до трави не тягне. 

3. А диви, як лис хвіст присів. (Дар.) 
Про чоловіка, що хитрив, поки не піймав ся ва брехні. 

4. Бідний той лис, що лиш едну дїру мав. (Наг.) 
Немудрий чоловік, що знає ляш один спосіб до житя. Пор. \¥аші. 1, ЕисЬз 155,158г. 

5. Вже почорніли лиси на вікиах. (Богор.) 
Замерзли вікна. 

6. Де ніде лис, то всюди увис. (Ільк.) 
Усюди його ловлять. 

7. Дома лиси пришити. (Гнїдк.) 
Значіне неясне, може: лисом прикинути ся дома, одурити когось. Пор. \Уапб.~ 

І, ЕисЬз 393, 394. 

8. З лиса лиш кожух добрий. (Наг.) 
Решта ні до чого. Пор. \УапсІ. І, ЕисЬз 15. 

9. І хитрого лиса можна вловити. (Завад.) 
На хитруна в також спосіб. 

10. З лисами й сам лисом будеш. (Жидач.) 
З хитрим мусиш хитрувати. Нор. \\Гап(1. І, ЕисЬз 236. 

11. Лиса за кожух бют. (Уриче) 
Буцїм то не ва те, що кури ловить. Пор. \Уап(і. І, ЕисЬз 33, 97, 209. 

12. Знаю я сї на фарбованих лисах. (Орт.) 
Умію відріжнити добрий товар від фальшованого. (Іор. АгїаІЬ. Ьіз 6. 

13. Кождий лис свою йору любит. (Кал.) ...хвалит. (Наг.) 
А чоловік свою хату. Пор. \Уап<1. І, ЕисЬз 189, 194. 

14. Колп-сь лис, чолом не борись. (Гнїдк.) 
Лис бореть ся кігтями та вубами. 

15. Лиса вбили, куром радість. (Наг.) 
Бо то їх ворог. Пор. АУапб. І, ЕисЬз 98. 

16. Лиса зловити. (Ільк.) 
Хитрого чоловіка показати брехуном. Пор. \¥апсІ. І, ЕисЬз 390. 

17. Лис кушніра не любит. (Дрог.) 
Бо еей крав його шкіру. Пор. ІУапб. ЕисЬз 17. 

18. Лис за горою, гуси до дому! (Жидач.) 
Пуджають гусий лисом. Пор. \Уапс1. і, ЕисЬз 51. 
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Лис Лисий Ч. 16.537—10.558. 

19. Лис лиса шукає. (Наг.) ...знайде. (Завад.) ...занюхае, (Кал.) 
Лихі люди все порозуміють ся і зійдуть ся. ІІор. \УапсІ. І, РисЬз 128, 140. 

20. Лис лиса не кусав. (Наг.) 
Злий злому не шкодить. Пор. IV а псі. І, РисЬз 198. 

21. Лисови не вір, бо тї вдурит. (Наг.) 
Про облесного і брехливого чоловіка. Пор. ДУапб. І, РисЬз 316. 

22. Лисом підшитий, псом підбитий. (Ільк.) 
Хитрий і лютий чоловік. ІІор. А сі а і Ь. Ьіз 12. 

23. Лис старіє, але не добрів. (Ком.) 
Вік не зміняє його. Пор. \Уап<3. 1, РисЬз 95. 

24. Лис рад готовій дїрі, а чоловік готовій хаті*. (Тереб.) 
Всякий рад готовому. Пор. \Уап<1. І, РисЬз 77. 

25. Лис сї лїнит, але натури не зміннт. (Наг.) 
Все лис лисом. Пор. ^Уапб. І, РисЬз 9, 92, 46, 60, 68, 82, 87, 88. 

26. Не їсть лис грушок, лиш курок. (Тисьи.) 
їсть лиш те, що йому до смаку. Пор. \Уап<1. І, РисЬз 100. 

27. Нї лис, нї ваяць. (Наг.) 
Не виати що, ледащо. Пор. \Уап<3. І, РисЬз 401. 

28. Пізнати лиса п > фостї. (Наг.) 
Лихого чоловіка по його славі. Пор. АбаІЬ. Ьіч 10; \Уап<і. І, РисЬз 148. 

29. Попав як лис у лапку. (Наг.) 
Спіймав ся на злім ділі. ІІор. IV а псі. І, РисЬз 153. 

30. Старий лис «ного дір до ями має. (Гнїдк.) 
Забезпечив собі вихід від псів-ямників. Пор. ІУапсІ. І, РисЬз 64, 89, 117. 

31. Старий лис старими слідами ходит. (Наг.) 
Він обережний. Пор. IV а п (і. 1, РисЬз 10. 

32. Старого лиса не вивабиш з лїса. (Коб.) ...не виведеш... (Залїоє) 
Він не дасть вивести себе туди, де б його могли легко побачити. Пор. \Уап4. 

І, РисЬз, 1, 4; Гильф. 2544, 1416; Озт. 354; ЬеиІзсЬ. 21. 

33. Старого лиса тяжко зловити. (Ільк.) 
Він дуже обережний. Пор. АбаІЬ. Ьіз 34; IVа псі. І, РисЬз 3, 121. 

34. Тебе би лиш за лиса до курят цриставити. (Кукиз.) 
Про збиточного, шкідливого чоловіка. Пор. ІУапсІ. 1, РисЬз 364. 

35. Ховав, як лис фіст. (Наг.) 
Коли хтось криє ся зі своїм лихим наміром. Пор. УУапсІ. 1, Ріісііч 83. 

36. Як лис дорогу перебіжит, то буде щістьи. (Наг.) 
Народна віруванв. 

37. Як лис спит, то курки не зловит. (Крех.) 
У сні ніхто нічого не зробить. Пор. ДУапд. І, РисЬз 145. 

Лисак. 1. Ночкап лисаку, дам тобі у сраку. (Жидач.) 
Лисак — лисий чоловік. 

Лисий. 1. Гов, лисий, діра в мостї! (Жабе) 
Оклик до коня, щоб зупинив ся. Лисий пан, що їхав тим возом, дуже образив 
ся, ніби се візник натякнув на його лисину. Пор. АбаІЬ. Ьузу 12. 

2. Лиеа біда вродила ся, тай лиса ізгине. (Гнїдк.) 
Лиса дитина. Пор. Нос. 339. 
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Лисий—Лихо Ч. 16.559-16.579 

3. Іди на лису гору! (Наг.) 
Де чарівниці сходять ся. Иор. АсІаІЬ. Ьуза рога 1—9. 

4. Лисе теля вродило ся, лісе й згине. (Ільк., Петр.) 
Лисе теля, що має білу латку на чолі. 

5. Лисий як коліно. (Наг.) 
Загально вживане порівняне. Пор. АсІаІЬ. Ьузу 3. 

6. Лисому не тра гребіне, глухому музики, а сіїпому зеркала. (Жндач.) 
ІІросторійший варіант до ч. 8, пор. АсІаІЬ. Ьузу 1, 2. 

7. Ни буде лисий в раю. (Кольб.) 
Чому? Може тому, що його лису голову приймуть за задницю? 

8. То му так потрібно, як лисому гребінь. (Ільк.) Придало му ся... (Гпїдк.) 
Лисому гребеня не треба. Пор. АсІаІЬ. Ьузу 7. 

9. Яке сї лисе вродило, таке лисе й згине. (Наг.) 
Жартують із лисого. Діти родять ся звичайно лисі. 

Лисиця. 1. Знати лисицю но хвості. (Гнїік.) 
Хвіст — найхарактернїйша прикмета лиса. 

2. Кожда лисиця свій хвостик хвалить. (Ільк., Петр.) 
Про самохвалька. Пор. АсІаІЬ. Ьіз 8; Мпка 1673. 

ЛисІВЦЇ. 1. Лисівцї, то таке село, що на рік двоє хрестин: одні в попа, 
а другі в селі*. (Кривор.) 
Малолюдне село. 

Лисячий. 1. Все му ЛИСЬИЧИЙ фіст видно. (Наг.) 
Про хитрого, підлесного чоловіка, що пестячи ся мимоволі вряджує свої лихі 
наміри. Пор. XV а псі. І, РисЬв 62. 

2. Лнсяча хитрість, заяче серце. (Крех.) 
Хитрий, але боягуз. Пор. XV а псі. І, РисЬз 203 

Литка. 1. Аж му в литках застигло. (Ільк.) 
З великого страху. 

2. Така литка, як калитка. (Рибпо) 
Порожня, без мяса, прим, у старої баби. 

Лифа, лихва. 1. Як би борте довг віддав, то би лифи вломив. (Городок) 
Знач, не мусів би платити процентів. Говорять про лінивого довжника, що 
не квапить ся сплачувати свій довг. 

Лихо, лихий. 1. Аби лиха не знати, треба своїм плугом та на своїй 
ниві орати. (Ільк.) 
Власною працею і на власній землі доробляти ся. 

2. Аби лихо тихо! (Гар.) 
В такім равї й лихо щезне, втихомирить ся. ІІор АсІаІЬ. ЬісЬо 4. 

3. Більше копи лиха не буде. (Цен.) 
А все таки буде дуже лихо. Пор. АгїаІЬ. ЬісЬо 6. 

4. Бодай тї все лихо трастувало та торопило! (Дрог.) 
Прокляте. Пор. А (і а 1Ь. ЬісЬо 9. 

5. Бодай тілько лиха! (Вудз.) 
Знач, се ще мале лихо. 

<5. Вам лихо, і в мене ие тихо. (Залїсє) 
І я в клопотах та гризотах. 
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Дію Ч. 16.580—16.602. 

7. Від лиіа неіа кордонів. (Залїсе) ...не втечеш. (Наг.) 
Зле йде від краю до краю. 

8. Бід лихого довжника і полову бери. (Ільк.) 
Лихий, бо неоплатний. Пор. Сим. 207; Тим. 267. 

9. Бід лихого поли ріж, а втїкай. (Наг.) 
Від 8дого чоловіка. 

10. Бін лихий, бо лівов ногов з ліжка встав. (Квїгип.) 
Лихий тут внач. сердитий, маркітний. 

11. Він так, як лихе на шкоду. (Орел.) 
Шкідливий, напасливий чоловік. 

12. За всьо лихо, Басилихо! (Гнідк.) 
Зсії. Випиймо! 

13. З лиха таі в коршиу. (Дар.) 
Пояснене, чому люди в коршму йдуть і лють. 

14. Зробити лихо вмієш, але відповісти не хочеш. (Наг.) 
Відповісти тут вначить: нести одвічальність або кару. 

15. Іди бея лиха! (Наг.) 
Іди по добрій волі. 

16. Іди з лихом до біди! (Наг.) 
Лихословлять злого чоловіка. 

17. Кождому лиху конець буде. (Наг.) 
Воно минуще.*Пор. ^ап<1. IV, ІІеЬеІ 3. 

18. Коцнув би сі тебе лихий! (Наг.) 
Коцнути ся, старе коснути ся; лихий в янач. влого духа 

19. Куди піде лихий, усе буде такий. (Гш'дк.) 
Він пе подобріє. 

20. Лиха не купити. (Гвїдк.) 
Само приходить. Пор. \Уапс1. І, Вбяез 29. 

21. Лиха сорочка я плота не згине. (Гнїдк.) 
На неї ніхто не нолакомить ся. 

22. Лихе видїти. (Гнїдк.) Лихо... (Гнїдк.) 
Видїти чиюсь нужду, або не видїти нічого. 

23. Лихе доброго не любить. (Ільк.) 
Злий доброго не любить. 

24. Лихе не вгине. (Луч.) 
Зло ніколи не аереведеть ся на світі. Пор. АУаЬІ. П, ЗІ; ЬеиІзсЬ. 198. 

25. Лихе швидко приходить, а поволі відходить. (Ілі.к.) 
Лихе — зла пригода, нещастя любить тягти ся довго. 

26. Лихий гол на тебе! (Сокаль) 
Прокляте: щоб тобі сей рік погано вело ся. 

27. Лихий замок, до котрого кожлий ключ придасть ся. (Гнїдк.) 
Так само пустий чоловік, що слухає всякого підшепту. Пор. ІУапсІ. IV ЗсЬІ088 27. 

28. Лихий лихом погноає. (Ільк., Гнїдк.) 
Погаио кінчить жите, його відстунають усі люди. 

29. Лихий набуток не дійде третіх рук. (Ільк.) 
У Поляків: Маїерагіа іб$ бо сгагіа, АбаІЬ. Сгагі 9. 
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Д*ю—Лвїнй Ч. 16.603—16.625. 

28. Лани набуток не спірний. (Ільк.) 
Не виходить на пожиток. 

29. Лихви шелюг не вагубит ся. (Гнїдк.) 
Все держить ся чоловіка і вертає до нього. 

30. Лихий як кітний вовк. (Красноілн) (певно кітна вовчиця). 
Про сердитого, иедотикого чоловіка. 

31. Лихого всюди повно. (Заиул.) 
Лихих людий і поганих пригод. 

32. Лихого гроша і в купли не пострадавш. (Гнїдк.) 
Ним не заплатиш, бо ніхто не бере. 

33. Лихого не вхопит. (Корч.) 
Навіть вла сила не візьме, бо вона й плодить лихо. 

34. Лихо литвинка нападе, як не зякне. (Ільк.) 
Сміють ся з литовського, властиво білоруського виговору з частим „8якаием“. 

35. Лихо нене вкрило йик веремя. (Грин.) 
З усіх боків лихо. 

36. Лихом о зеилю вдарити. (Ільк.) 
Не гривти ся ним, відкинути його. 

37. Лихому нічого доброго ся не стане. (Корч.) 
Він усе поверне на лихо. 

38. Лихому чоловікови і в гостині не догодиш. (Пост.) 
Усе він незадоволений. 

39. Лихо не козацка, нема хліба ані пляцка. (Ільк.) 
Клопіт ковакови. 

40. Лихо не иовчит. (Коб.) 
Викликає зітханя та наріканя. 

41. Лихо не спит. (Луч.) 
А все по людях ходить, і в день і в ночи. 

42. Лихо ним товче. (Луч.) 
Він товчеть ся, приходить там, де його не треба. 

43. Лихо по людях ходит, не по лїсї. (Явор.) 
Бо воно явище людське, громадське, а не природне. 

44. Лихо тї там 8нае! (Наг.) 
Я тебе не знаю. 

45. Лихо тот дїлае, хто тверді горіхи на конець складає. (Гнїдк.) 
Образово: зле той робить, що найтяжшу роботу лишає на кінець. 

46. Мене нїчо лихе не мине. (Жид.) 
Всяка напасть мене чіпляєть ся. 

47. Мине лихо, добро буде. (Наг.) 
По клопотах гаравд. Пор. ^апсі. І, Вбзез 58, 67. 

48. Мине лихо, буде тихо. (Дид.) 
По клопоті та гариідрі. 

49. Мовчи, иенче лиха буде. (Наг.) 
Богато лиха робить собі чоловік черев балакучий язик. 
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Лпхо—Лице Ч. 16.625—16.645. 

50. Най лихо спит, не тре го будити. (Наг.) 
Про сониого ворота. Пор. АбаІЬ. ЬіеЬо 1. 

51. На яке лихо їй ті треба? (Наг.) 
Такому, що приходить не в пору. 

52. Нема лиха без добра. (Наг.) 
Всяке 8ДО в людському житю мав й якийсь добрий наслідок. Пор. \Уаи<1. ї, 

Вбве 39, 40; IV, 1448 ІІП£Ійск112, 184, 116; до нашого бливьве особлива 
італійське N011 с' е шаіе зепха Ьепе. 

53. Не мала мі де лиха година спіткати, та в гостьох. (Наг.) 
Якась немила пригода. 

54. Такий єм лихий, що аж мі дідько бере. (Наг.) 
Серджу ся. 

55. Ци лихе тобов темлюв? (Наг.) 
Кидав тобою біс, носить тебе 8 місця на місце. 

56. Чи ті лихо напало, чи лиха година? (Сор.) 
Мабуть одно й друге. 

Лице. 1. Аж лице лубом стало зі стиду. (Грушка) 
З сорому. 

2. Аж мм сі лице лупає зо встиду. (Наг.) 
Вар. попер. 

3. Бліді лиця не чарують Гриця. (Гнїдк.) 
Для Гриця треба здорової, румяної дівчини, щоб йому иодобала ся. 

4. Бодай му влеце (?) було. (Бар.) 
Якийсь клопіт чи насміх. 

5. Витерте лице мати. (Гнїдк.) 
Не тілько оголене, але бевсоромне. 

6. В лице му то скажу. (Наг.) 
Говорить такий, що хоче свідчити против когось. 

7. Гарне личко, погана душа. (Збар.) 
З лиця про душу не можна судити. Пор. АУапсі. І, Ап^езісМ 17. 

Я. Гарне личко товар продав. (Збараж.) 
Для гарного лиця купчихи приймають 11 товар яа добрий. Пор. \Уап4. І, 

Аії£Є5ІсЬі 14. 

9. Гаснути на лиці. (Гнїдк.) 
Коли лице блідне і морщить ся. 

10. Гет з лицьи знав. (Наг.) 
Змінив са на лиці, змарнів. 

11. Де нема лиця, то нема встида. (Ільк.) 
Хто поступає бевдично та підло, той уже не дочував сорому. 

12. До лицьи му, як свини в коральох. (Наг.) 
Зовсім не до лиця. Пор. АсІ&ІЬ. Тотагг 7. 

13. Дре ми лице. (Наг.) 
Приступав до мене з якоюсь просьбою чи жебраняною. 

14. бдно на-лице, друге на-рубп. (Наг.) 
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Лине Ч. 16.640—16.666. 

Говорять про полотно, та вживають се і приказки також про ге, коли показу 
ють якусь річ ія кращого І 8 лихого боку. 

15. З лицьи їй лиш води налити сї. (Наг.) 
Про гарну дівчину з ясним, оживленим лицем. 

16. З лицьи му видно. (Цей.) 
Що злодій або сміхун. 

17. Змарніла на лици. (Ваг.) 
З голоду або з гризоти. 

18. Лицем до лиця схо стояли. (Крех.) 
Говорив засуджений про своіх сьвідків. 

19. Лице ми згоріло, як ех то вчуй. (Наг.) 
Спалахнув на лицї, облив ся румянцем. 

20. Лице як сонце, очи як звізди. (Голоб.) 
Говорять про гарну дівчину. 

21. Лиця не мати. (Гнїік.) 
Бути безсоромним. 

22. Лиця удерти кону. (Гнїдк.) 
Мучити його неможливими просьбами. 

23. Лицьи не має, що сї до нас навертає. (Наг.) 
Не соромить ся, наробивши нам якоїсь халепи. Пор. \Уап<і. І, АпдсбісЬІ 19. 

24. Лицьом сьвічу перед людьми. (Наг.) 
Ходжу, хоч соромлю ся. 

25. Лице не бреше. (НагЛ 
По лицї видно, що в душі кипить. Пор. ЇУапІ. І, Ап^езісНі 2, 8. 10 

26. Луб лице, очи тріска. (Ільк.) 
Про твердого, завидющого чоловіка. 

27. Мав бись лице, чоловіче! (Буде.) 
В знач, мав бись сором. 

28. Має вона лице з носом? (Будз.) 
НемаЗ сорому. 

29. Має лице всюди. (Гнїдк.) 
Всюди його раді бачити. 

30. Май лице! (Кос.) 
Застидай ся ! 

31. Мінит сї на лици. (Наг.) 
Зо страху або 8 радости, то блідне, то червоніє. 

32. На тобі лицьи неша. (Наг.) 
Коли хто входить до хати в страшнім переполосі або нагло занедужавши. 

33. Не знаю, який він на лице. (Наг.) 
Не знаю його особисто. 

34. Не має лицьи до мене. (Яйк.) 
Не сьміе приступити до мене. Пор. IV а пі. І, Ап^евісіїї 19. 

35. По лицю му то знати. (Наг.) 
Напр. що щось украв або збрехав. 
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Діде—Личко Ч. 10.667—10-687, 

36. Плюнь іу в лице, а він обітре сї тай нїчо. (Наг.у 
Говорять яро чоловіка, що не почував своєї чести. 

37. По лицю чоловіка пізнают. (Наг.) 
Инакше його нї по чім не пізнати. 

38. То без лвцьи чоловік (Наг.) 
Безсоромний, бездимний. 

39. То йому на лици не наиисано, що він злодій. (Наг.)* 
Як би було написано, то би козкдий зараз пізнав. 

40. Тут усе на лице. (Наг.) 
Принесено до суду всі докази сповненого злочину; вони так і звуть оя лине. 

41. Яким лицьои ти мінї то говориш ? (Наг.) 
Не соромиш ся се міні казати? 

42. Я тепер лицьи перед людьши показати не сьмію^ (Наг.) 
Його оббрехано, або зробив таке, що йому соромно в громаді. 

Личище, личко. 1. А бодай тї личище заболіло! (Жураки) 
Прокляте. 

2. Личко два рави продав. (Лучак.) 
Гарній купчисі за її красу в двоє платять.. Пор. Лице 8. 

3. Личко дівку віддав. (Залїсв) 
По лиці цінують її красу. 

4. Личко товар проїдав. (Луч.) 
Черев красу жінки не один заможний може збідніти, бо жінка для своєї краов 
потребує дорогих строїв і оздсб. 

5. Личко як паипух. (Наг.) 
Кругле, пухке. 

6. Личко як сонїчко. (Залїщ.) 
Про всяке гарне, ласкаве лице. 

7. Погане му личище! (Наг.) 
Про бевсоромного, брехливого чоловіка. 

8. Таї то личко, там то стан, не ва дурно любив пан. (Голг.) 
Говорять про гарну дівчину, що стала панською любовницею. 

Дичко (лико). 1. Від личка до реничка. (Гиїдк.) 
Перекладена тай то не зовсім добре польська приказка: осі Іусгка ск> гге- 

іпусгка, до ремінця. Пор. АйаІЬ. &уко 8. 

2. За чуже личко дай свій ремепець. (Ільк.) ...даєш... (ІІетр.) 
Коли його вкрав або згубив. Пор. АсІаІЬ. Ьуко4. 

3. З разу личко, а потій реиичко. (Ільк.) 
Инша форма приповідки ч. 1. 

4. Кріпше своє личко, як чужий ремінець. (Гніде.) 
Тривкійше, бо ремінець відберуть. 

5. Лучше своє личко, як чужий рененець. (Ільк., Петр.) ...106 личко..* 
Загалом: краще своє хоч і пліхше, ніж чуже, хоч добре» 

6. Тогди ся лича дре, коли відстав. (Гиїдк.) 
Пор. вар. під лико ч. 12. 
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Лиш-^Лїоти Ч. 16.688—ІС.707. 

Лиш. 1. Лиш — вхопив за фостик ииш. (Яс. С.) 
Сміють ся 8 такого, хто говорить „лиш* з&місь „лишень1*. 

Лишень. 1. Лишень — наїв сї вишень. (Наг.) 
Сміють ся з такого, що говорить лишень вам. лиш. У Ясеницї говорить 
скрізь „лиш*, а в Унятичах і Нагуевичах уживають „лишень*. 

Лишати. 1. Лишайте сї, ґаздоньку, з Богом, а я йду зо сьвятимн. 
(Довге Стр\) 
Прощав си жебрак 8 господарем, що погостив його. 

:2. Лишив го, як голого серед терня. (Пост.) 
Лишив на муку, між ворогами. 

3. Лишив го як на леду. (Наг.) 
В невевности. 

-4. Лишив пняти ся за сливками, бо недостиглі. (Гнїдк.) 
Теж, що відомий квасний. виноград. 

5. Лишив сї як сирота. (Наг.) 
Сам без батька, без опіки. 

'6. Лиши тото на неділю. (Наг.) 
Якусь зайву роботу; коли прим, кому впаде запороха в око, а він загаїть ся 
і хоче виняти її. 

*7. Лишилаи ся як та гуска на водї. (Збар.) 
Лишила ся самітна, без потіхи. 

-8. Най сї то може нами лишит. (Гнїдк.) 
Нехай лишить ся нашою тайною, не товоріио про се. 

9. Тос ии лишив, гей на серед води. (Годешів) 
Покинув не в пору, серед прикрих обставин. 

Личман. 1. Лйчиане якийсь ходиш. (Наг.) 
Личман — бляшка в виді монети, .уживана при грі в карти до числсвн гро¬ 

тнії, тут значить невмитого, нохарного чоловіка. 

Лівий. 1. Кождий мав свій лівий бік. (Гнїдк.) 
Свою слабу сторону, сердечний бік. 

Лївкут. 1. То ще лївкут, що лївов руков робит. (Наг.) 
Говорять про лївкута. 

Лізти. 1. Аби-с не дочекав іії на кого лізти! (Иечен.) 
Щоб ти не мав жінки, образово: щоб ти перестав вивисшати ся над людьми* 

2. Вліз межи молот і ковало. (Ільк.) 
Попав у прикрі обставини, з обох боків погано. 

3. Лізе на мене як плїнь погана. (Борис.) 
Сікаеть ся до бійки, чіпавть ся мене. 

4. Лїзе, як би три дни не їв. (Наг,) 
Про повільний, млявий хід. 

5. Лізе як жаба по болоті*. (Замул*) 
Помалу, ліниво йде. 

-6. Лїзе як рак з дріжджіма. (Наг.) 
Йде довго, яіниво. 

— 353 • 

Оідіїігесі Ьу ^лООДІе 



Лізти—Лїновий Ч. 16,708—16.728- 

7. Лїзе як слимак. (Наг.) ...як повх. (Наг.) 
Помалу. 

8 Лїзь під стіл, будеш мудрий! (Крех) ...мудрим тї назвут. (Наг.) 
Говорять дурневи. 

8. Не лїзе, не тече, само ся волоче. (Ільк.) Нї... нї... (Наг.) 
Про бевладну, ліниву роботу, з акоі нема пожитку. 

9. Не лїзе ми то в горло. (Наг.) 
ІІро несмачну страву, а загально про погане діло, якому противить ся душа. 

10. Не лїзь ми з ходаками в душу! (Наг.) 
Коли хтось намовляє когось ня погане діло допускаючи, що вій на се здібний,, 

або взагалі підозріває його за щось погане. 

11. Не лїзь у горох, то не скажеш: ох! (Дар.) 
Не рушай чужого, бо бити муть. 

12. Нї лЇ8ло, нї теко, само ся волікло. (Залїсе) 
Про закапарене, запущене діло, яким ніхто не хоче ваняти ся. 

13. Про мене лЇ8ь на мене, але що мати скаже? (Рогат.) 
Боронить ся дівка жартуючи від цинічного залицяня парубка, якому в душі 
зовсім не противна. 

Лій. 1. Іди до покою, возьми собі лою. (Чорт.) 
Говорять такому, що понабігали міхурі на долонях. 

2. Нї лій нї масло. (Нечен.) 
Пезнати що, недбало вроблена річ. 

Лїк. 1. Кому на вік, тому на лїк. (Льв.) 
Хто мав жити, той і лік знайде на свою слабість. 

2. Кому на лїк, тому на льик. (Ільк.) 
Хто вміє лічити ся, тому не біда й від переляку захорувати. 

3. Я знаю, що менї не на лїку а на тамтой бік. (Мшан.) 
Чоловік почуває, що від сеі хороби мусить умерти. 

4. Як ірафвт на лїку то трафит на вік. (Кольб) 
Як попаде на відповідні ліки, то одужає. 

Лїкар. 1. Лїкарь дав яїку а Бог вік. (Гнїдк.) 
Лікар ве ручить за жите дорого. 

2. Не той лїкар, що очи заразив,, але той, що отворив. (Каре.) 
•> Говорять про всякого шарлатана та попсуймайстра. 

3. То такий лїкар, що робит рани на здоровім тїлї. (Кард.) 
Кепкують із такого, що береть ся лікарювати бев ніякого понятя. 

Лїлько. (Ілько.) 1. З’їв би Лїлькоу аби й кілько. (Ком.) 
Про чоловіка 8 добрім апетитом, ненажеру. 

Лінивий. 1. В лінивого на йоли кропива росте. (Наг.) 
Бо не виполе. Пор. ІУавА. І, Гаиіе 32. 

2. Лінивий більше робвту бо довше. (Гііїік.) 
Для нього всяка праця довга і важка. Пор. АсІаІЬ. 1>епі\уу 22. 

3. Лінивому днина сї кучит. (Солець.) 
Не роблячи він вудить ся. Пор. \7апб. І, Раиіе 46. 

- 354 — 

Оідіїігесі Ьу ^лООДІе 



Лінивій—Лїнувам Ч. 10.729- 16.747, 

4. Лінивий гірше ніж слабій. (Ваг.) 
Бо слабий не моше робити, а лінивий не хоче. Пор. Озт. 148; АсІаІЬ. 

Ь»епту 6. 

5. Лінивий все ночи чекав. (Наг.) 
Рад спати. Пор. ІУапб. І, Раиіе 16; А(За1Ь. Репі\уу 20. 

0. Лінивий волит три дни не їсти, як в печи злізти. (Крех.) 
Волить голодувати, яи робити. Пор. ІУапб. І, Раиіе 40; АбаІЬ. Ьепі\уу 29. 

7. Лінивий два рази робит. (Наг.) 
Бо звичайно раз кепсько вробить. Пор. Нос. 1890. 

8. Лінивий два рази ходит, а скупий два рази нлатит. (Гаї ік.) ...дви чи... 

(Ільк.) ...більше... (Наг.) 
Бо перший раз певно вапівнить. Пор. Гильф. 1280; \¥ап(і. І, Еаиіе 35, 36. 

9. Лінивий і в своїй хаті вйокне. (Ільк.) 
Бо її не направить заздалегідь. Пор. АбаІЬ. Ьепшу 23. 

10. Лінивому все ніколи. (Наг.) 
Школи не мав часу на дїло. Пор. АсІаІЬ. Ьеішуу 31, тут одначе: £Іобпу. 

11. Лінивий усе бідний. (Наг.) 
Бо лїнуб ся заробити. Пор. \Уап(1. І, 15, 39. 

12. Лїнивоиу аби лиш спати. (Наг.) 
Се його найлюбіййше заняте. Пор. \Уапб. І, Раиіе 9. 

13. Лїнивоиу горб на животї, а скорону на плечох. (Жидач.) 
Лінивий лиш їсть і напасав живіт, а скорий гне крижі при роботі. Пор 
АсІаІЬ. Ьепту 26; У7апб. І, Раиіе 13 ; \УиггЬ. І, 242. 

14. Лінивому і на печи зимно. (Ур.) 
Бо лїнувть ся натопити піч. 

15. Лїнивоиу кождий день сьвято. (Гнїдк.) 
Бо нічого не робить. Пор. А баї Ь. Ьепі\уу 5, 36; Озт. 186; \Уапб. І, Раиіе 
33, 45, лат. І£пауіз зетрег Гегіае. 

16. Лїнивоиу на плечах, а скорому на череві горб. (Гиїдк.і 
Лінивий усе корчить ся і гнеть ся мов під тяжким тягаром, а скорий наїсть 
ся і випинав живіт. 

17^ Лїнивоиу так сї хоче робити, як псу орати. (Наг.) 
Зовсім не хочеть ся. Пор \Уап<3. І, Раиіе 21. 

18. Нелїнивому як не дюр, то кап. (Зазул.) 
Все таки щось заробить і скористав. 

20. Там ся ліниво працює, де ся пожитку не чує. (Ільк.) 
Оправдували люди свою ліниву роботу на панщині. 

19. У лінивого все сьвято. (Ільк., Лучак.) 
Бо й так не робить нічого. Пор. Мика 1892; Гильф. 1216; \¥апб. І, Раиіе. 

Лїнувати СЯ. 1. Не лїнуй ся рано встати, а пізно лечи; (Лін.) 
Робити весь день до ночи. 

2. Ни лїнуй сї рано встати, а молодо навчити сї (Кольб.) ...ожені/га 
сї. (Наг.) 
Поучене батька синови. 
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Ліпше—Лїе Ч. 16.748-16.768. 

Ліпше. 1. Ліпше з мудрим згубити, ніж в дурним знайти. (Кол.) 
8 дурним знайдеш та не поділиш ся. 

2. Ліпше не доїсти, ніж не їсти. (Замул.) 
Від переїду можна занедужати, а від недоїду ніколи. 

3. Ліпше недосолити, ніж пересолити. (Наг.) 
Пересада все шкідлива. Пор. Мика 1924. 

4. Ліпше пізно, як ніколи. (Наг.) 
8сі1. дати, зробити, прийти. Пор. Гильф. 188, 200. 

5. Ліпше щось, як нїчо. (Наг.) • 
Все таки добро. Пор. Гильф. 170. 

6. Ліпший розум, як готові гроші. (Ільк.) 
Без рову му гроші розтратиш. Пор. Гильф. 178. 

Лїд. 1. Лишив сни си йик на леду. (Кривор.) 
В непевнім положеню. 

2. На леду дурний хату ставить. (Ільк.) 

Спекулює на щось зовсім непевне. 

3. Піну як по леду. (Замул.) 
Піду гладко, без перешкоди. 

4. Як дасть Бог леду, то напе се коваль меду. (Пужн.) 
На ожеледу треба конї тай чоботи кувати, то для коваля заробок. Пор. Бтн. 
36. VI, 91. 

ЛЇС. 1. Вирубай еден ліс, я буду еден біс. (Наг.) 
Характеризують упертого, непотрібного чоловіка. 

2. Він такий, гий би у лісі виріс. (Жид.) 
Дикий, неотесаний. 

3. В лісі бнв, а дров не видів. (Мінч., Петр., Ільк.) 
Про розвяву, невважного, забудька. 

4. В лісі дрива рубають, а до села тріски падають. (Ільк.) 
Де що дїеть ся, а до нас пльотки та поговори доходять. 

5. бдин до лїса, другий до біса. (Ільк.) 
Про безладе і незгоду. 

6. Лїса — хоть бий ся, води — хоть мий ся, а хліба — хоть іглач. 

(Луч.) 
Говорить чоловік із бідного, лісового села, де 8емдя не родить хлїба. 

7. Ліс божпп та людський, а не панський, бо пан його не садив, і Наг.) 
Звичайна поговірка лїсокрадів. 

8. Ліс не горит інакше, іно своїми дровами. (Луч.) 
Так і чоловіка судять по його вчинках. 

9. Най ті Бог наверне на ліси та на дебрі! (Наг.) 
Прокляте: щоб ти втікав від людий у пустиню. 

10. Нема лїса без вовка, а села без злодія. (Нетр.) 
Поговірка 8 давнїйших часів, коли в лісах було богато вовків. 

11. Нї до лїса, нї до біса. (Наг.) 
Нїдочого невдалий. Пор. Нос. 388. 
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Лїс—Літа Ч. 16.769—16.789. 

12. Нї до лїса, нї до хати — біжи, біжи, бісноватий! (Лучак.) 
Говорять такому, що бігає бея цїли, робить сам не знає що. 

13. Пішов до лїса, надибав біса. (Занул.) 
Щось опутало його, ясунув ся я глуаду. 

14. Поїдемо в лїс, нарубаймо беріз. (Наг.) 
Звісно, в березовім лісі. 

15. Хоть вивози цілий лїс, то все буде о ден біс. (Ільк.) 
Говорять мабуть про панів, що повирубували всі ліси в краю, а проте бан¬ 

кротують. 

16. Ди ти в лїсів, ци ти 8 дебрів? (Войн.) 
Коли хтось не янае чогось такого, що всі в селі янають. 

17. Чим дальше в лїс, тим більше дров (Ільк.) ...далі... (Мінч.. Петр.) 
Чим більше говорить ся, тим блияше до сварки. 

18. Я до лїса, ти до біса. (Залїсе) 
Я одного хочу, а ти дбаєш про всякі пакости. 

19. Якого дерева в лїсї найбільше? Кривого. (Наг.) 
Загальна обсервація. 

Лісничий. 1. Був лісничим, а тепер ничим. (Унят.) 
Про такого, що щось мав і втратив. Пор. АсІаІЬ. І.езпісгу 1. 

2. Лісничому теля, а лїсному корову, вози хоть і цілу дуброву. (Міиап.) 
Говорять про безсовісних лісових сторожів, які яа хабарі позволяють нищити 
лїс повірений їх доглядови. 

Літа. 1. В менших літах, в менших гріхах. (Гнїдк.) 
Молодий чоловік ще не встиг стільки нагрішити, що старший. 

2. Дійде до лїт, то дійде й до розуму. (Наг.) 
Постаріє — помудріє. 

3. З літами все перестане. (Наг.) 
І добро і зло мине ся. Пор. АсІаІЬ. Кок 26. 

4. З літами й ровуму прибував. (Наг.) 
Збільшує ся досвід чоловіка. 

5. З літами чоловік росте, з літами й малів. (Наг.) 
Довгі літа зменшують людське тіло. Пор. Мика 8379. 

•6. Літа Йдут, як вода плине, а коби так добро йшло, як літа. (Сор.) 
З літами чоловік старіє, але не конче богатїє. 

7. Літа пливут тай не вертают ся. (Гнїдк.) 
Про минущість людського житя. Пор. А (і а Ні. 16. . 

8. Літа упливають як вода. (Ільк.) 
Про минущість житя. 

‘9. На дїтиньичі літа зходит. (Наг.) 
Дуріє, бавить ся як дитина. Пор. АсІаІЬ. Кок 6. 

10. Ідуть літа без роскошів. (Цен.) 
Говорять бідні люди. Пор. АсІаІЬ. Кок 11. 

11. Молоді літа, старий розум. (Наг.) 
Про молодого а розумного чоловіка. Пор. АсІаІЬ. Нок 14. 
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Лїтатн—Літо Ч. 16.790-16.8 Ю# 

12. Не в тих літах то було! (Наг.) 
Се було колись давно, ми сего не тямимо. 

13. Пішли літа як в батога гріс. (Наг.) 
Минуло ся жите марно, що чоловік і не зчув си. 

14. Які літа, такий розум. (Цей.) 
З літами й розуму прибував. Пор. Мика 2595. 

Лїтатн. 1. А що ти вчив сі троха літати? (Наг.) 
Жартують, коли хтось упаде. 

2. Літав би, та крил не має. (Наг.) 
Про такого, що не мав сил для якогось діла. 

3. Не штука літати, а штука падати (Наг.) 
Кажуть такому, що впав дуже незручно. 

4. Не літай високо! (Стан.) 
Не робі великих плинів. 

5. Не літай, коли крил не маєш. (Наг.) 
Вар. до ч. 2, пор. Мика 2580. 

6. Скілько не літай, а все прийде ся на землю впасти. (Явор.) 
Скілько не дури себе думками, не фантазуй, дійсність усе свов каже. 

7. Хто високо літає, той низко сідає. (Ільк., Гіетр.) 
Хто робить собі великі плани й надії, той звичайно осідав на дуже малім. 

ЛЇТО. 1. В літі кожда качка прачка, а в зимі і жінка неборачка. (Луч.) 
Літом прати легко і привмно, а в зимі біда, стоячи в студеній воді. 

2. В літі підкинь ногою, а в зимі возьмеш рукою. (Доброс.) 
Те, чим чоловік у літі гордує, в зимі рад би знайти, та не може. 

3. Кому в літі холод, тому в зимі голод. (Жураки) 
Хто літом любить сидіти в холодку, прим, у часі жнива та косовиці, той у 
зимі терпітиме голод. 

4. Літо два рази не буває. (Гнїдк.) 
По ньому йде осінь і зима. 

5. Літо збирає, а зима взїдає. (Гнїдк.) 
Се вже така економія природи. 

6. Лїто іфобит, зима з’їсть. (Коб.) 
Варіянт попереднього. 

7. Люїе раді літу, а пчоли цьвіту. (Луч.) 
Літом усі тішать ся. 

8. Літо родит, не ріля. (Коб.) 
І найліпша ріля в зимі не вродить нічого. 

9. Нїм буде літо, то ще буде розмаїто. (Луч.) ...ще залїпит. (Наг.) 
Говорять в часі едотавоі весни. 

10. Прийде літо, то є розмаїто; прийде зима, то хліба нема, і чобота 
ледащо і робити нема що. (Ільк.) 
Говорить про свою долю бідолашний зарібник. 

11. Раз лїто родит. (Луч.) 
Запівниш пору, то вже не вродить ся тобі нічого 
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Літувати—Лота Ч, 16.811— І г.831. 

12. Хто в літі співав, буде в віві танцював. (Кол.) 
Хто бив у літі байдики, той у зимі мусить добре бігати, щоб щось заробити. 

13. Хто літі в юлодї, тот айві в голоді. (Кольб.) 
Варіант до ч. 3. 

14. Що лїтї иідпрячеш ногою, то найдеш вині рукою. (Гнїгк.) 
Вар. до ч. 2. 

15. Я на то, як на боже літо. (Залїсв) 
Я тому рад. 

Літувати. 1. Де-с літував, там і зимуй. (Коб.) Де хто... там і зимує. (Ільк.} 
Не робив у мене в літі, то на виму тебе не потребую. 

Лічити ся. 1. Хто ся лічить, того біда цьвічить. (Ільк., Петр., Мик., Дрог,} 
Лічене звязане звичайно з масою клопотів та турбот. 

Лляти. 1. Аж ви сі горлом ллв, так би сі напив. (Наг.) 
Говорить чоловік обпивши ся чи то води чи иньшого напою. 

2. Лляти порожну воду. (Крех.) 
Балакати пусте та непотрібне. 

3. Лльий му за ковньир, як нити не хоче! (Наг.) 
Силують чоловіка пити горівку. 

4. Тав ллє ся, де рідке. (Гвїдк.) 
Густе не поллеть ся. 

5. Тав сі ллє, де повно. (Наг.) 
З порожного не виллєш. 

Лоб. 1. Вступи сї, бо по лобі дістанеш. (Ден.) 
Ударю по чолі. 

2. На лоб, на шию! (Наг.) 
8сі1. біжи, щоб лоб розбив і шию скрутив. 

З Ні з сього, ні з того берь за лоб оден другого. (ІлькЛ 
Про бійку в благої причини. 

4. У нього лоб на три пйиди. (Наг.) 
Говорять про мудрого чоловіка. 

5. Хоць лобом о стіну бий, то з того нічого не бу;и. №я.) - 
Лиху не зарадиш. 

Ловити. 1. Зловив ся як миш на лапку. (Замул.) 
Хитрощами, підступом попав у безвихідне положене 

Логаза. і. Від логази сери на день три рази. (Ден.) 
Логава — заопихані в ступі 8ерна ячменю або голомші, дуже сита страва- 

2. Зразу давали логазу, а на востанку ледви пісний борщ. (Жидач.) 
Жадуеть ся бідний наймит. 

3. Зраву їли логазу, а як сї запомогли, то без вечері льигли. (Мик. в. Д.)- 
...запомогли сї, т:> й без вечері обійшли сї. (Наг.) ...би.* вичері 
спати... (Будз.) ...то £ без... (Ільк.) 
Іронізують таких, що враву жили в достатку, поки не дожили до бідиости. 

4. Зразу логазу, далі йигли, а врешті не ївши сцати льигли. (Город:) 
Сходили все на мевше. 
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Логіїн - Луб Ч. 16.832—16.853. 

Логин. 1. Логнне, встань но, бо сї в тобі гівна запечут. (Наг.) 
Говорять лінивому, що рав-у-раа лежить. 

-Лоза. 1. Пішов у лови пасти кози. (Ільв.) 
Пішов шукаючи якогось зарібку або на розбій. 

2. Гне сї як лоза в повінь. (Наг.) 
Про покірного, всякому підлеглого чоловіка. 

-Локоть. 1. Абис си по лікті руки зробив, то сї не доробиш. (Наг.) 
Говорить бідний, хоть роботящий чоловік. 

2. Близький локоть, а не вкусиш. (Вікво) 
Фізично неможливо. 

3. Тра знати, по чому локоть. (Мінч.) 
Кілько що коштує. 

4. Хлопа на ліктї не кіряют. (Нукне.) 
Його вартість не в фізичнім рості. 

Лолин. 1. Лолин-голип, бо иена нічого, голо скрізь. (Лол.) 
Приказка про село Лолин, долинського пов. 

Лопата. 1. Анї лопата, анї ютика її не розлучить. (Ільк.) 
Про нерозлучних приятелів, що готові вмерти один бе8 другого. 

'2. Лопата — твоя мана горбата. (Яс. С.) 
Мудрованв. 

Лопатка. 1. Почув лопатки в горосї. (Гнїдк.) 
Лопатки в горосї — молоді стручки. Обахморив щось ласеньке. 

Лопіт. 1. Надійшли, як Лопотова війна. (Наг.) 
Злопотїли надходячи. 

Лопнути. 1. Як те лонну, аж упрієш. (Жилач.) 
Лопнути — вдарити. 

Лоск. 1. Лоском положити. (Наг.) 
Кинути па землю, витолочити вбіжв. 

2. Усе лоском пішло. (Наг.) 
Пропало, знївощіло. 

Лоточити. 1. Не лоточ ти собі тин своєї голови! (Кол.) 
Не клопочи своєї голови. 

Лоханя. 1. Всі* на мене лоханею. (Грин.) 
Всі па мене сварять та сердять ся. 

Лоша. 1. Лоша — вовкови паска. (Гнїдк.) 
Вовк дуже ласий на лошата. 

2. Лоша — вовчий пілпалок. (Ільк.) 
Для вовка лоша з’їсти, так як для чоловіка паляницю. 

Луб. 1. Аж на мнї лубом скира стала. (Наг.) 
Говорить чоловік перелякавши ся чогось. 

2. Луб не лико, дївка не Парашка. (Наг.) 
Жартують, воли хто помилить ся навиваючи дівку Парашкою. 

3. Що луб, то не лико. (Наг.) 
Луб твердий, а лико мягкс. 

— 360 — 

Оідіїігесі Ьу ^лООДІе 



Лук - Любаоувати Ч. 16.854—16.873. 

Лук. 1. Лука ставати. (Наг.) Луком... (Наг.) 
Про кошій, що напинають ся тягнучи великий тягар. 

Лука (свято). 1. До Лук не годнт ся прясти. (Мпіан.) 
Луки св. д. 31. жовтая. 

2. Дочекались Луки: нї хліба ні муки. (Дар.) 
Бідні люди вже з кінцем осени з’їли все, що їм уродило ся. 

3. На сьвятого Луки нема хлїба анї муки. (Ільк.) 
Вар. до попер ч. 

4. У лис сегоднм Луки: анї хлїба анї муки. (Ільк.) 
Жартливо виправдують ся бідні люди. 

5. Як прийде сьвВвто Луки, не буде нї хлїба нї нуки. (Наг.) 
Варіянт до ч. 2—4. 

Лукавий. 1. Лукаво та непоцтиве: як би могло, то би нікому на світі; 
жити не дало. (Наг.) 
Про злого, завидного чоловіка. 

2. Лукавий як попівське око. (Тисьм.) 
Злий, завидющий чоловік. 

3. Лукавому й того жьиль, що £ чуже поле дождж покропит, а не .їиііь 
ного. (Наг.) 
Про 8&8ДР0Г0 чоловіка. 

Лукавцун. 1. А, лукавцуне ти якийсь 1 (Наг.) 
Лайка: лукавий чоловіче. 

Лупесати. 1. Лупесали го, як липове лико. (Наг.) 
Д у песети — обдирати липове лико з кори. 

Луципер. 1. Луципер го знав, що він гадав. (Наг.) 
Зам. дідько, чорт. 

2. Якого Луципера кричиш? (Наг.) 
Лайка на крикливого. 

Лучше. 1. Лучше день, як найко. (Гнїдк.) 
Кращий лінивий, як недбалий. 

2. Неіа лучше, як понови і котови. (Кукиз.) 
Один і другий нічого не роблять, а живуть вигідно і в достатку. 

Лущити. 1. Лущила би ти сї скира від живого тїла! (Наг.) 
Прокляте. 

2. Як тї влущу, то анї ногов не дриґнеш. (Наг.) 

Погрова міцним ударом. 

Люба. 1. Гірша люба від болю, як не лав спокою. (Лол.) 
Про НЄ8&СПОКО0НУ любов, без взаімности. 

2. Не на довго таї люба, де одно троха мав, а друге вїчо. (Грип.) 
Маєткова нерівність остуджує любов. 

/Інкасувати. 1. Не веї пібрали си, що любасували сі, а котрі пібралк 
св, дїтнй ни діждали си. (Грин.) 
Про нещасливі подружи. 
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Любити Ч. 16.874—10.895. 

Любити. 1. Або мене люби, або нове лиши. (Ден.) 
Говорить дівка парубкови. 

2. А тож то я того не люблю, як хто мою жінку єбе. (Кол.) 
Чухаючись мовив селянин, бачу їй в своїй хаті пана на своїй жінці. 

3. Біда вікном, а любов дверима.. (Колом.) 
Про любощі бідних людий. 

4. Де люблять — не части, де не люблять, не ходи. (Ільк.) 
Правило — не докучати нікому своєю присутністю. 

5. Де тя люблят, не вчащай; де не люблят, не бувай. (Тер.) 
Варіант попер, ч. 

6. бден любит попа, другий попадю, а третій попову дочку. (Гол.) 
Хто що любить. 

7. Коли любиш, люби дуже, а не любиш, не жартуйже. (Ільк.) 
З любови не слід робити собі жарту. 

8. Люби, ни люби Пилипе Настю. (Кольб.) 
А все таки бери. 

9. Любит брат сестру богату, а жінку здорову. (Дар.) 
Від богатої сестри жде вапомоги, а здорова жінка поміч у домі. 

10. Любити люби, але руки при собі держи. (Наг.) 
Говорять такому, що ніби то з любови бе або термосить другого. 

11. Любити люби, тілько язикови волі не давай. (Вікно) 
Не балакай богато. 

.12. Любит, як вовк вівцю. (Наг.) 
Так любит, що зараз готов іззїсти. Пор. Гильф. 1211. 

13. Любиш губи як солодкі, Люби як і гнрькі. (Мшан.) 
Любиш у гарнім строю, то люби і в ногапім. 

14. Любиш мене, любиж і моє. (Кольб.) 
Люби і всі мої прикмети та привачки, добрі й лихі. 

15. Люби як душу, тряси як грушу. (Луч.) 
Говорить чоловік про жінку, яку буцїм то все треба держати під загризше. 

16. Любіао сі як братя, а рахуймо сі як жиди. (Наг.) 
Не використовуймо один одного. 

17. Любю тя, кохам тя, до слюбу не дам ти. (Мшан.) 
Говорить, чесна дївка милому парубкови. 

;18. Любйит сі як пес з котом. (Наг.) 
Не люблять ся. Пор. Гильф. 2249. 

19. Най ті той любит, що по трістю трубит. (Вишки) 
Прокляте: нехай тебе чорт любить. 

20. Оден любит гребінь, а другий то що на гребеню. (Льв.) 
Значіие не 80ВСЇМ ясне: любить бруд, нечистоту, воши? 

21. От так тобі, як Бог дав : любив дівку, чорта ввяв. (Дар.) 
Говорить чоловік оженивши ся і бачучи, що його кохана непокірна, неро- 

буча та марнотратниця. 

:22. Серцем люби, а руками тряси. (Ільк.) 
Нуж повинен мати в хатї повагу, любячи одначе всїх хатних. Пор. висше ч. 15. 

— 362 - 

Оідіїігесі Ьу Соодіе 



Любити—Любов Ч. 16.896—16.916. 

23. Та бо мене любят за мої гроші. (Буде.) 
Говорила невродлива богацька дівка 

24. Так го любит, як сіль в оцї, а тернину в боцї. (Дрог.) 
Не любить, ненавидить. 

25. Так го люблять, як иси дїда. (Ільк.) 
Пси звичайно дуже люто гавкають на жебрака та напастують його. 

26. Так мене хлопці люблят, що як піду на музики, то за кулакамй 
сьвіта божого не бачу. (Коб.) ...за синяками... (Сор.) 
Величала ся бідна дівчина, яку хлопці поштурмували на докав своєї любокя. 

27. Так ся любя, як пси через пліт. (Бергом.) 
Вони раз-у-раз гаркають на себе. 

28. Так тї любю, що як тї не виджу, то в день спати пе можу. (Кнїгмм.) 
Жартує парубок із дівчини байдужної для нього. 

29. Так тї любю, як тї виджу. (Ннжнїв) 
Не дошукую ся за тобою инших причин до любови. 

30. Т£бе діду не люблю, а твою торбу люблю. (Мик. н. Д.) 
Не чоловіка, а дохід його праці. 

31. Тогди любить і сват, коли ся добре мав брат, а коли бідним, те 
забуде і брат рідний. (Ільк.) 
Вплив маєтку на братерську любов. 

32. Хто любит гарбуз, а я диню. (Наг.) 
Річ смаку, хоча ріжниця невелика. 

33. Хто любит попа, а хто попадю. (Наг.) 
Певно перших менше НІЖ других. 

34. Хто любить ревне, жалїе певне. (Ільк.) 
Основою любови — милосерде і мягкість у відносинах до инших. 

35. Хто любить сьвіт, той любить правду. (Ільк.) 
О стілько суперечність, що в світї богато неправди. 

36. Чого не любю, того не згубю. (Лол.) 
Мовив чоловік про нелюбу жінку. 

37. Що любиш, того пе згубиш. (Зазул.) 
Знач, того пильнуєш і бережеш. 

38. Я его так любю як сіль в оцї а кольку в боцї. (Вудз.) 
Не люблю, ненавиджу. Пор. ч. 24. 

39. Я его так любю, як пси дїда в вузкі'й вулйци вдибют. (Буде.) ...на 
перелазі. (Жидач.) 
Повнїйший варіант до ч. 25. 

40. Як не полюбит брудно, то на чисто трудно. (Тор.) 
Варіянт до ч. 13. 

Любий. 1. Що грубе, те любе. (Льв.) 
Мабуть про родильний член любий жінкам. 

Любко. 1. Любку ній солодкий, бодай ти вік короткий! (Цей.) 
Жартує дівка з нелюбого парубка, що підлабуянюеть ся до неї. 

Любов. 1. Вилика любов, псвчи розбіговиско. (Жидач.) 
Про песє „весїле*. 
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Люд—Люди Ч. 16.917—16.938. 

2. Любов нежонатого, як весною лїд. (Гнїік.) 
Тут єсть, а тут і нема. 

3. Хто з любови звінчьив си, в гаравдї нажив си. (Грив.) 
Його жите минав щасливо. 

Люд. і. Вогато люда, богато чуда. (Лучак.) 
Між людьми всякі чудасії траоляють св. 

Люди. 1. Або і з таких люде не бувают? (Голг.) 
Про невизначного, неосвітного чоловіка. 

2. Аби люде, то піп буде. (Луч.) 
Піп для людий, не люди для попа. 

3. Аби ти так з дітьми, йик я з людьми! (Грин.) 
Жив у ладі та спокою. 

4. Бідним людьом далеко до дому. (Наг.) 
Бо його не мають, коморують. Пор. IV а п<1. Ш, Ьеиіе 154. 

5. Більше люда, більше чуда. (Гнїдк.) 
Чим більше людий, тим частїйші і ріжнороднїйші між ними пригоди. 

0. Бодай сї до тебе люде так задами обертали, як в зимі до пеца! (Дрог.) 
Жартливе прокляте. В зимі кождий гріє ся обервувши ся вадом до печі. 

7. Буде па всі люде. (Карл.) 
Вистарчить погостити їх. 

8. Взьили го люди в зуби. (Наг.) 
Обмовляють, брешуть на нього. 

9. Взьили го люде на язики. (Наг.) 
Брешуть, судять його. 

10. Всім людьом пите иа пожите, а нам дай Боже вдорове! (Цей.) 
Жартлива приказка при чарці. 

11. Всякі люде бувають. (Гусят.) 
Добрі й злі. Пор. \Уап(і. Ш, Ьеиіе 515, 516. 

12. Гет си мнов люде писки полочут. (Ваг.) 
Складають на мене свої бруди. 

13. Двоякі люде бувают: такі що мают гроші ітакі, що не мают. (Уриче) 
Ріжниця дуже основна. Пор. А¥ап<1. ІП, Ьеиіе 521. 

14. Де люде ходять, там трава ие росте. (Ільк.) 
Бо витопчуть. 

15. 6 люде, в й людищі. (Наг.) 
Люди добрі і злі. Пор. Озт. 26. 

16. Жиют люде, як би Бога дома не було. (Цей.) 
Забули про нього, живуть у папстві та сварах та бійках. Пор. \\г а п її. НІ, 
І.еиіе 419. 

17. Жмінка людий. (Наг.) 
Мало їх зібрало ся. 

18. З ЛЮДЬМИ зле, без ЛЮДИЙ ще гірше. (Ком.) 
На самоті годі жити. 

19. Зновили люде на мене, а міні тото анї при гадці. (Наг.) 
Сплели, видумали таке, про що я й не думав. 
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Люда Ч. 16.939—16.968. 

20. З тлів люді сш треба еьвіїтої теряливооти і кіньеького здоровіш. 
(Воробл.) 
Щоб витримати 8НОСИПИ 8 ними. 

21. І ви люде, де бобра, ваші натн не синиця. (Мінч., Ільк., Нетр.) 
Маємо людські права, нп вільно нас трактувати ак инші сотворіня. 

22. І малі люде ввростают. (Наг.) 
1 бідні богатїють. ІІор. І¥ап<1. Щ, Ьеиіе 5. 

23. 1 старі люде всього не знают. (Наг.) 
Звичайно дуже мало що звають, пор. польську львівську приказку: ОДзіаш 
Ішігіе піс піе раті^іа^. Пор. беїак. 217; \УапсІ. ПІ, Ьеиіе 66; 8сЬ1. 170. 

24. Кілько люда, тілько чуда. (Стежн.) 
Серед маси людий усе не брак усяких дивних пригод. Гильф. 905. 

25. Кого люде за люде мають, з тим ся кумають. (Ільк.) 
Кого вважають чесним, статечним чоловіком. 

26. Купа людей з роскоші, а купа 8 нужди йде в того сьвіта. (Добреє.) 
Вмирають і богаті й бідні. 

27. Люде — божі собаки. (Дар.) 
Бо обдаровані добрим нюхом. 

28. Люде божі, але їх душі дїдьчі. (Цеп.) 
Живуть неправедно. Пор. ІУапсІ. III, Ьеиіе 465, 466. 

29. Люде варкают. (Мшан.) 
Відказують, сердять ся, „нагваряют сяа. (М. Зубр.) 

30. Люде людьии. (Наг.) 
Все однакові. 

31. Люде варкают, що їм слива на язик принесе. (Мшаа.) 
Балакають усячину. 

32. Люде не аигели. (Наг.) 
Один другого кривдить. 

33. Люде не мруть від голоду, але від хлїба. (Ільк.) 
Без хліба. 

34. Людей ся радь, а свій ровун май. (Ільк., Нетр.) ,:л завжди... (Ста¬ 
ра Сіль) 
Добра чужа порада, та свій ровум рішає. 

35. Люде пе Татари. (Гвїдв.) 
Не беруть у ясир, не вбивають. 

36. Люде о людьох говорят. (Міпч.) 
Про що инше й говорити їм? Хиба ще про погоду. 

37. Люде платят люльок як не грішми, то язиком. (Ур.) 
Масними словами, сплатними і т, и. 

38. Люде сї ебут аж село пахие, а на нене ніхто й не иоргие. (Рогат.) 
Жалувала ся незачужва дівка. 

39. Тп вже до людпп хоч би й сегодия. (Ростоки) 
До дівчини, що вже доросла для подружи. 
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Люди Ч. 1С.959—16.978, 

40: Людий того, авалі мало, де ж. тут гаравдови бу ти? (Залуче) 
Нарікаве новочасного селянина. 

41. Може людьми треба бути людьми. (Ільк.) 
Поводити ся як инші. 

42. Ми о людех, а люде о нас говорят. (Негр.) 
Цїлий безконечник поговорів. 

43. Мрут люде, і нам то буде. (Лев., Ільк.) 
Се неминуче. 

44. Най буде хоть при людех, коли не на люде, (Ільк.) 
Значіне не зовсім ясне: нехай се стане ся хоч при свідках. 

45. Найгірші люди то облесні. (Мик. н. Д.) 
Вони псують і найчеснїйших. 

46. На кого люде, на того и Бог. (Петр.) 
Кого ненавидять люди, на того й Вог по нар. віруваню насилає всяке лихо. 

47. Наших людиб ще Пан Біг лиш через тверді пости утримує. (Дид.) 
Думка висловлена ще Іваном Вишенським. 

48. Не на перед людей, тілько ііоиеред люде. (Ільк.) 
Ріжниця: не вихапувати ся поперед людий, але випереджувати їх ровумом. 

49. Нема такої новини, аби люде не зновили. (Наг.) ...не пересолили. 
(Завал.) 
Усе видумають і в малого вроблять велике. Пор. \Уап<і. ІП, Ьеиіе 426; 

Сеіак. 107. 

50. Не так люде, як сусіди. (Наг.) 
Сусіди бувають гірші, як пересічні люди. 

51. Не так вас люде судят* як ми себе. (Крех.) 
Судять нас певно острійше. Пор. (Зеїак 288; IV а псі. Ш, Ьеиіе 454 

52. Ни кілко людий, то в нашім се.ГЇ. (Кольб.) 
Не стілько, а далеко більше. 

53. Ніхто людьом писка ве ваткам (Наг.) 
Мусить кождий говорити. Пор. 8сЬ1еі. 170. 

54. Окаянні люде: коршма горит, а вони плечі гріют. (Гнїдк.) 
Нарікане любителя „святої коршми." 

55. При людьох і смерть красна. (Наг.) 
При людях якось веселійте. 

56. Против людий не підеш. (Наг.) 
Мусиш держати ся купи. 

57. Ріжних людий пан Біг на щось держит. (Наг.) 
Є між ними й такі, що краще б і не родились. 

58. Старі люде ьро старе говорять. (Крех.) 
Все згадують то, що колись було. Пор. ^Уапб. ІП, Ьедаїе 31. 

59. Сюда-туда, сюда-туда, куда стоїт зрідка людаї- (Кобь) • 
Ідучи в густім людськім стиску. Циган так коиевдерувзд свого сина, що. ві¬ 

дірвав сн від шибениці і пустив ся на втеки, пор. Етн. 36. уі* ч, 573. 
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Люди—Люді'ьпй Ч. 16.979—*16.999. 

■60. Та всї люди безрога 1 Може котрий роги мав? (ІЗорокта) 
Безрога в двоякім зн&чіто: буквальнім і моральнім. 

«61. Так люде йдут, як по сьвйичену воду. (Наг.) 
Гуртами з усіх кінців. 

62. Так люде повістують. (Голг.) 
Оповідають. 

63. Так старі люде приповідают. (Наг.) 
Інтродукція до приповідки. 

•64. Так уже люде прнчпньиют. (Кутуз.) 
-З малої річи роблять велику. 

65. То таких людей, що ще ся не вродит, а вже ходнт. (Ком.) 
Якийсь небувалий тип. 

66. Хоть не так як люде, аби попри люде. (Підгірки) 
Хоч не до ладу, аби все таки щось робило ся. 

67. Хотьит люде, аби з мене були люде, та пе дочекают. (Корч.) 
Зарікавть ся розволочений чоловік. 

•68. Хто жив з людьми, тому дюде не дадут загинути. (Стрий) 
Може бути певний підмоги в тяжкім разі. 

•69. Чого люде не плещуті (Наг.) ...впгадагот. (Жидач.) 
Говорять найбільше пустих вигадок. 

70. Що люде говорят, то й внговорчт. (Крех.) 
Те й збудеть ся. Пор. XV а псі. Ш, Беиіе 448. 

71. Що людям, то и нам. (Наг.) 
Як біда, то біда всім. 

72. Я людям — Пан Біг мені. (Льв.) 
8сі1. роблю якесь добро. 

73. Як би люде не мерли, то би небо підперли. (Терн.) 
Булоб їх на 8емли занадто богато. 

74. Як би люде всьо знали, то би ся Бога не бояли. (Заяул.) 
Надмір знаня шкідливий для віри. 

75. Як ми людьом, так люде нам. (Мінч., Ільк.) ...до люднй, так людо 
до нас. (Наг.) 
Віддячують ся. Пор. XV а псі. Ш, Беиіе 141. 

76. Я на то людей поведу. (Лім.) 
Сьвідків або знавців для процесу. Пор. XV а псі. Ш, Ьеиіе 140. 

77. Як нема людей, то £ пін чоловік. (Сороц.) 
А як в люди, то хиба пін не чоловік? 

78. Як йду мижи люди, т«> зичьию в свииї чести. (Жид.) 
Пильную своєї чести, щоб її не еарушено. 

79. Як ми о людьох, так люде о нас говорят. (Мінч.) ...о нас. '((Іетр.) 
На наші пльотки відповідають своїми. 

Людський. 1. Бери людське в зуби! (Наг.) 
Вчи ся людських ввичаїв і поведінок. 
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Люлька—Лярум Ч. 17.000—17.021, 

2. Людський голос — божий голос. (Петр.) 
Передача відомого латинського: Уох ророіі уох Беі. 

3. Най буде як хоче, аби не по людська. (Наг.) 
Говорить недбалий, немарний чоловік. 

4. На людськім сьвідоаі то робю. (Лій.) 
Всі люди про се знають. 

Люлька. 1. Трафила їй сї люлька, то си покуру туйка. (Наг.)» 
Говорить чоловік, рад що трафила ся нагода покурити. 

Люстро. І. Люстро як двері, цілого себе видній. (Наг.) 
Люстро — веркало. 

Лютий. 1. В лютій пера» літом пахне. (Наг.) 
Бувають гарні дні. 

2. Йой, неиа инї, такий ви лютий! (Наг.) 
Відходжу від себе, мало не скажу ся 8 лютости. 

3. Лютий — казндорога. (Ваг.) ...казибрід. (Завад.) 
В лютім звичайоо буває відталь і псують ся дороги. 

4. Лютий остро кутий. (Жндач.) 
Про морозний місяць Лютий. 

5. Лютий такий, що аж іу нскри з очий скач^т. (Наг.) 
Про сердитого чоловіка, що не панує над собою. 

(і. Лютий, що й не приступай! (Наг.) 
Страшно до нього приступити. 

7. Лютий як гадпиа. (Наг.) 
Гадвиа вважають ся символом лютости і злоби. 

8. Лютвт сї, аж волосьн на собі рве. (Наг.) 
В нападі лютости, не можучи вилити її на иншого, сам себе мучить- 

Лягати. 1. Лягаю не сита, встаю не бита. (Стояв.) Ляжу... (Луч.> 
Бідна, але ні від кого незалежна жінка. 

2. Ляжу ие ївши, встану не нивши. (Луч.) 
І байдуже міні. 

3. Не знаю, що чинити: ци лїгати, ци стелити. (Мілан.) 
Жартує чоловік, що мусить спати на голім. 

Ляк. 1. Льик льичеений! (Наг.) 
Зам. страх страшенний. 

2. Льик іі вхопив. (Наг.) 
Перелякав ся. 

3. Від львку неиа ліку. (Наг.) 
Переляк, то слабість, від якої нема ліку. Нар. віру ви не: 

Ляпати. 1. Ляпав язикої як постолом. (Кольб.) 
Про пустомелю. 

Дярмот. 1. Вробили ляриот, як при саерти. (Кос.) 
Лярмот — лемент і плач. 

Лярум. 1. Лярум зубами давонит. (Наг.) 
Цокотить зубами зо страху або від морозу. 
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Лях Ч. 17.022—17.041. 

2. Тая такпй ляруя у іатї, що бн сї птах на віаянаю не всїдТв. (Нас.) 
Такий галас і крик. 

Лях. 1. А бродиш, Ляше? Броди дальше 1 (Луч.) 
Я тебе не СПИНЯЮ. 

2. Вистарчит, Ляше, за наше. (Кукає.) 
Досить тебе покарано за нашу кривду. 

3. Відкладав справу, як Ляхи сьвято. (Гнїдк.) 
Польські свята супроти руських повідкладані, півнїйші. 

4. Де двох Ляхів іде, тан стежка порожня, а де поріг, таї переправа. 

(Лучак.) 
Кождий 8 надвірної чехвости іде яонри стежку і стає біля порога та просить 
другого, аби йшов перший. 

5. Доби Ляше, по Прут ніше! (Дар.) 
Границя між давною Польщею і Буковиною. 

•б. Доти Лях нудив, доки не наїв ся. (Скриг.) 
Нудив, бо був голодний. 

7. З Ляхом говори, а камінь за пазухою держи. (Гол.) 
Він зрадливий і готов напасти в ненацька. Пор. БсШеі. 180. 

£. Коровами орати а Ляхами робити — еден чорт. (Луч.) 
До роботи вони лїниві. 

•9. Лях і бий і ще другону подавай, бо він лише печений добрий. (Гол.) 
Вислов нелюбови до Ляхів. 

10. Ляха гріє чорт в уха, хлопа в груди, а Жида в пяти. (Гол.) 
Бо Лях у зимі носить невкриті вуха, Русин груди, а Жид пяти в патинках. 

11. Лях а хорт, то еден сорт. (Гол.) 
Оба побігущі. 

12. Лях — девятьденеик. (Гол.) 
Кажуть, що Ляхи родять ся сліпі як котята і тілько дсвятого дня пролуплю¬ 

ють ся їх очи. 

13. Ляхів гудьмо, а з Ляхами будьмо- (Наг.) 
Вигнати за Сян їх не можна. 

14. Ляхів усїх бий буком. (Підпеч.) 
За що, не скавано. 

15. Лях і кобила, то собі братя. (Стоян-) 
Обоє норовисті та капривні. 

16. Лях на саодї, тая „вабю!а цзозит. (Гнїдк.) 
Не тратить духа ніколи. 

17. Ляхови на перед сахар, а на заді* затоки. (Гол.) 
Знач і не неясне. 

18. „Ляпіе, тй блудиш !в „Однаково ївдвти-* (Міпч., ІІетр.) „От, аби ся 
їхало“. (Гнїдк.) 
Йому байдуже, куди їхати. 

19. Ляшки СЯ бунтуют, бо короля >в ПОЛЬЩІ не чуют. (Луч.) 
Про польські повстаня. 
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Лях—Львів Ч. 17.042—17.061— 

20. Мамо, накрий мені очи, иай ся на вракого Ляха не дивлю. (Гол.) 
Не любить Ляхів. 

21. Мудрий Лях но невчаеї, коли не стало в запасі. (Гол.) 
Як усе вичерпав, тоді догадав ся, шо треба було щадити. 

22. Мудрий Ля.\ ііо шкодї, а Русий по часі*. (Город.) ...і то ньи. (Наг.) 
Оба немудрі. Пор. ^УапсІ. У, АУедзе 15; АсІаІЬ. Роїак 55. 

23. Мулрий Лях по шкоді : як кони і крали, він стайню замок. (Петр.) 
...^айкнув. (Гол.) 
Ехрегіепііа сіосіиз. 

24. На тое Лях Ляхої, аби бив, а хлоп хлопоя, аби терпів. (Гол.) 
Лях тут у иначіню пава і його посіпай. 

25. Не бери Ляха на віз. (Гол.) 
Бо він ще й тебе акине 8 твого воза. 

26. Не рал Лях, що вбит, та ще гудит. (Гііїдк.) ...вабили... (Петр.) 
Умираючи кричить. 

27. Не рад Лях, що го забили, та ще ногаии дриґає. (Мінч.) ...вергає. (Лев.)» 
Про недобитого Ляха. 

28. Не рад Лях, що дістав по зубах, ще й ногаии дриґає. (Луч.) 
З болю. 

29. Погане ’му імя: Лях. (Гол.) 
Вислов ненависти до самої назви. 

30. Посунь ся Ляше, бо то всьо ваше. (Петр.) 
На нашім і сидиш. 

31. Посунь ся Ляше, най Русин сяде. (Гол.) 
Русмн перед Ляхом мусів стояти. 

32. Тим Ляхів чорт бере, що поединци ходят. (Луч.) 
Не можуть погодити ся нї на яке спільне діло. 

33. Тікай Ляше, що на тобі, то наше. (Льв.) 
Ти надер чи накрав. 

34. То, Ляше, не за наше. (Тереб.) 
Коли хто дає чогось менше, як був повинен. 

35. Як поганий Лях спровадив Жидаг то Жиди стали панти, а ти пі¬ 

шли з торбани. (Дрог.) 
Нарікане на Ляхів, пор. Етн. 36. VI,. 27. 

Львів. 1. Від Львова до Кракова скрівь біда вднакова. (Яв^р.) 
Біди всюди повно. 

2. І у Львові не всї здорові. (Жидач.) 
Хоч богато лікарів. 

3. Львів не кохдону здорів. (Наг.) 
Не всякий зробить там карівру, а в й такі, що бідують. Пор. АсІаІЬ. Ь\у6\у 5~ 

4. Не від раву Львів збудовано. (Лучак.) 
Великі діла доковують см помалу й довго. Пор^ Київ, Краків. 
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Маєток—Майстер Ч. 17.062—17.078. 

Маєток. 1. А в чого збив маєтки, як не з чужої кривди? (Наг.) 
Кривдою людською за бо гаті в. 

2. Маєток до убочм, а біда поперед очи. (Стеж.) 
Маєток, якому тровить руїна. 

3. Маєток, то птах: пустиш го, полетит. (Ільк.) 
Не доглянеш, то й розійдеть ся. 

4. Що по маєтку, як нема ґаздинї в дому. (Бергом.) ...як мав біду в: 

дону. (Цей.) 
Тоді й м&вток немилий. 

Мазур. 1. Канали: Мазура забито, а Мазур ся умкнув під свииьиькн 
корито. (Доброс.) 
Кепкують із Мавура завзятого до бійки, та ари тім тхірем підшитого. 

2. Мазур сліпий ся родит, а дурний умирає. (Бар.) 
Злобна прикдока про мз8урів. 

3. Питав сі Мазур Русина: А ци то правда, ве се Русі'нек сьлєпи ро- 
дзї? — Та правда, — каже Русин, — бо завше Мазура наймач 
ют, аби му девйить день у сраку дув, поки не провидит. (Дрог.) 
Приповідав кравець-Русип Гутович. 

4. Що Мазур, то Бартко. (Дрог.) 
Мавури люблять уживати се імя, як Русини Івап або Микола. 

Мазь. 1. Я кличу: мавп, мази! а йому око вилазит. Я кличу: лоюг 
лою! а його око на гною. (Дрог.) 
З дїточої забави. 

Май. 1. Коли прийде «ай, то ва себе дбай. (Наг.) Хоть пай... (Кол.) 
Господарське правило. 

2. Май — за себе дбай. (Зазул.) 
Про місяць май, та те саме можна би сказати про кождий місяць у році 

3. Май — коням їсти дай, сам на пєц тікай. (Збар.) 
Бо ще буває холодно, роботи нема. 

4 Почкай маю, я ще й тобі виграю. (Наг.) 
Говорив марець до мая', тоб то насиплю тобі снігу. 

5. Як прийде май, то кождий о собі дбай. (Мілан.) 
Вар. до ч. 1, 2. 

6. Як у маю дождж не паде, то й золотий плуг нічого не виор . (Ком.) 
Вві маєвого дощу нічого не виросте на полі. 

Майстер. 1. Пане майстер, влізьте з даху, не псуйте ґонтьп! (Л\ч.) 
Видно, що злий майстер, який не вміє навіть їонт прибивати. 

2. Пане майстер, то смола, ие кляйстер. (Льв.) 
Майстер не вміє відріжпити смоли від кляйстру. 
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Мак—Максим Ч. 17.079—17.099. 

3. Поисуй-майстер. (Наг.) ІІсуйка-майстер. (Бібр.) 
Такий, що вмів ляше псувати. 

4. Такій майстер, що вробпт в руками і з погааи. (Журави) 
Се всякій потрафиш 

5. То майстер Теличка. (Гиїдк.) 
Що яа Теличка? пе відомо. 

5. Я вчений майстер: три неділі на прахтицї був, тром вітам кожухи 
робив, тринацять ґатунків холошень робити вмію. (Котув.) 
Хвалить ся самоук кравець. 

6. Я ще з тих старих майстрів, що то не вміют направити, іно зопсу- 

вати. (Мат.) 
Хвалить ся попсуй-майстер. 

Мак. 1. Вилетіло як мак, учинило ся як шпак. (Мінч., Ільк., Діетр.) 
Щось мале, а в людських перекаяах виросло до великого розміру. 

2 Мак вьиркач, має дьирки в головці. (Калуш.) 
Про дикий польовий мак. 

3. На ґродзїв мак го посікли. (Наг.) 
Чому той мак їродяїв? Що таке їродвь? Посікли дрібно. 

4. На дворі мак сій. (Гиїдк.) ...тихо, хоч мак сій. (Наг.) 
Коли в НОЧИ ВИДНО ся. 

5. Маком уродило ся, а нічнїв як біб. (Гиїдк.) 
Що воно таке, не знати. 

6. Мак сій рік не вродив, а голоду не вробив. (Орел.) 
Бев нього легко обійти ся. 

7. Пише як накой сїб. (Наг.) 
Пише дрібно та рівно. 

8. Споминай мак та їж так. (Дар.) 
Споминай смачну приправу. 

9. Щоби било як иак, а люде зроблять як сак. (Явор.) 
З дрібниці велику річ. 

Маківка. І. Тебе певно шати иаківков нойила. (Наг.) 
Що ти такий дурний. Натяк на звичай бевсовіснях жінок, що иоя гь маленькі 
діти виваром ів зелених маківок, аби довго спали і ие кричали, і роблять І8 

них ідіотів. 

Макогін. 1. Тан макогін блудить, де накітра рядить. (Ільк.) 
Очевидно образово про чоловіка, якого водить за ніс жінка. 

Макоіди. 1. Бй, дістанеш по накоїдах! (Наг.) 
По двьобу, по морді набю. 

Макотерт. 1. Голова як иустий макотерт. (Наг.) 
Про пусту, бевглузду голову. 

2. Дренчит иу голова, як порожний иаюртет. (Яс. С.) 
Про чоловіка 8 міцною головою, що вдарить ся нею о щось. 

Максим. 1. Казав Максим: сховай ся з тим. (Печей.) 
Сего не треба, 8 тим не сунь ся. 
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Маїжепетво—Мало Ч. 17.099-17.119. 

Малженство. 1. Малженство як упряг: обоє рівно тягвтт. (Косе.) 
Муж і жінка — супругя, тягнуть в одна гуж. 

Малий. 1. Мала ріка берега лошит. (Гнїдк.) 
Мала річ бував часом причиною великої шкоди. 

2. Мала ріка круті береги мав. (Гвїдк.) 
Бо їх довго мулила. 

3. Мале дїднцтво — велике каліцтво. (Луч.) 
Бідуване або процеси та бійки 8а спадок. 

4. Маленьке, але важненьке. (Ільк.) 
Про непока8ну але важну річ. 

5. Малиі в него спасибіг. (Ільк.) 
Мало добра. 

6. Малий синок; а тата штани на него за короткі. (Коб.) 
Іронїя про сина, що більший від батька. 

7. Малий як ґудз, як бульба, як кокорудза. (Наг.) 
Про малого чоловіка, карлика, 

в. Малим сї кунтентуй. (Нат.) 
Будь задоволений і малим, як нема більшого. 

9. Малі дїтя їіет хліб, а великі серце. (Мик. п. Д.) 
Малі иатеріяльвий тягар, а великі гривота. 

10. Таке мале, а таке розумне. (Підгірки) 
Про дитину. 

11. Такий малий, що би го в кішеню сховав. (Наг.) 
Б кишеню можна сховати щось дуже дрібне. 

12. Такий налий, що би го добрий хлоп на долови підоймнв. (Наг.) 
Зовсім не малий, а хиба легкий. 

13. Такий налий, накрив би го решетом. (Луч.) 
Як курку. 

14. Такий налий, що й не видно. (Наг.) ...яедво від землі відріс. (Наг.) 
Про недолітка 

15. Хто на малім не пристав, тої і великого не дістав. (Кобр.) 
Наука — їа до волати ся малим. 

10. Яке мале, а вже ся но руках дре. (Заіул.) 
Про малого котика. 

17. Я налий до малої, не треба ми великої, не треба ми драбиичини 
приставляти до дївчиии. (Цен.) 
Жартлива поговірка і також нар. співанка. 

№. Малик, се такий кінь, що як ся трафит у котрім обійстю, то таї 
за ним иусит одинацить коней здохнути. (Матв.) 
6 таке віруване. 

Мало. 1. Мало ми тї на б.іен палець. (Наг.) 
Ти супроти мене зовсім безсильний. 

2. Мало ни тї на оден пчих. (Завад.) 
Як чихну, то ти явалиш СЯ 8 ніг. 
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Мана Ч. 17.120—17.138» 

3. Ліпше нало, як нічого. (Сор.) 
Бодай якась невеличка користь ліпша від жадної. Пор. АсіаІЬ. Маіо Я. 

4. Ліпше мало а доброго, вїж богато а лихого. (Вікно) 
Розуміють ся само собою. Пор. АсіаІЬ. Маіо 2. 

5. Малои не тріс во сміху. (Ваг.) 
Троха не тріс. 

6. Мало писне, много тисне. (Гнїдк.) 
Про попа, що троха поспіває, і за те бере гроші і дарунки. 

7. Нате вам малий дарунок, най вам сіане за великий. (Наг.) 
Звичай даваня дарунків у наших селян загально розповсюджений разом з ме< 

то дою видавати свій дарунок 8а щось дуже мале. 

8. Про мало не стало. (Наг.) 
Бея тої дрібниці обійдемо ся. 

Маляр. 1. Поки мадяр воробдя намалює, то вола вість. (Буськ.) 
Кепський варобок. 

Мама. 1. Гонив би-с си ману до водпі (ІІеч.) 
Жартливе прокляте. 

2. Гонили би ти пси ману І (Наг.) 
Щоб парували ся з нею як І8 сукою. 

3. Дякую ти мамо за твою науку; колпсала-с мене, колиши онуку! (Луч.) 
Говорить вамужна дочка до матери. 

4. Єбав би-с си маму! (Наг.) 
Прокляте. 

5. ббн маму і пий воду, будеш мати охолоду. (Губ.) 
Жартували між собою парубки. 

6. Кождій мамі своя дитина мила. (Кой.) 
Звичайно так буває, та іноді матері не люблять своїх дїтвй. 

7. Кождої мами дитина краща. (кольб.) 
Вона вважає своє найкращим. 

8. Коли маиуня дурненька? Як дитина маленька. (Дар.) 
Вар. до приказки Мама ч. 21. 

9. Мамала, пірала! — Ґаджала, синоньку, ґаджала. (Наг.) 
Прийшла до хати Циганка з дитиною за плечима тай стала ео самої печи_ 

Дитина побачила пироги на печи в мисці тай каже мамі: Мамо, пироги, пе¬ 

рекрутивши на циганське. А мати відповіла: бери, сивку, бери. Поки стояла 
та балакала 8 хатними, а Циганча вибрало з миски всї пироги до мішка, 

в явім сиділо. Аж як Циганка пішла геть, люди хопили ся до пирогів — ого, 

Й місце 8&СТИЛО. Тоді й зрозуміли Цаганчину розмову 8 дитиною. 

10. Мана просила муки — аби не чули парубки. (Явор.) 
Шептала дїнчина, що дуже соромила си парубків. 

11. Ману масти медом, а мана гівном воньив. (Кольб.) 
Обк&кала дитина. 

12. Мамуневько моя сороката, непе рідний пес укусив! (Явор.) 
Плаче дівчина вкушена псом, баламутячи слова 8аи. мамуненько рідна, мене 
сорокатнй пес укусив. 
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Мама Ч. 17.139-17.158- 

13. Наші маяувї проз дурницю пирогів пе варили: вода була, лиш муки. 

й сира яе було. (Кос.) 
Говорить хлопець бідної патери. 

14. Ни кожда пана для своїх дїтий однина. (Кольб.) 
І мати не всїх дїтий однаково любить. 

15. Не та мала, що вродит, а та, що виховав. (Сор.) 
Іноді й мачуха або чужа людина стане за матір. 

16. Пішла лама по масло, а у пецу погасло. (Коб.) 
Се й про всяку господиню кажуть, пор. далі Масло. 

17. Пожену я тебе, лаио, на торг, але як ва тебе вацїню, то тї сї » 
дідько не їмвт. (Наг.) ...й дідько не купит. (Завад.) 
Гонори в син до матери, що хотіла 8 ним їхати па торг. 

18. Серу твої малі! — Я твої не серу, бо твоя би анїла. (Свят.) 
Відповідь, коли хтось скаже: серу матери твоїй. 

19. Сколов його малу! (Верл.) 
Прокляте: щоб щось кололо його маму. 

20. Скоро нема лами, то нема б добро, сарачі, нема! (Бнрез.) 
Жалували дрібних сиріт. 

21. Так лама казала. (Мінч., Ільк.) 
Коли хто держить ся старого ввичаю. 

22. Твоя лама — тобі мама, а моя мама — мииї лама, то ми си рідній 
(ІІужи.) 
Далеке свояцтво. Пор. Етн. 36. УІ, ч. 7. 

23. Ти лінї не мала, тілько ланка. (Яс. Сіль.) 
Я не твоя дитина, ти лише давала міні ссати. 

24. Тогди лама біду знає, коли малу дитину має. (Ільк.) 
Бо мусить пильнувати й годувати її день і ніч. 

25. Тогди мама дурна, коли дитина мала. (Ільк.) 
їй крутить ся голова від надміру діла та від дитячого крику. 

26. То маиин синок. (Наг.) 
Пестій, улюблений мамі. 

27. Дабанит, як за рідну маму. (Наг.) Цїнит... (Наг.) 
Коли хтось жадав 8а щось дуже дорогої ціни. 

28. Ди велика в тій печи яма, ци влїзе сї мої невістки мама? (Дрог.)* 
Ворожила теща на смерть матери своєї невістки, коли війшла но шлюбі д<ь 
її хати. 

29. Ци е-ба-на мама дома? (Наг.) 
Жартливе 8анитаае до малих дїтий вам. ци в мама дома? 

30. Чого не дала мама, пе купиш і в пана. (Залїсе) 
Прим, розуму, доброї вдачі. 

31. Що мама роблять? — Пообідали тай хліб їдять. (Тереб.) 
Видно, скупий був обід і для мами не стало. 

32. Що мала роблять? — Хліб печуть. — А ти чого, прийшла? — 

Вогню позичити. (Тереб.) 
Кепкують І8 дурноватої дівки. 
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Нааатв—Мандяя Ч. 17.159—17.180. 

33. Яка нааа, така й дама. (Лін.) 
Сміють са 8 селянки, що видав себе великою дамою. Пор. Гильф. 976. 

34. Яка мама, така ляля. (Наг.) 
Така їі дитина. ^ 

35. Яка мама, така сама. (Ільк.) 
Тоб то дочка. 

36. Яка мамуия, така й донуня. (Кукиз ) 
Варіант до Мама ч. 32. 

37. Як хто хоче, так із свойов мамов скаче. (Цеє.) 
Про такого, що в танці плутаеть ся і не держить кроку. 

38. Як хто хоче, так по своїй мамі плаче. (ЛучЛ 
Тут вільна всяка форма плачу та ваводіня. Пор. Симони 1282. 

іМамати. 1. Не мамай, це мамам, сїди та глмай! (Наг.) 
Говорить дитині, що плачучи кличе: мамо та мамо! 

-Мамка. 1. За мамку служит. (Наг.) 
Своім молоком кормить чужу дитину. 

2. Дві мамки, дві няньки, дмтмна без ока. (Наг.) 
Великі порядки, а ладу нема. Пор. АсІаІЬ. Матка 1; Нос. 281. 

3. Мамки не розправічпш. (Кал.) 
Бо вона вже мала дитину. 

4. Мамко моя, мамко, серпе ми сї вникло. (Наг.) 
Жалувть ся парубок, що полюбив дівчину, а вона ним гордує. 

5. Не варта мамка за маму. (Дрог.) 
Мамка звичайно не любить дитини, що ссе її. Пор. \Уап<ї. 1, З 

То ще жидівська мамка! (Наг.) 
Се великий сором для дівчина. 

7. Яка мамка, така лялька. (Кольб.) 
Вар. до Мама ч. 31: Нос. 477. 

Манд. 1. Ану, ану, напускай ману! (Цей.) 
Говорять брехунови. 

іМанастир. 1. Дівоцького манастиру нема вїгде. (Косе.) 
Дівчатам слід виходити заміж, а не сидіти як у мавастирі. 

2. З малого ианаствра мала мияостяия. (Дар.) 
Хто біднійший, той менше може дати. 

3. На дївки манастира нема. (Гнїдк.) 
Вар. до ч. 1. 

‘Мандатор. 1. Кождий манлатор злодій, кожній адвокат крутій. (Луч.; 
Дуже песимістичний, але болячою практикою оправданий осуд. 

<Мандибурка. 1. Маїїдибурка добра річ: попоїсти тай ва піч. (Кол.) 
Приповідають про картоплю. 

2. У мандибурцї — повзав бис сї по вдохлі курці. (Яс. С.) 
Мудроване, коли хто скаже: в мандвбурці замісь: у бульбі. 

кМандзя. 1. Мандзю завивати. (Наг.) 
Говорять про пущане 
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Мандрнк -Марень Ч. 17.(81—17-200- 

Мандрнк. 1. Який ми «андрик з кропу! (Гояг.) 
Мандрак — колач, плнцок. З «ропу його не опечеш. Про непотріба. 

Мандриґуля. 1. Маядриґулї паїв ся, та голий гопки тне. (Красне) 
Мандриїуля, мандрагора, отруйне «їде, що відбирає чоловікови ровум. 

МанівцТ. 1. Хто ходнт на ианівцї, той падав в рівцї. (Заиул.) 
Мав нерівну дорогу, мусить лаяити або падати в низ або дряпати ся в гору. 

Манїнник. 1. Тп манїйнику! (Наг.) 
Опанований глим духом. 

Манія. 1. Манія якась непе сі вчепила. (Наг.) 
Вірять в істноване якогось демона Манії, що чіпає ся до людий і осліплює 
їх, вішає їх розум. 

2. Ти маиїйо якась! (Наг.) 
До гарної жінки, що баламутить чоловіка. 

Манта. 1. Чиї ти живш, цигане? — Мантов. (Пужн.) 
Циган циганить, бреше і тим жив. Пор. Егн. 36. VI. 584. 

Мантнло. 1. Обійде ся иантило без циганського весїля. (Кой.) 
Якась неясна приказка про Цигана. 

2. Десь сї иантило доіа лишило. (Наг.) 
Мовив Циган, що гадаючи вкрасти папські конї сказав, що мав таке иантило,.. 

8а яке можна куиити кождого коня. Пан дав йому свого коня, і циг-іі ноїжавх 
тай не вервув уже 8 конем. Пор. Бтн. 36. VI, ч. 207. 

Мантити. 1. Маитит сьвітом тай людьии. (Наг.) 
Туманить, циганить. 

Маншестер. 1. Взяв го за ианшестер. (Гнїдк.) 
Взяв за ковпїр, викинув 8а двері. 

Мара. 1. Аби-сь диесь з'їв «ару, завтра треба вару. (Стежн.) 
З’їсти мару — наїсти ся понад міру. 

2. Бодай сї тобов мара вдавила! (Наг.) 
Мара ~ влий демон, дідько. 

3. Мара бери иясо, коли ся шнік лишив. (Гнїдк.) 
Дарма, що пропало иясо. 

4. Мара би тя взяла! (Гнїдк.) ...ті бери! (Наг.) 
Прокляте: щоб тебе щось лихе опанувало. 

5. Мара біду не возьіе. (Гиїдк.) 
Лихе лихому не противвть ся. 

6. Пек ти иаро, оссииа би ти було! (Наг.) 
Відпльовують якусь нечисту силу. 

7. Сери, сери, иара тї бери! (Наг.) 
Говорять такому, що його застануть, як сере. 

Маренник. 1. Маренник з тебе якийсь кричит. (Наг.) 
Говорять до крикливої дитини. 

Марець, Март, Марот. 1. Казала баба: „Ява иарець виставлю палець 
— тай у мартї заиерзла. (Наг.) 
Про бабу ніби то тверду на моров. Пор. І, Баба 11. 
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'Маржина —Марко Ч. 17.201 — 17.219. 

2. Марень тьигне за палець. (Доброс.) 
Тай не 8а один палець, а докучає всїм норовами та метелицями. 

3. Марот не вийшов з пуїциня, а березень з паски. (Мшан.) 
Пущінє все припадає на март, а паска на цьвітень. 

4. На марец вистав палец. (Жидач.) 
Коротший вар. до ч. 1. 

5. Оцес місьиц март муеит сї поскороіити, хоть бодай тим, то вк>ршмі 
почує. (Жабєї 
В мартї початок великого носіу, іноді в самім початку місяця, та все таки 
він захопить хоч пущанє. 

•6. Сухий мрець, покрий иай, буде жито, коби гай. (Ільк.) 
Ворожать на добрий урожай. 

іМаржина (скотина). 1. Гірше без маржини, як без дїтиии. (Кравор.) 
Бо дитина й сама потребує корови. 

2. Не клини маржннку па Николи, то і довга ие втне. (Грин.) 
То її гадюка не вкусить. 

3. Маржипка — сьита річ. (Ясенів) 
Тішать ся худібкою. 

Мари. 1. На шарах би тї винесли! (Гнїдк.) 
Прокляте, -щоб ти вмер і тебе несли до гробу. 

Маринувати. 1. Марвкує собі з того, що сї наїв хліба мого. (Наг.) 
Наїв ся, ще й кривдуе собі. 

Марина. Марин, Маруся. 1. „Вінчую тобі, Мариню, нової сорочки!" Да 
то міні иамуик з старого мішочка перешили." (Ст. Скалат.) 
Скромна і щира відповідь. 

2. Марина мягка як глина, а Явдоха твердша троха. (Жилач.) 
Про двох дівчат ріжної вдачі. 

3. Мариська, викинь кіт на гора.тай сьидь си! (Будз.) 
Мовив жид до клужницї. Дор. Іван 7. 

4. Ти Маруся, я Матвій, ти не моя, я не твій. (Жидач.) 
Ровстають ся такі, що вперед кохали ся. 

Марія. 1. Марія Єгипецька упала з припічка, а Андрій Кринький хоннв 
ї за цицько. (ГІрошова) 
Так приповідала стара попадя. 

2. Плете з Марії Терези. (Збар.) 
Повторяє стару історію. , 

Маркітний. 1. Не будьте маркітні, що не все так було, як мало бути. 
(Наг.) 
Перепрашає господар гостя, якому щось недогоджено. 

Марнітно. 1. Маркітно ми сї зробило. (Наг.) 
Прикро стало, не мило мене се доторкнуло. 

.Марко. 1. Божевільний Марку, ходиш но ярмарку: нї купуєш, нї тор¬ 
гуєш, тілько робиш сварку. (Ільк.) 
Окликають сварливого чоловіка, форма коломийки. 

— 378 - 

Оідіїігесі Ьу ^лООДІе 



Марній - Масло Ч. 17.220- 17.239 

2. За всі голови, тая ва Маркові діти. (Наг.) 
Коди щось пропаде або згубить ся. 

3. Здоров Марку! Випий чарку! — Я не ножу. — Я ти повожу. (Терн.) 
Розмова двох товаришів. 

4. Лїль Марку хоть у тісну шпарку. (Кол.) 
Сховай ся, бо будуть бити. 

5. Товче сї як Марко по пеклі*. (Наг.) 
Шибає собою, де його не треба. Пор. Нос. 419. 

Марний. 1. Марна твоя робота. (Наг.) 
Даремна, пуста. 

2. Марній як тїнь. (Тпсьа.) 
Про 8бідженого, схорованого чоловіка. 

Марно, і. Марно ии вік війшов. (Наг.ї 
Напрацював ся, а добра не 8азнав ніякого. 

Марнувати. 1. Марнує добра, як ои не його було. (Наг.) 
Про марнотратника. 

Марта. 1. Знає £ Марта, по чому круп кварта. (Замул.) 
Се 8нае всяка, що бував на торвї. 

2. Марта дїдька варта. (Наг.) 
Згірдний вислов про ледачу дівчину. 

Мартин. 1. Дурний Мартин узяв мило за сир. (Крех.) 
Про дурня, що 88'ів мило вамісь сира. 

2. Лиґай, як Мартин мило. (Гол.) 
Іж на силу, хоч не смакує. 

Маруна. 1. Мару на виросте, як у городі кришки зо сьвйиченої паски 
носів щ. (Наг.) 
Маруна — пахуче 8Їлв, ровмарин. 

Маруся. 1. Марусю, душо, ний ся, чеши ся. (Ііьк.) ...чамуж бери ся* 
(Наг.) 
Приповідка ввита 8 відомої веснянковоі пісні: Чорнушко-душко і т. д. 

Маршалок. і. Гей, гей, іцо ту маршалків! (Підгірки) 
Зам. хлопців, парубків. 

Маря. 1. Розумна Маря, як в варя; але вона глупа, коли одна крупа. 
(Лім.ї 
Розумна жінка, коли мав що варити, а дурів, коли нема що. Пор. Жона ч. 1. 

Масло. 1. Пішла по масло, а їй у печи погасло* (ільк.) 
Про пепорадну господиню. Пор. Мама 16. 

2. Поки дали масло, всьо в печи погасло. (Явор.) 
Обід не вварив ся. 

3. Своїм маслом сам сї вимащу. (Яс. С.) 
Сво'ім добром сам запоможу ся. 

4. Хочеш масла? Ще сї юрова пе напас іа. (Наг.) 
Говорять дитині, що в зимі просить масла. 
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Масний—Мати Ч. 17.240 - 1Т.266 

Масний. 1. Масної бесіди чоловік. (Ільк.) 
Облесний, солодкомовний. 

2. Хто масний, той квасний. (Наг.) 
Облесний чоловік завсїгди окажеть сн нестаточпим. 

Масниця. 1. Минула ся коту масннця. (Тереб.) 
Тоді він ушивав разом 8 людьми всякі ласощі. Минули добрі дні. 

Мастити. 1. Масти хлопа лобом, а він смердит гнобом. (Наг.) Смакуй.» 
(Ільк.) 
Хлопа все чути стайнею. 

2. Не мастивши, не ноїдеш. (Завал.) 
При всякім ділі треба дбатм про запевнене йому успіха. 

3. Помастив му боки буковим салом. (Голоб.) 
Обравово: набив бучком. 

4. Помастив му медом иід ніс. (Ільк.) ...ио губах. (Наг.) 
С кава в щось приємне, солодке. 

5. Так го помастив, як би салом. (Луч.) 
Догодив йому чимось, вробив добро. 

6. Хто мастит, той їде. (Наг.) 
Хто підкупить урядника, той виграв справу. Пор. 8сЬ1. 176; Гильф. 911. 

Мати. 1. А воліла твоя мати гарбув уродити, иїж тебе! Була би хоть 
свиня мала що їсти. (Нідпечарн) 

2. ббу му псом матїр! (Лім.) 
Безсоромний окрик роздратованого чоловіка. 

3. „ббу твою матїр!“ — „Я твою ие хочу, твою най пси вбут!“ (Снят.) 
Відповідь, воли хтось скаже: ,6— твою мат!р.а 

4. ббав би-с си маттервіце! (Наг.) 
Погана лайка, часом і в зовсім ласкавім настрою, начіть і в устах дівчини. 

5. бднакі, як би їх една мати родила. (Луч.) 
Про двох нерідних а подібних до себе людий. 

6. Заробила ся наша мати: іде до доиу тай плаче. (Лу і.) 
Щось схибила па панщині, та її вибили. 

7. Його мати ва губу не пряла. (Гнїдк.) 
Навіть ще тоді, воли дім панів мусїля прясти ва панщину. 

8. Кому е, тому в, а матери все. (Стежн.) 
Відповів селянин другоиу, що вилаяв йогс словами: нассру матери твоїй 

9. Кроть його різав мать! (Крех.) 

Прокляте. Щоб чорт мордував його матїр. 

10. Кроть твою мать за ногу! (Наг.) ...ва лабу! (Яс. 0.) 
Прокляте: щоб чорт ухопяв її за ногу і потяг до пекла. 

11. Лелвевьки зайшла мати до доньки. (Наг.) 
Була дуже ослаблена. 

12. Мати Василишива! (Наг.) 
Жартливий окрик, зам. мати божа. 
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13. Матїрь нї купити, нї васлужити. (Доброс.) 
її не заміниш ніким инших. Пор. А<іа1Ь. Маїка 6, 25. 

14. Мать би ти дїдько мучив! (Наг.) 
Прокляте. 

15. Мать би ти пси єбали! (Наг.) 
Погана лайка. 

16. Мать твою за вухо! (Наг.) 
Лають ся в матїрь. 

17. Мене також мати родила. (Граб.) 
Я не чий будь син. 

18. Насеру матери твоїй. (Ком.) 
Погана лайка. 

19. На тото мата, аби ся нев уганяти. (Стежн.) 
Заставляти її робити всняу роботу. Гірка іронія над себелюбними дітьми. 

20. Песя ти та поганська іати! (Гнїдк.) ...була. (Наг.) 
Лають недоброго чоловіка. 

21. Поки мати заиіяли, а отець Богу душу єно фуркнули. (Мілан.) 
Заплутаний явик, переставна слів. Пор. Етн. 36. VI, ч. 276. 

22. Раз мати родила, раз гинути треба. (Ільк.) 
Говорить чоловік важу чи ся на якесь небезпечне діло. Пор. Слав. І, 185; 

IV а псі. ПІ, Миііег 165. 

23. Рідна мати не поможе. (Луч.) І рідна... (Наг.) Навіть рідна... 
(Жидач.) 
Така на мене скрута найшла. 

24. Серу маттери твоїй! — Моя мата в гробі, та насере тобі, а ти ви¬ 

лізеш на гріб таи подзьобаєш як біб. (Воробл.) 

Влучна відповідь на бевсоромну пропозицію. Пор. IV а псі. ІП, Миііег 187. 

25. Сот його лупило мать! (Берл.) 
Вар. до ч. 7. 

26. Що шати, то не мачоха. (Наг.) 
Ся рідна, а та нерідна. Пор. АбаІЬ. Маїка 1; ^авб. ІП, Миііег 147. 

27. Яка мати, така дочка, їли кашу з черепочка. (Жадач.) 
Обі однакові й одно їдять. Пор. АбаІЬ. Маіка 12; IV а псі. Ш, Миііег 198. 

28. Як мати пропаща, то й діти зволят сї нї на що. (Залїсє) 
Коли мати розледащіє. Пор. АбаІЬ. Маїка 14; IV а псі. ПІ, Миііег 162. 

29. Як мати рідненька, то й сорочка білеиька. (Доброс.) 
Рідна мати дбає про чистоту і гарний одяг своїх дїтий. Пор АбаІЬ. Маїка 8. 

30. Як тя мати від огню стерегла, так стережи ся моїх рук. (Луч.) 
Остерігають нерозважного чоловіка, що за що будь гровить бійкою. 

Мати (дїесл.) 1. А мав пес хату? (Наг.) 
Говорять про чоловіка, що не має своєї хати. 

2. Бог їх знає, що він до неї має. (Наг.) 
Говорять про якісь таємні відносини між двома людьми. Пор. АбаІЬ. Міес 3. 

3. Будеш тогди мати, як будеш хати пильнувати. (Замул.) 
Инакше все ровтратиш. Пор. АбаІЬ. Міес 1. 
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Мати Ч. 17.282- 17.301. 

4. Він мав в чубку. (Наг.) 
Напитай. 

5. Все мав, хиба ще пташого молока вабагає. (Ільк.) 
Про чоловіка, що має достатком усього, а ще бажав чогось фантастичного. 

6. Все маю, лиш маю не маю. (Пасічна) 
Жартлива прикавка. Май, про який тут сказано, се зїлє до мавня хати па 
Зелені свята. 

7. Доки я еї мав, доти мене кождий в куми брав, а як я підупав, то 
мене сї рід відцурав. (Голеш.) 
Варіант до ч. 8. . 

8. Доки-м ся мав, кождий ня внав. (Гнїдк.) 
А тепер 8біднїв, то давпї приятелі не пізнають його. 

9. Є ден так має, аж му сї горлом пхає, а другий лиш сливку пролиґае. 
(Наг.) 
Нерівність маєткова між людьми. Пор. АсІаІЬ. Міеб 20. 

10. Зле мати, 8ле й не мати. (Наг.) 
1 так вле, і так не добре. Пор. А<іа1Ь. Міес 91. 

11. Знаю, що маю, але не знаю, що втрачу. (Наг.) 
Будуще непевне. Пор . АсІаІЬ. Міес 88. 

13. Маємо сї 8 ласки божеї і 8 вашого стараня. (Мшан.) 
Відповідають гості на питане господаря: як ся маєте? 

14. Маєш за своє. (Наг.) 
Маєш кару або ваплату. Пор. АсІаІЬ Міес 21. 

15. Має го в кишени. (Наг.) 
Він у нього вадовжений. Пор. АсІаІЬ. Міеб 60. 

16. Має ся, як горох нри дороьї. (Красдоіля) 
Хто хоче, то рве. 

17. Має ся як голий у терню. (Наг.) 
Про чоловіка, якого ісгь біда. 

18. Має ся, як земля сьвятої неділі. (Гиїдк.) 
Щасливий, задоволений, здоровий чоловік. 

19. Май не май, а з рук не пускій. (Наг.) 
Держи своє в руках. Пор. А8а1Ь. Міес 6. 

20. Май сї гаразд, чого не маєш, ніхто ти не даст! (Наг.) 
Сам ва себе дбай. 

21. Мати ся в пірю. (Гнїдк.) 
Бути богатим. 

22. Маю ся, як голий у терню. (Наг.) ...у кропиві. (Ільк., Кобр.) 
Живу догано, докучає міні всяка погань. Пор висіле ч. 17. 

23. Маю ся, як горох при дорозі: хто йде, то скубе. (Ільк.) 
Просторійший варіант до ч. 7. 

24. На що маємо, на то оросимо. (Лучан.) 
Запрошують гостий до свого дому. Пор. АУапсІ. П, НаЬеп 99. 
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'Мати Ч. 17.302—17*322. 

.25. Не має більше, як то, що на компьнром. (Лучак.) 
Богаткй на вчшя. Нор. АсіаІЬ. Міес 14. 

•26. Не яаю де раз голови притулити. (Наг.) 
Не маю своєї хата. Лор. А <1 а 1Ь. Міеб 71. 

.27. Не маю чим раз палець завинути. (Наг.) 
Такий голий. Пор. АсіаІЬ. Міес 64. 

28. Не питай, як ся маєш, погляди, тай пізнаєш. (Крех.) 
Відповідають на питане: як ся маєш. Пор. 8еЬ1еі 120. 

39. От поти того маю! (Наг.) 
Маю по горло (покааують жестом, поводячи пальцем по горлі), маю аж за 
богато, надоїло вже. 

^0. Так иаюсь, як горох при дорозі*. (Лев.) ...хто схоче, то урве. (Жидач.) 
Варіянт до ч. 22. 

.“31. Так ся маю, як свята земля в грулни. (Жидач.) Абис сї так мала... 

(таяже) 
Земля в грудні мертва, під снігом. Пор. ч. 18. 

32. Тілько мав, що па собі. (Наг.) ...на хребті. (Стрий) 
Про пролетарів, що не мав нічого крім одежі на тілі. Пор. IV а псі. П, НаЬеп 73. 

33. Тогди маю, як в р\цї тримаю. (Наг.) 
Обіцянням ве вірю. Пор. АсіаІЬ. Міес 89; \¥апсІ. П, НаЬеп 112. 

34. Хочеш мати, мусиш дбати. (Наг.) 
Не подбавши, пе будеш мити. Пор. А (і а 1Ь. Міес 4. 

-35. Хто богато має, той ще жадає. (Горо іеп.) 
Людська пожадливість не знає м< жі. Пор. АсіаІЬ. Міес 27; АУапсІ. П, НаЬеп 33' 

36. Хто має, той не дбає. (Луч.) 
Не боіть ся недостатку. Пор. АсіаІЬ. Міес 26; Нос. 458. 

37. Хто має, тот бурчит, хто ие має, тот мовчиг. (Мінч., ІІетр.) 
Богач голосний, хвалить ся богацтвом, а бідний сидить тихо. 

38. Хто має, про те не дбає. (Скнар.) 
Має, тай байдуже йому. Пор. А <1 а 1Ь. Міес 7; IV а п <і. П, НаЬеп 73,123; беїак 182. 

•39. Хто нічого не іає, в того иїчого не вкрадут. (Крех.) 
Може чу/ги себе безпечним. Пор. АсіаІЬ. Міеб 8; \Уап<1. П, НаЬеп 21. 

40. Хто не має, той не лгубит. (Наг.) ...не стратит. (Завад.) ...ие про¬ 
грає. (Цей.) 
Не боїть ся страти. Пор. IV а псі. П, НаЬеп 93. 

41. Чим білше має сї, тим білше хоче сї. (Кольб.) 
Варіант до ч. Зо. Пор. АсіаІЬ. Міес 11; IV а псі. П, НаЬеп 28. 

42. Що мав, то дав. (Наг.) 
Щедрий був. Пор. АсіаІЬ. Міес 10. 

43. Що маю, то обиймаю. (Яс. С.) 
Держу в своїм посїданю, про жінку. Пор. IV а п<1. П, НаЬеп 109. 

44. Що маю, то ти дам. (Наг.) ...мав ...тав. (Наг.) ...то боже. (Наг.) 
Даю, що маю. Пор. АсіаІЬ. Міеб 11; \Уап»1. П, НаЬеп 11,111. 

45. Що маю, тото пхаю. (Кол.) 
З тим живу, на тім задоволню ся. Пор. \Уап<1. П, НаЬеп 102. 
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Мати—Матка Ч. 17.323—17.341 - 

46. Що мают, то разом, а що не мают, то також разом. (Наг.)» 
Чудова спілка. Пор. А4а1Ь. Міеб б. 

47. Яйцї маєш? (Наг.) 
Жартливо 8ам. як сї мавпі. 

48. Як бим так мав, як не маю! (Наг.) 
Зітхав немаючий чоловік. Пор. АсіаІЬ. Міес 9. 

49. Як вм си мав, кожднй мене знав, а як ем підупав, ніхто мене не- 
пізнав. (Луч.) 
Жалувть ся зубожілий чоловік. Пор. ВеЬ. 381 і ч. 7. 

50. „Як сї маєте?“ — „От, по старому41. (Наг.) 
Як звичайно. 

51. „Як ся маєте? — „По середині: як учора, так нинї“. (Ільк.) 
Маю ся, живу як ввичайно. 

52. Як ся маєш? — Полатавши. (Гвїдк.) 
Живу раз гірше, другий раз ліпше. 

53. Яку хто має, таку обіймає. (Наг.) 
Мова про жінку, яку чоловік любить не дивлячи ся, чи вона гарна, чи пї. 

51. Як си добре мав, мене кождий знав; як я пропав, кожднй мене за~ 
нехав. (Орел.) ...а як побила мене лиха година, відрекла ся мене 
моя родина. (Якимчицї) 
Варіант до ч. 7, 8, 49. 

55. Як ем ся мав, кожднй мене внав; як єм підупав, ніхто мене не пі¬ 
знав. (Луч.) 
Вар. до ч. 8, 36, 45. 

56. Як я ся добре мав, то мене кождий зпав, а як прийшла лиха го¬ 
дина, то віддурала ся і своя родина. (Тереб.) ...як мене побили^ 
(Якимчицї) 
Просторійший варіант до ч. 49, 55. 

Матінка. 1. Матїнко моя витріскоока! (Кол.) 
Жартливий оклик в роді „Мати Василишина*, Мати ч. 12:, 

2. Матїнко Хрущова! (Наг.) 
Жартливий оклик при явімось здивонаню, вам. Христова. 

Матїркувати. 1. Наматїркував му, що сї влізло. (Наг.) 
Налаяв його в матір. 

Матка. 1. Матко боска, руська, польська! (Жадач.) 
Жартливий оклик. 

2. Матко на цьвичках! Будзан.) 
Жартливо зам. Маїко па^\уі$1зга. 

3. Меже Маткамя се було. (Наг.) 
Мів Успеніем і різдвом Богородиці, початок осени. 

4. У кого матка, у того голова гладка. (Дар») 
Мати змив і вичеше. 

5. Яка матка, така Катка* (Гнїдк.) ■ * 
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Матуся—Мед Ч. 17.342—17.360. 

Катка — Катерина, звичайніше 8 польська Каська, Каси. Пор. АбаІЬ. 

Маїка 11. 

Матуся. 1. Ой матусю побожна, дай кусень хлїба, бо торба порожня. 

(Дрог.) 
Так „до прикладу* співучим голосом благав жебрак милостині. 

;Мах. 1. Дібрав си жаху. (Наг.) 
Розмахав ся. 

2. За єдниш махом ето душ забіяхом. (Наг.) 
Хвалив ся шевчик, що ва одним разом убив сто мух. Про се в популярна 
і по всім сьвітї відома вазка. 

3. Куди мах, туди мах, а все біду по зубах. (Мінч., Петр.) 
Про нещасливого чоловіка, на якого всї удари долі сиплють ся. 

Махати. 1. Махай вден з других, куди-с сї пустив! (Наг.) 
Іди, біжи, куди намірив ся! 

2. Махай по за хрест! (Наг.) 
Не туди, кудй хрещені ЛЮДИ ХОДЯТЬ. 

•Маханє. 1. Махане за вдарене не рахуют. (Косе, Ільк..) 
Намір не став за діло. Пор. Симоеіи 1028. 

Мачуха, і. Іще мачоха не забила ея пасербятами о голову. (Гнїдк) ...не 
забила ся в голову. (Ільк.) 
Мачуха звичайно мало дбав 8а свої пасербята. Пор. АбаІЬ. МасосЬа 14. 

2. Ніхто собі не мачоха. (Яс. С.) 
Не дасть собі кривди зробити. 

3. Тай я не мачошин син. (Збар.) 
І я не чужепиця, не вирід. Пор. АсіаІЬ. МасосЬа 1. 

4. Ой ти мачушина дитино! (Кольб.) 
Не моя, якась відміна. Лав мати неслухняну дитину. Пор. АбаІЬ. МасосЬа 7. 

Маць. 1. Маць, маць, а то сліпий Яць. (Сор.) 
Коли хтось мацав довкола себе немов у потемках. 

Мацати. 1. Мацьили би ті кольки по під боки! (Наг.) 
Щоб тебе закололо в обох боках. 

.Мацько. 1. Мацько робит, Мацько їсть. (Гнїдк.) Мацько не робит мав 
піст. (Тисьм.) 
Мацько — Матвій. Говорять про бідного чоловіка, що заробляв лише па 
саму страву. 

2. Тинди-ринди Мацьку іурай. (Наг.) 
Тинди-ринди говорять, коди виходять до танцю, або й загально про таицюр. 

Мед, МІД. 1. 'Говорат, як медом мастит. (Наг,) 
Говорить солодко, приємно. 

.2. Годі 8 медом І ЯЗИК з’їсти. (Гнїдк.) 
Хоч дуже смачний. 

3. І медом го не звабиш. (Наг.) 
Мід звичайно принадна річ. 

4. І мід мав їд. (Гнїдк.) 
.Бадить, коли його наїси ся. Пор. А(їа1Ь. Мібсі 2. 
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Мін—Мелвіль Ч. 17.361—17.382- 

5. І на меду знайдеш біду. (Топільн.) 
Приходить до сварки та бійки. 

6. Коли мід, то б ложкою. (Ільк.) ...то я.~. (Кобр.) 
Як що миле, то й богато. Пор. АбаІЬ.. Мібб 3. 

7. Меди-медовичі ! (Наг.) 
Про дуже солодкий мід. 

8. Медок солодок, а явичок дере. (Кобр.) І медок... (Гаїдк.) 
Хто їсть богато прісного меду, у того вдиравть ся шкіра а язика» 

9. Медок солодок, тяжко го ликнути. (Луч.) 
Чому тяжко'? 

10. Меду наїш сі, то ти нупцьом витече. (Наг.) 
Загальне віруване, хоч мабуть ніхто ще того не бачив. 

11. Меду пїхто нині пе лиже. (Луч.) 
Нікому не поводить сн зовсїм добре. 

12. Мід солодкий, але язик тяжко з ним з’їсти.. (Яс. С.) 
Варіннт до ч. 2. 

13. На меду виайшов собі біду. (Наг.) 
На меду в шиночку сподобав собі дівку і оженивши оя 8 нею побачив, що» 

вона піячка. 

14. На мід, не на жовч люде мух ловлять. (Ільк.) 
Солодке на примапу ліпше як гірке. 

15. На язиці мід, а під язиком їдь. (ілбк.) 
Про масного чоловіка, що гарно говорить, а затрогов людську душу 

16. Не всьо медок, що солодке. (Гпїдк.) 
Бував й цукрене, або бував таке, що гіркий смак по собі лишав. 

17. Не до меду йому тепер. (Наг.) 
Йому так гірко на душі, що ніяким медом не г аоолодиш. 

18. Не з медом му сесе. (Гпїдк.) 
Не солодко приходить са жити. 

19. Там йому не з медом буде. (Наг.) 
Не солодко, погано буде йому. 

20. Тобі як мід, то нараз і лижка. (Наг.) 
Пер. АбаІЬ. Мібсі 3. 

21. Хто став ся медом, того мухи з’їдять. (Ільк.) ...сі чннит... (Наг.). 
Надто солодкі слова будять обрмдженв. 

22. Щоб мід їсти, треба пчоли переморити. (Залїсе) 
Даввійше не гнали иншого способу. Пор. А<Іа1Ь. МібсГ 11. 

Медвежа (село). 1. Я йду па Медвежу, а до того пе належу. (Наг> 
Се не моє діло. 

МбДВІДЬ. 1. Або старий медвідь,. або молода куропатва.. (Луч.) 
На питане: що там зашелестіло? 

2. Бурчит як медвідь. (Наг.) 
Про нелюдяного, бурчливого чоловіка. Пор. А сІаІЬ. №е<Ш?іе(і£ Я. 

3. Дай ми спокій, та медведю! (Наг.) 
Говорить дівка до мііщого парубка, що став з нгю бороти оя. 
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Мевділь Ч. 17.Г583—17.400. 

4. Жне як іедвідь у їаврі. (Наг.) 
Нікуди не ВИХОДИТЬ І8 хати, нелюдяний чоловік. 

5. Звивав ся як иедвідь в таици. (Гнїдк.) 
Вертить ся та крутить ся незграбно. 

& Коли на иедведя мала галувь упаде, то бурчить, а як велика, то мов¬ 
чить. (Ільк.) ...галузка... діла галузь. (Город.) ...мала гильця... 
(Иетр.) 
Коли кому мала прикрість стане ся, то сердить ся дуже, а в великій при- 

крости не може сказати ані слова. П<>р. АбаІЬ. №е(Шгіе<)2 6; ЗсЬІеі 152; 

МЛізІ. 178. 

7. Колись і на моїй подвірю иедвідь спорожнить ся. (Гнїдк.) 
Велика благодать буде! 

8. Медведьовн до меду вуха, а від неду хвіст уривали. (Мінч.) ...вуха 
урвали... фіст. (Метр.) 
Не хотів іти до меду, а потім не хотів іти від меду. Пор. АсІаІЬ. №е- 

<І2ШЄСІ2 4. 
9. Медведя коли вчать танцювати, то ну на сопілку грають. (Іль.) 

Але при тім учать його танцювати на помаленьку розпалюваній блясі. 

10. Медведя пасічаивои вробити. (Гнїдк.) 
Зробити невдару хозяїном. 

11. Медвідь гуляв, а циган гроші збирав. (Лучак.) 
Звичайна ярмаркова картина. 

12. Медвідь дужий, хоть ся не вмивав. (Гаїдк.) Аво, иедвідь який иоц- 

ний, а не нив сї ніколи. (Наг.) 
Говорять діти, що не хотять мити ся. 

13. Міцний як медвідь. (Наг.) 
Про дуже сильного чоловіка. 

14. На перед! два недведї. (Лол.) 
Не йди туди, там ти непевний свого житя. 

15. На передї иедвідь, а по заду вовк. (Гнїдк.) 
Страшна небезпека. 

16. Погладив го як медвідь лабов. (Наг.) 
Подряпав сильно, скалічив. 

17. П жірний як иедвідь. (Коз.) 
Він вовсім не покірний, а душе капривний. 

18. Рикнув як иедвідь. (Лол.) 
Про голосний, наглий окрик. 

19. Спас ся, як иедвідь. (Мінч.) 
Меднідь в осени дуже грубий і жирний, бо набирає роживи на зиму 

20. Ссав бис лабу як недвідь. (Наг.) 
Щоб ти в зимі не мав що їсти Вірять, що медвідь ссо свого лапу в зимі. Пор.. 

АбаІЬ. Шебітуіебг 13. 

21. Тобі би сї лише з иедведьои бороти. (Наг.) 
Говорять чоловікови дуже охочому до бійки. 
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Медова—Менше Ч. 17.401- 17.420. 

22. Тягли аедведя до веду, та урвали вуха; тяглн іедведя від меду, 
та урвали фіст. (Ільк.) 
Вар. до ч. 8. 

23. Як на медведьи мала галузка летит, то він страх ричит; а як ве¬ 

лика, то лиш вовчки змикат. (Корч.) ...гіля впаде — бурчит. (Жндач.) 
Варіант до ч. 6. 

Медова. 1. Звідки йдеш? — 3 Медови. — Що вевеш? — Пироги. — 
Дай иівї. — А диви! (Кобил.) 
Медова — село. 

Межа. 1. На межи не лежи, бо гадина вкусит. (Наг.) 
На межах, часто засаджених терном, найбільше виводять ся гадюки. 

2. Не переходи чужої межі! (Замул.) 
Не виходи за свою компетенцію, не роби того, що до тебе не належить. 

3. Переореш межу, гріху сї допустиш. (Наг.) 
Нарушиш чужу власність. 

4. Нересрав му межу. (Наг.) 
Страшний злочин. 

5. Хто межу огородит, того Бог охоронит. (Ком.) 
Надгородить його ва те, що береже чужої і своєї землі. 

Мейло. 1. Мебло мейлом, митка митков. (Наг.) 
Про невгомонного балакуна. 

Мелник. 1. Мельника ґосиодипї втопила. (Сор.) 
Зварила богато юшки а мало крун або галушок. 

2. Мелники до готової муки. (Луч.) 
Такі не прироблять, а в’їдять готове. 

3. Мельник над щурами пан. (Залїіц.) 
Вірять в те, що мельники мають силу командувати щурам або проганяти їх, 

пор. Жита і Слово. 

4. Мельник ніколи сі не мив, а все білий. (Жидач.) 
Бо припав мукою. 

5. Мельник шумом богатий. (Гпїдк.) 
Шум лотоків годує його. 

6. На мелника вода робить. (Ільк.) 
Говорять заздро инші ремесники, що мусять заробляти руками. 

7. Який мелник, такий млин; який отець, такий син. (Ільк.) 
Влучна паралвля. 

Мелничка. і. Мельничка невеличка, випинав як теличка. (Кол.) 
Кепкують І8 мелникової жінки. 

Ментрога. 1. То иентрога не дорога. (Наг.) 
Про погану, болотяну або камінясту дорогу, якою їхати правдива мука. 

Менше. 1. Менше вкусиш, скорше ликнеш. (Явор.) 
Менше заміриш, скорше осягнеш. 

2. Менче нас, иенчий глас. (Кольб.) 
Менше людий, то менше й гамору. 
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Мерва—Мертввй Ч. 17.421—17.441. 

3. Най би було менше, коби більше. (Жидач.) 
Неможливе бажане. 

4. Хто менше говорпт, той довше жне. (Цепів) 
Говорять балакучому. 

Мерза, Мбрзити. 1. Ані мя мерам, ані мя лижи. (Гнїдк.) 
Не погань і не хвали. 

2. Змервив ем си, то й їсти не можу. (Наг.) 
З’їв щось обридливе, прим. муху. 

3. Змерзїв ми, ливити сї на нього не можу. (Наг.) 
Остогид, надокучив. 

4. Іди до мерзи! (Наг.) 
До зараженої курви. 

5. Мерзееа би ти память була. (Наг.) 
Щоб усі навіть вгадки про тебе цурали ся. 

6. Мерзенс в мерзеиім любує ся. (Крех.) 
Погань до погані тулить ся. 

7. Мерзене ти личище. (Наг.) 
Про погане, вісповате лице. 

8. Мер*ит го па чім світ стоїт. (Наг.) 
Паплюжить, лав, клине. 

9. То ще мерза на весь сьвіт. (Наг.) 
Про скандальне жите якоїсь жінки і загалом про всяку погань. 

Мерлий. 1. Без дозволу мерлий ііо сьвітї не ходит. (Папір.) 
Віра в те, що мертвяки 8 божого дозволу можуть виходити з гробів і ходити 
нічю коло своїх хат, загально розповсюджена серед нашого народа. 

2. Мерлого клясти — тяжкий гріх. (Папірня) 
А живого можна? Пор. АсІаІЬ. їїтагіу 5. 

3. Як в мерлець в селі, то киселиці' не вдасть сї; аби вдала сї, треба 
треба веречи (вкинути) в яку страву вуголь. (Наг.) 
Народне вірувапе. 

Мертвий. 1. Вони мі з мертвов кістков обійшли. (Наг.) 
Вірять, що коли хто обійде когось з мертвою кісткою, то обійденому нічого не 
пощастить. 

2. Мертві по сьвітї не ходьи. (Кольб.) 
Як раз вакопаний чоловік, то вже не встане. 

3. Мертвов руков ми дав. (Наг.) 
Конаючи при самій смерти. 

4. Мертвого з церкви не вертают. (Лучак.) 
Хоронять біля церкви. 

-5. Мертвого на свідка не кличут. (Наг.) 
А до виборів паші пани частенько водять мерців. 

6. На мертвім місци стало. (Крех.) 
На такім, що не можна ані наперед ані назад. 

7- Тисне мі, як мертва рука. (Наг.) 
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Метати ся—Микита Ч. 17.442 —17.457 

Тиснене пускаючи. Оповідають, що устиск свіжо помершого чоловіка буває 
часом дуже болючий. 

Метати ся. 1. Мече ся як посолений. (Гнїдк.) 
Кидавть ся як посолений вюн. 

2. Метали ся ягоди. (Мшан.) 
Один молодий їазда пив на весїлю чарку 8а чаркою, а другий говорив: Ото 
мече ягоди! (М. Зубр.) В Наг. метали си ягоди в знач, перекидали ся солод¬ 

кими, любими словами. 

3. Острижене волосе але иетати на вільне місце, бо як ворона знайде 
і візьме до гнїзда, то в чоловіка буде страшенно голова болїти. 
(Наг.) 
Народне віруваве. 

Мести. 1. Мете, аж сї курит. (Наг.) 
Про вмітанв норохів, але також про вяхланне їдїне. 

2. Мете, мете, але своє, не твоє. (Бібр.) 
Дівка підглядала крізь двері кавалера, що прислав до неї сватів. А на дворі 
була снігова метїль, а парубок дожидаючи поки його покличуть до хати, хар¬ 

чував ся поквапно. Дїзчина, щоб дати про себе звати, сказала: Ой то мете 
мете! — про сніг, а парубок думаючи, що вона говорить про його їдїне, сер¬ 

дито відповів словами, що війшли в приказку. 

Меч. 1. Не тогди меча шукати, коли ся треба потикати. (Ільк.) ...як до 
бою ставати. (Наг.) 
Треба мати оруже вавчасу готове до бою. Пор. АсІаІЬ. Міесг 1. 

2. Нема меча острійшого над хлопа сильнїйшого, (Гнїдк.) 
Він не пощадить слабшого. 

3. Хто мечем воює, від меча гине. (Гвїдк.) 
Євангельські слова. Пор. АбаІЬ. Міесг 4. 

Мешкати. 1.. Ти де мешкаєш? — Ніде. А ти де? — зараз напроти» 
тебе. (Льв.) 
Розмова двох бевхатних вуличників. 

Мешти. 1. Мешти, я сї есеру, а ти будеш нести. (Будз.) 
Мешти — патинки, яапцї. 

Микати. 1. Мама тикала, а я микала. (Лучак.) 
Мама садила прим, торох, моркву, а я рвала. 

Микита. 1. А то Микита, не Василь. (Киїгин.) 
Побачив помилку. 

2. Микита на ядииї, Микитнха пасе свині. (Наг.) 
Приповідають, коли бачуть якесь безладе. 

3. Микита поїв котьита. (Наг.) 
Замісь пирогів. Дивував ся, що пироги волохаті іще й драпають ся. 

4. Микита — срака протьита. (Снят.) 
Прозивають, дразнять Микиту. 

5. Микитиха тїсто нісит, а Микита дїтя тїшит. (Наг.) 
Про доладне, згідливе подруже. 
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Микита—Мані Ч. 17.458-17.474. 

6. Микито, ци ти то? — Не я то, ній тато. (Наг.) 
Про недоладну ровмову. 

7. Моциий Микито! (Бібр.) 
Замісь: Модний Боже! 

8. Не кпити з Микити, бо 8 Микита вжіе кпити. (Кол.) 
Не дасть собі вробити кривди. 

9. Не кпити з Микити, бо Микита свій пан. (Явор.) 
Він потрафить сам боронити себе від кпин. 

10. Не кпити з Микити, бо Микита й сан кеп. (Колон.) 
З дурного гріх кепкувати, хоч його поводжіне аж напрошуеть єн на кпини.. 

11. Пустив Біг Микиту на волокиту. (Лев., Ільк.) 
Розволочив ся, не держить ся хати. 

Микитити. 1. Микитиш ти щось небоже! (Наг.) 
Крутиш, брешеш. 

Микола. 1. Від Миколи тай ніколи. (Залїсв) 
Не ясно. 

2. Микола обісрав хату довкола, казали ну лизати, а він втїк до хати.. 
(Підгірки) 
Дразнять Миколу. 

3. На Миколи, або ніколи. (Наг.) 
Присягає ся такий, що бере позику, що віддасть її. 

4. Сьвятий Миколай Богои буде, як Бог умре. (Бар.) 
Віруване, а може лише жарт наших селян. 

5. Сьвятий Никодай на білім кони їде. (Наг.) ...і дітям дарунка везе. 
(Дрог.) 
По селах нема ввичаю обдаровувати чимось малих дїтий на правник св. Ни- 

колая, а по містах сей звичай мабуть занесений вїмецькиїи кольонїстами 
здавна й доси держить ся. Ті дарунки кладуть сонним дітям під подушки. 

Коли котрому дістанеть ся 8амісь миколаївського медяника беревова різка, то. 

така дитина дуже плаче, поки мати не задобрить її таким самим або й ще біль¬ 

шим медяником. 

6. Як не на Нвколн, то хиба ніколи. (Наг.) 
Обідюе неплатний довжник віддати гроші. Прааник Миколи, се найзвичаіївійр- 

ший реченець, до якого наймають ся слуги. 

МилвНІе. 1. Нроснвнн го під аиленіе, і ни хтїв ин вигоднти. (Буде.) 
Просив умильно. 

Милий. 1. Гоп, моя мила, що по плечех леном била! (Пол.) 
Танечна приказка. Парубок танцює 8 дівкою, що колись набила його. Пор; 

Етн. 36. VI, 4. 

2. З милого зсісти куняти їсти. (Ільк.) 
Значіив якесь неясне. Милий веве милу на коркошах до міста. Основане ма¬ 

буть на якійсь невідомій анекдотї. 

3. Ммла і рана від свого пана. (Гнїдк.) Милая... (Лунак.) 
Коли любий чоловік жінку побв, то вона ще хвалить ся. 
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Мтити ся—Минатя Ч. 17.475—17.495. 

4. Милий ній мені немилий, а при мні* його не вдарі (Зїбод*) 
Пор. вар. ч. 8. 

5. Милий му, як сіль у оці*. (Геїдк.) 
Не любий, прикрий. 

6. ІІросвт го лід милий Біг. (Наг.) 
Богом 8аклипає, просит умильно. Пор. Миленіє ч. 1. 

7. Там іди, мила, ввідки-сь била. (Явор.) 
Відправляв чоловік нелюбу жінку. 

в. Хоть він міні не милий, не бий його при нині. (Наг.) Мій милий... не 
вдар. (Зїбол.) 
Не люблю бійки. Пор. Сим. 2470. 

9. Хоть кому погнила, але міні мила. (Лучак.) 
Хоч кора жівка, але люба. 

10. Хоть не Василий, а міні* милий. (Лучак.) 
Про імн байдуже, аби був любий. 

Милити ся. 1. Нехай не милить ся, бо не буде голитись. (Дар.) 
Дармо тратить мило. 

2. Пішов як 8 милом. (Гнїдк.) 
Хтось безнадійний. стратив щось, вилаяли. 

Мило. 1. Де мило, там очи, де болить, там руки. (Іль.) 
До милого ввертають ся очи, за болюче сягають руки. 

2. Мило тому давати, хто не хоче брати. (Гнїдк.) 
Приємно, що піддає дарунок. 

3. Що кому мило, хоч би й половина вогнило. (Ільк.) ...хоть на пів... 

(ІІетр., Гнїдк.) ...хоть би і... (Мінч.) 
У милого не добачувш хиб 

4. ІЦо мило, ще й снит ся. (Гнїдк.) 
Приємні сни. 

Милосерде. 1. Милосердя в иїм, як у ковячім кожуху вагрітку. (Гнїдк.) 
Про немилосердого чоловіка. 

МИЛОСТИНЯ. 1. Який манастир, така й милостиня. (Крипчуки) 
Який господар, такий його дар. 

Милость. 1. Милость о голоді не сита. (Ільк.) 
Голодному відхочуєть ся й любови. 

2. Нема милости без справедливости. (Залїсє) ...без заздрости. (Наг.) 
Хто любить несправедливого з його неправдою, тому гріх. 

Милувати 1. Милує як вовк барана. (Залїсе) 
Готов з’їсти. 

Милуванє. 1. До милованя нема силованя. (Ільк.) На милуване... (ІІетр.) 
Се справа добровільна. 

Миля. і. Вйо штири милі за нец! (Наг.) ...ва два дни. (Підпечари) 
Говорять дітям, яких всвуть ва колів! мов ва коні. 

Минати. 1. Все сї минає, лиш біда не минає ніколи. (Наг.) 
Бсе нова приходить. 
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Минати—Мир Ч. 17.496—17.513, 

2. 6, то иоае ся, а нема, то обійде ся. (Ільк.) Як 6... (Наг.) 
Говорить легкодухий чоловік. 

3. Коби йно минуло три по аять, буде трава на пядь, вже в худобу на 
чім припять. (Мшан.) 
Три по пить пор. далі ч. 6 і 7. 

4. Минали би тї люде як ваповітреного. (Наг.) 
Прокляте. Заповітрених треба було оминати з далека; перед яаповітренимв 
селами стояли сторожі і не пускали до тих сіл нікого. 

5. Минули тії роки, що розпирали ся боки. (Ільк.) 
Коли всі наїдали ся та наниваги ся до сита. 

6. Поки не мине три рази по пять, то си ще сядь. (Мшан.) 
Ще зима, можеш сиочивати без роботи. 

7. Поки не мине три нять, не буде благодать. (Гнїдк.) 
Поки не кине від Різдва три рави по пять неділь, доти не буде тепла. 

8. Сїм літ минуло, як музика грала, а він ще тепер скаче. (Хиринка) 
Про дурня або памятливого, що не може вабути того, що давно минуло. 

9. Так ся минуло, як у Біличи. (Мшан.) 
В Біличи, пов. Старий Самбір, було колись богато лїрників і через те всіх 
Біличан нідіймаси на сьміх, сідали при них на почіпки і на коліні крутили 
рукою мов корбою від Ліни. Біличани прогнали від се всіх лірників і ще й 
доси сердять ся: коли хто переложить ногу на ногу або покрутить кінськиї* 

хвостом, то бють. (М. Зубр.) 

10. Хто кого мине, най ногу вивине! (Ільк.) ...звихне! (Наг.) 
Прокляте на такого, що мднае хату свого друга. 

11. Чому бути, тому не минути. (Лучак.) 
Що має бути, те й буде. 

12. Що минуло, то ся вабуло. (Ільк.) ...то вже не верне. (Льв.) ...тому 
вже не бути. (Сор.) 
І памяти не стало. 

13. Як зле мине, буде добре; як знпа мине, буде літо. (Луч.) 
Вічна вміна і часу і людий. 

Мир. і. Боже святий, який мир проклятий І (Жидач.) 
Зітхає побожний чоловік. 

2. З добра миру. (Гнїдк.) 
Значіве неясне. 

3. З миру по нитці, голому сорочка. (Городен.) 
Боли зложать ся люди, то й найбіднїйшого запоможуть. 

4. Ліпший мир па гумнї, як слава на війні. (Гнїдк.) 
Ліпше спокійне, господарське жите від вояцької слави. 

5. Мири пезмиренні. (Кое.) 
Богато народу. 

Ь. Миром, Грицьку! — Миром, ек ви собоу ? — А шо-с, дужий? —Ду¬ 
жий, дякувать за питане. — А ек гостили? — Миром,* слава 
Богу. (Жабе) 
Гуцульська формула привитаня при стрічі. 
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Миска—Мисль Ч. 17.514—17.534. 

7. Мир усї любят, а вдин другого губят. (Гнїдк.) 
Не любять сварки, а сварять са раз-у-раз. 

в. Хто з иирои, з тим і Бог. (Збар.) 
Хто тихий та добрий дія всіх. 

Миска. 1. До готової носко ладно поглядати лижви. (Стрільб.) 
Не до самої миски, але до страви. Пор. АбаІЬ. Міза 2. 

2. До миски треба лижки. (Наг.) 
Бея ложки до обіду не сїдай. 

3. З носки до рота близька дорога. (Наг) 
Кождий одною рукою досягне. 

-4. Коломийська носка, коло коломийської стояла. (Наг.) 
Коломийські миски колись мали дуже добру славу. 

5. Мий миску, давай борщ. (Гнїдк.) ...сої... (Цей.) 
Нема по що мити, бож вона від борщу. 

6. Миску вимету, хати не вишету. (Наг.) 
Про лїнвву, але їетовиту дівку. Вимести миску — виїсти з неї все до чиста. 

7. ІІорожна писка не вабит писка. (Гнїдк.) 
Від неї кождий відвертаеть ся. Пор. Міза 10. 

•Мисль, мислити. 1. Анїм не иислив за тото! (Наг.) 
Не сподївав ся, застало його неприготованого. 

2. Анї через мнсель ми то не шибнуло. (Лш.) 
Говорить чоловік при якійсь несподіванці. 

3. Без месій, без тьими я то зробив. (Наг.) 
Оправдував ся чоловік перед судом за влочин у пянім стані 

4. Будь доброї мисли, нічого ти сї не стане. (Наг.) 
Потішають зажуреного чоловіка. 

5. Викинь си то з мисли! (Нукне.) 
Перестань про се й думати, се неможливе. 

'6. До мисли треба голови, а в мене така голова, як розбитий горнець: 
що вилине, то зараз виплине. (Наг.) 
Жалував ся забудько вати й чоловік. 

7. За мисли ие нозивают до війта. (Гнїдк.) 
Можна думати, що хто хоче. Пор. АбаїЬ. Му&І 7. 

8. З мисли ми то не сходит. (Наг.) 
Не можу відірвати ся від тих думок. 

9. З мисли ми то зійшло. (Наг.) 
Забуло ся. Пор. АбаІЬ. Мубі 2. 

10. З мислями бю ся: що ви за еден? (Наг) 
Не можу догадати ся. 

11. Мислив, мислив дурень тай умер, (^рех.) 
Не видумав нічого тай не робив нїчого. Пор. АбаІЬ, Му&І 2. 

Л2. Мисли в небі, а ноги в постели. (Ільк.) 
Лежачи на постели чоловік думав всячину. Пор. АбаІЬ. Музі 10, 11. 
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Мисль—Митна Ч. 17.535 —17.554. 

13. Мисли до суду пе подівають. (Ільк.) 
Варіант до а. 7. Пор. АсІаІЬ. МуЗІ 9. 

14. Мислиж ної мисли, його ви ту прийшли? (Наг.) 
Му шть са чоловік, коли обсадуть й«»го чорві думки. 

15. Мисли ва вчинки це ст»нут. (Наг.) 
Треба вробити. Пор. АсІаіЬ. Музі 12. 

16. Мисіи иі не вносять. (Цей.) 
Ані думки про се не маю. 

17. Мисли поза Виси, а смерть ва плечима. (Гнїдк.) 
Думки блукають далеко, а смерть уже блввька. 

18. Мис лиця — звідниця. (Мшав.) 
Думка ошукує чоловіка. 

19. Мисль не мисль, буде иісто Перемишль. (Наг.) 
Так сказала акась баба людам, акі крепко думали над там, як має називати 
ся вбудоване цими міото. 

20. Мислями по небі, а залои у болоті. (Гиїдк.) 
Чоловік хоч у наіітажших обставинах буяє думками в небесах. 

21. На нисль ми прийшло. (Наг.) 
Пригадав собі щось. 

22. Хоць би раз поивслвв, на що иу ся то здасть! (Уриче) 
Говорив чоловік про злодія, який украв у нього стуоу і не знав, що з нею 
робити, бо не мав своєї хати. 

23. Через п^сту нисель злонав ех си дишель. (Ліпна) 
Чоловік їдучи дорогою в задумі, а може задрімавши на спуску 8 тори не 
вдержав конай і перевернув ся, а в возї зломав са дишель. То й складав 
свою вину на ту „пусту мисель*, що так засліпила його. 

24. Чоловік иислит, а Бог керує. (Дмит.) 
Чоловік строїть плани, а їх сповнене не залежить від нього. 

25. Що аа висли, то й на явицї. (Ільк.) 
Що придумав, те й говорить. Пор. А(1а1Ь. Му§1 1. 

Митер (Дмитро). 1. Два Митри, хоч ііиин сраку витри. (Цей.) 
Оба ледащо, непотрібя. 

2. Митер, сраку бии ним витер. (Наг.) 
Дразнять хлопця Дмитра. 

3. Почкай Митре, най сї витрр. (Черлянки) 
Пожди, аж пора настане. 

Мити. 1. Він до тото не влив сї. (Комар.) 
Нездібний, негодей. 

2. Мий ні — не мочи мі! Чеши мі — не крач мі! (Завад.) 
Забагає неможливого. Крач очевидно німецьке Кгаігеп. 

3. Май, чеши, стрій і ховай, а потім ваалати кому, щоб узяв біду з до¬ 
му. (Ільк.) 
Говорять про дівчину, що строїть ся замуж. 

Митна. 1. Ой ти митко! (Наг.) 
До брехуна, що розносить пльотки. 
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Михавко—Миш Ч. 17.555—17.573. 

Михавко. 1. Михавку, львгай на лавку. (Чаг.) 
Казали гайдуки ладячи ся бити Михавна. 

Михайло. 1. Бодай ті еьвйитий Михаїло поравив! (Наг.) 
Св. Михайло — патрон громів. 

2. Виглядав, як Михайлове чудо. (Коб.) 
Михайлове чудо, сьвято, припадав на донь 19. вересня. Говорять про поганого 
або переляканого чоловіка. 

3. Михайло всім людьом попихайло. (Наг.) 
Несамостійний, потульний чоловік. 

4. Михайло розпухайло, хтїв ся женити, вдну жінку печи, а другу ва¬ 
рити. (Лол.) 
Про жорстокого, немилосерного чоловіка. 

5. Міхайло, їв би-с борщу ? — Ни файно. — А пирога ? — Хоть би 8 два. 
— А дівчина? — Ба, ба, ба. (Кольб.) 
Приговорюють парубкови. що рад би оженити ся. 

6. Міхал на свини їхав, свиня зверещьила, Міхала вбісцьила. (Джурин) 
Дразнять хлопця Михайла. 

7. Як би не Михайло, то бим сї не вбирала файно. (Наг.) 
Говорить дівчина, що подобала собі якогось Михайла. Олово „файва" зане¬ 

сено до Галичини Німцями кольонїстами і приняло ся скрівь у народніх масах. 

8. ^Як ся звеш?" — „Михайло®, — „А робити хочеш?" — „Нехай 
но!" — „А борщу?" — „Не хочу*. — „А пирога?" — „Хоть 
би й два". (Ільк.) 
Говорять про лінивого до праці, а ласого на добру їду, пор. ч. 5. 

Миш. 1. Дай миши сьвйиченої паски, то в пергачьи вийде. (Наг.) 
Загальне віруванв, що з миши, яка покоштув свяченої паски, вийде лиляк.. 

2. І миш Господині, як е що в судивї. (Ком.) 
В повнім усяка жінка потрафить собі дати раду. 

3. І миш у стозї не згине. (Явор.) Не згиве миш у стозї. (Наг.) 
Сеж для неї магазин поживи. 

4. Коли миши кота не чують, то собі безпечно гарцюють. (Ільк.) 
Без начальства люди розбрились би всюди. 

5. Миш в голову зайшла, заквм зерно знайшла. (Ільк.) 
Журила ся і трудила ся в пустій стодолі. 

6. Миш і на вівтар скаче, коли паламар не баче. (Кол.) 
Позволив собі брикати. 

7. Мишко, мишко, на тобі кістьиний зубок, а міні дай яелїзний! (Наг.) 
Примовляють діти, коли у них випадають молочні вуби, кидаючи їх через 

гряди „для мишки." 

8. Миш не одну має дїру до ями. (Ільк.) 
Робить собі кілька дір на всяку небевнеку. 

9. Миш сама котови видає ся. (Гнїдк.) 
Зо страху инодї біжить до нього вамісь до діри. 

10. Не спускає ся жиш иа єдну дїру. (Днїдк.) 
Варівт до ч. 8. 
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Мишачки—Міра Ч. 17.574—17.593. 

11. Пішов десь па ївши. (Наг.) 
Говорять про парубка, що любить блукати но селу ночами. 

12. Почули ииши короля в зоїли. (Гнїдв.) ...крільи в Польїци. (Наг.) 
Почули люди власть над собою. 

13. Хрупав як аиш верео. (Наг.) 
Коли хто не їсть, а хрупає передніми зубами. 

14. Худа то аиш, що лиш вдну діру до яни вав. (Гнїдв.) 
Ца ховяйку, що рарнть лиш одну страву. 

15. Чують ваша, що кота нева дова. (Наг.) 
І вибігають гуляти по хаті. Пор. АсІаІЬ. Музг 5, 21. 

Мишачки (вишачвй повет). 1. Без вишьичок пшениці й на проскури не¬ 
вдала. (Наг.) 
Таке віруванє, що в пшениці мусять бути мишачки. Оповідають про якогось 
монаха, що купував пшеницю і коли мужик не хотів йому продати верно за- 

нечищене мишачками, він сказав, .Люди божі, ми не сміємо навіть брати на 
проскури пшениці бе8 мишачок“. 

Мишкувати. 1. Мишкує як лис на весні. (Наг.) 
Йде ва тропок, шукав чогось бігаючи сюдп й туди. 

Мій. 1. Мін не мій, а ти ного не бив. (Ценїв) 
Говорить милосердий чоловік забіяці. 

Міна. 1. Міна вднову пляґув. (Наг.) ...панит. (Цен.) 
Виходить на користь. 

Мінити. 1. Тя вже щось віниш бесіду. (Косе.) 
Зачинаєш брехати. 

Міняти. 1. Заніняв перстинець за ревенець. (Луч.) 
Щось цінне ва дешеве. 

2. Міняй кріцу за лошіцу. (Косе.) 
Циганська пропозиція. Кріца — сталь. Пор. АсІаІЬ. Міепіас 3. 

3. Міняй свату слїпу кобилу на носату. (Ільк.) 
Одна й друга пїчого не варта. 

4. Би вавіньвв би я свою білу ва чужий гаравд. (Кольб.) 
Бідний чоловім задоволений своїм і не бажає чужого. 

5. Проміняв гаювицю за дурницю. (Бор.) 
Щось важне ва пусте. Пор. АсІаІЬ Міепіас 1. 

6. Як тото міняти гі-гі-гі за ге-ге-ге? (Ярич.) 
Коня ва гуску. 

Міньба. 3. Міньба едному панує. (Мінч , ГІетр.) 
Виходить на користь Пор. Міна. 

Міра. 1. Без иірн нева віри. (Ільк.) 
Аж вміривши можна повірити, що річ має таку великість. 

2. В його мньирі. (Наг.) 
В його вростї. 

3. В міру все добре. (Наг.) 
Мірне жите найкраще. Пор. АсІаІЬ. Мі ага 17. 
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Мати—Матка Ч. 17.323—17.341. 

46. Що мают, то разом, а що не мают, то також разом. (Наг.) 
Чудова спілка. Пор. АсІаІЬ. Міеб б. 

47. Яйці* маєш? (Наг.) 
Жартливо вам. як сї мавпі. 

48. Як бим так мав, як не маю! (Наг.) 
Зітхає немаючий чоловік. Пор. АсІаІЬ. Міес 9. 

49. Як ви си мав, кожний мене знав, а як бм підупав, ніхто мене не- 
пізнав. (Луч.) 
Жалувть ся зубожілий чоловік. Пор. ВеЬ. 381 і ч. 7. 

50. „Як сї маєте?“ — „От, по старому4*. (Наг.) 
Як звичайно. 

51. „Як ся маєте? — „По середині: як учора, так нинїв. (Ільк.) 
Маю ся, живу як звичайно. 

52. Як ся маєш? — Полатавши. (Гнїдк.) 
Живу раз гірше, другий раз л'іпше. 

53. Яку хто має, таку обіймає. (Наг.) 
Мова про жінку, яку чоловік любить не дивлячи ся, чи вона гарна, чи пі. 

51. Як си добре мав, мене кождий знав; як я пропав, кожний мене яа- 
нехав. (Орел.) ...а як побила мене лиха година, відрекла ся мене 
моя родина. (Якимчицї) 
Варіант до ч. 7, 8, 49. 

55. Як єм ся мав, кождий мене знав; як єн підупав, піхто мене не пі¬ 
знав. (Луч.) 
Вар. до ч. 8, 86, 45. 

56. Як я ся добре мав, то мене кождий знав, а як прийшла лиха го¬ 
дина, то відцурала ся і своя родина. (Тереб.) ...як мене побили... 
(Якимчицї) 
Просторійший варіант до ч. 49, 55. 

Матінка. 1. Матїнко моя витріскоока! (Кол.) 
Жартливий оклик в роді „Мати Василишина*, Мати ч. 12., 

2. Матінко Хрущова! (Наг.) 
Жартливий оклик при якімось здивованю, вам. Христова. 

Матїркувати. 1. Наматїркував му, що сї влїзло. (Наг.) 
Налаяв його в матір. 

Матка. 1. Матко боска, руська, польська! (Жадач.) 
Жартливий оклик. 

2. Матко на цьвичках! Будзан.) 
Жартливо зам. Маїко па^\УІ§І8га. 

3. Меже Матками се було. (Наг.) 
Між Успенівм і різдвом Богородиці, початок осени. 

4. У кого матка, у того голова гладка. (Дар4) 
Мати змив і вичеше. і. і > 

5. Яка матка, така Катка, (Гпїдк.) 
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Матуся—Мед Ч. 17.342—17.360. 

Катка — Катерина, звичайніше 8 польська Каська, Кася. Пор. АсіаІЬ. 

Маїка 11. 

Матуся. 1. Ой іатусю побожна, дай кусень хлїба, бо торба порожня. 
(Дрог.) 
Так „до прикладу* співучим голосом благав жебрак милостині. 

Пах. 1. Дібрав си маху. (Наг.) 
Розмахав си. 

2. За єдним махом ето душ забіяхом. (Наг.) 
Хвалив ся шевчик, що 8а одним разом убив сто мух. Про се б популярна 
і по всім сьвітї відома казка. 

3. Куди мах, туди мах, а все біду по зубах. (Мінч., Петр.) 
Про нещасливого чоловіка, на якого всі удари долі сиплють ся. 

.Махати. 1. Махай еден з других, куди-с сї пустив І (Наг.) 
Іди, біжи, куди намірив ся! 

2. Махай по за хрест! (Наг.) 
Не туди, кудй хрещені люди ходить. 

■Маханє. 1. Махаве за вдарене не рахуют. (Косе, І іьк..) 
Намір не став за діло. Пор. Симони 1028. 

Мачуха. 1. Іще мачоха не забила ея пасербятами о голову. (Гнїдк) ...не 
забила ся в голову. (Ільк.) 
Мачуха звичайно мало дбав 8а свої пасербята. Пор. АсІаІЬ. МасосЬа 14. 

2. Ніхто собі не мачоха. (Не. С.) 
Не дасть собі кривди зробити. 

3. Тай я пе мачошин син. (Збар.) 
І я не чужениця, не вирід. Пор. АсіаІЬ. МасосЬа 1. 

4. Ой ти мачушина дитино! (Кольб.) 
Не моя, якась відміна. Лав мати неслухняну дитину. Пор. АсіаІЬ. МасосЬа 7. 

Маць. 1. Маць, маць, а то сліпий Яць. (Сор.) 
Коли хтось мацав довкола себе немов у потемках. 

.Мацати. 1. Мацьили би ті кольки по під боки! (Наг.) 
Щоб тебе закололо в обох боках. 

.Мацько. 1. Мацько робит, Мацько їсть. (Гнїдк.) Мацько не робит мав 
піст. (Тисьм.) 
Мацько — Матвій. Говорять про бідното чоловіка, що виробляє лише па 
саму страву. 

2. Тинди-ринди Мацьку і;рай. (Наг.) 
Тинди-ринди говорять, коли виходять до танцю, або й загально про тинцюр. 

Мед, МІД. І. Говори?, як медом мастит. (Наг.) 
Говорить солодко, приємно. 

.2. Голі з медом і язик з'їсти. (Гнїдк.) 
Хоч дуже смачний. 

3. І медок го не звабиш. (Наг.) 
Мід звичайно принадна річ. 

4. І мід мав їд. (Геїдк.) 
.Надить, коли Його наїси ся. Пор. АсіаІЬ. Міосі 2. 
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Мін—Мелвіль Ч. 17.361—17.382- 

5. І на меду знайдеш біду. (Топільн.) 
Приходить до сварки та бійки. 

6. Коли иід, то й ложкою. (Ільк.) ...то я.„. (Кобр.) 
Як що миє, то й богато. Пор. АбаІЬ.. Мібб 3. 

7. Меди-медовичі! (Наг.) 
Про дуже солодкий мід. 

8. Медок солодок, а явичок дере. (Кобр.) І медок... (Гвїнк.) 
Хто їсть богато прісного меду, у того вдиравть ся шкіра а язика» 

9. Медок солодок, тяжко го ликнути. (Луч.) 
Чому тяжко^? 

10. Меду наїш сі, то ти иупцьом витече. (Наг.) 
Загальне віруваве, хоч мабуть ніхто ще того не бачив. 

11. Меду піхто нині* пе лиже. (Луч.) 
Нікому не поводить сн 80всїм добре. 

12. Мід солодкий, але язик тяжко з ним з’їсти.. (Яс. С.) 
Варіннт до ч. 2. 

13. На меду виайшов собі біду. (Наг.) 
На меду в шиночку сподобав собі дївяу і оженивши ся 8 нею побачив, мір» 

вона пінчка. 

14. На мід, не на жовч люде мух ловлять. (Ільк.) 
Солодке на приману ліпше як гірке. 

15. На язиці мід, а під язиком їдь. (ілбк.) 
Про масного чоловіка, що гарно говорить, а затроюв людську душу 

16. Не всьо медок, що солодке. (Геїдк.) 
Бував й цукрене, або бував таке, що гіркий смак по собі лишав. 

17. Не до меду йому тепер. (Наг.) 
Йому так гірко на душі, що ніяким медом не ; аоолодиш. 

18. Не з медом му сесе. (Гнїдк.) 
Не солодко приходить са жити. 

19. Там йому не з медом буде. (Наг.) 
Не солодко, погано буде йому. 

20. Тобі як мід, то нараз і лижка. (Наг.) 
Пор. АбаІЬ. Мібсі 3. 

21. Хто став ся медом, того мухи з'їдять. (Ільк.) ...еї чинат... (Наг.> 
Надто солодкі слова будять обряджене. 

22. Щоб мід їсти, треба пчоли переморити. (Залїсб) 
Даввїйше не гнали иншого способу. Пор. АсїаІЬ. Мібсі 11. 

Медвежа (село). 1. Я йду иа Медвежу, а до того не належу. (Наі\> 
Се не моє діло. 

Медвідь. 1. Або старий медвідь,. або молода куропатва.. (Луч.) 
На питане: що там зашелестіло? 

2. Бурчит як медвідь. (Наг.) 
Про нелюдяного, бурчливого чоловіка. Пор. А сІаІЬ.. №е<&!?іеб£ Я. 

3. Дай ми спокій, ти медведю! (Наг.) 
Говорить дівка до мііщого парубка, що став а нг» бороти оя. 
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Медніпь Ч. 17.:>83—17.400. 

4. Жне як медвідь у ґаврі. (Наг.) 
Нікуди не виходіть із хати, нелюдяний чоловік. 

5. Звивав ся яв иедвідь в таицн. (Гнїдк.) 
Вертить ея та крутить ся незграбно. 

6. Коли на недведя вала галувь упаде, то бурчить, а як велика, то иов- 
чвть. (Ільк.) ...галувка... ціла галузь. (Город.) ...вала гильця... 
(Иетр.) 
Коли кому мала прикрість стане ся, то сердить ся дуже, а в великій при- 

крости не може сказати ані слова. П<»р. АсІаІЬ. Шесіітебг 6; ЗсЬІеі 152- 

\¥1із1. 178. 

7. Колись і на воїи иодвірю ведвідь спорожніть ся. (Гнїдк.) 
Велика благодать буде! 

8. Медведьови до веду вуха, а від неду хвіст уривали. (Мінч.) ...вуха 
урвали... фіст. (Метр.) 
Не хотів іти до меду, а потім не хотів іти від меду. Пор. АсІаІЬ. ДОіе- 

<1£тесІ2 4. 

9. Медведя коли вчать танцювати, то ну на сопілку грають. (Іль.) 
Але при тім учать його танцювати на помаленьку розпалюваній блясі 

10. Медведя пасічникои зробити. (Гнїдк.) 
Зробяти нездару ховяїном. 

11. Медвідь гуляв, а циган гроші збирав. (Лучак.) 
Звичайна ярмаркова картина. 

12. Медвідь дужий, хоть ся не виивав. (Гнїдк.) Аво, иедвідь який мов¬ 
ний, а не нив сї ніколи. (Наг.) 
Говорять діти, що не хотять мити ся. 

13. Міцний як иедвідь. (Наг.) 
Про дуже сильного чоловіка. 

14. На перед! два шедведї. (Лол.) 
Не йди туди, там ти непевний свого житя. 

15. На перед! иедвідь, а по ваду вовк. (Гнїдк.) 
Страшна небезпека. 

16. Погладив го як иедвідь лабов. (Наг.) 
Подряпав сильно, скалічив. 

17. П «вірний як иедвідь. (Коз.) 
Він зовсім не покірний, а дуже капризний. 

18. Рикнув як иедвідь. (Лол.) 
Про голосний, наглий окрив. 

19. Спас ся, як иедвідь. (Мінч.) 
Медвідь в осени дуже грубий і жирний, бо набирає роживи на зиму 

20. Ссав бис лабу як иедвідь. (Наг.) 
Щоб ти в зимі не мав що їсти Вірять, що медвідь ссо свого лапу в зимі. Пор.. 

АйаІЬ. №є<Шуієсі2 13. 

21. Тобі би сі лише з недведьои бороти. (Наг.) 
Говорять чоловікови дуже охочому до бійки. 
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Медова—Менше Ч. 17.401- 17.420. 

22. Тягли медведя до меду, та урвали вуха; тягли медведя від меду, 
та урвали фіст. (Ільк.) 
Вар. до ч. 8. 

23. Як на медведьи мала галузка летит, то він страх ричнт; а як ве¬ 

лика, то лиш мовчки змикат. (Корч.) ...гіля впаде — бурчит. (Жидач.) 
Варіант до ч. 6. 

Медова. 1. Звідки йдеш? — 3 Медови. — Що везеш? — Пироги. — 
Дай мівї. — А диви! (Кобил.) 
Медова — село. 

Межа. 1. На межи не лежи, бо гадина вкусит. (Наг.) 
На межах, часто засаджених терном, найбільше виводять ся гадюки. 

2. Не переходи чужої межі! (Замул.) 
Не виходи за свою компетенцію, не роби того, що до тебе не належить. 

3. Переореш межу, гріху сї допустиш. (Наг.) 
Нарушиш чужу власність. 

4. ІІересрав му межу. (Наг.) 
Страшний 8лочин. 

5. Хто межу огородвт, того Бог охоронит. (Ком.) 
Надгородить його яа те, що береже чужої і своєї землі. 

Мейло. 1. Мейло мейлом, митка митков. (Наг.) 
Про невгомонного балакуна. 

Мелник. 1. Мельника ґосиодинї втопила. (Сор.) 
Зварила богато юшки а мало крун або галушок. 

2. Мелники до готової муки. (Луч.) 
Такі не прироблять, а в’їдять готове. 

3. Мельник над щурами пан. (Заліт.) 
Вірять в те, що мельники мають силу командувати щурам або проганяти їх 
пор. Жита і Слово. 

4. Мельник ніколи сї не мив, а все білий. (Жидач.) 
Бо припав мукою. 

5. Мельник шумом богатий. (Гвїдк.) 
Шум лотоків годує його. 

6. На мелника вода робить. (Ільк.) 
Говорять заздро инші ремесники, що мусять заробляти руками. 

7. Який мелник, такий млин; який отець, такий син. (Ільк.) 
Влучна паралєля. 

Мелничка. і. Мельничка невеличка, випинав як теличка. (Кол.) 
Кепкують І8 мелникової жінки. 

Ментрога. 1. То ментрога не дорога. (Наг.) 
Про погану, болотяну або камінясту дорогу, якою їхати правдива мука. 

Менше. 1. Менше вкусиш, скорше лнкиеш. (Явор.) 
Менше заміриш, скорше осягнеш. 

2. Менче нас, менчий глас. (Кольб.) 
Менше людий, то менше й гамору. 
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Мерва—Мертвий Ч. 17.421—17.441. 

3. Най би було менше, коби більше. (Жидач.) 
Неможливе бажане. 

4. Хто менше говорпт, той довше жие. (Цепїв) 
Говорять балакучому. 

Мерза, мерзити. 1. А ні мя мерзи, ані мя лижи. (Гнїдк.) 
Не погань і не хвали. 

2. Змерзив ем си, то й їстн не можу. (Наг.) 
З’їв щось обридливе, прим. муху. 

3. Змерзїв ми, ливити сї на нього не можу. (Наг.) 
Остогид, надокучив. 

4. Іди до мерзи! (Наг.) 
До зараженої курви. 

5. Мерзева би ти память була. (Наг.) 
Щоб усї навіть вгадки про тебе пурали ся. 

6. Мерзене в мерзеиім любує ся. (Крех.) 
Погань до погані тулить ся. 

7. Мерзеие ти личище. (Наг.) 
Про погане, вісповате лице. 

8. Мерзит го па чім світ стоїт. (Наг.) 
Паплюжить, лає, клине. 

9. То ще мерза па весь сьвіт. (Наг.) 
Про скандальне жите якоїсь жінки і загалом про всяку погань. 

Мерлий. 1. Без дозволу мерлий по сьвітї не ходит. (Папір.) 
ІЗіра в те, що мертвяки 8 божого дозволу можуть виходити з гробів і ходити 
нічю коло своїх хат, загально розповсюджена серед нашого народа. 

2. Мерлого клясти — тяжкий гріх. (Папірня) 
А живого можна? Пор. АсІаІЬ. їїтагіу 5. 

3. Як е мерлець в селі, то киселиці’ не вдасть сї; аби вдала сї, треба 
треба веречи (вкинути) в яку страву вуголь. (Наг.) 
Народне віруване. 

Мертвий. 1. Вони мі з мертвов кістков обійшли. (Наг.) 
Вірять, що коли хто обійде когось з мертвою кісткою, то обійденому нічого не 
пощастить. 

2. Мертві по сьвітї не ходьи. (Кольб.) 
Як раз закопаний чоловік, то вже не встане. 

3. Мертвов руков ми дав. (Наг.) 
Конаючи при самій смерти. 

4. Мертвого з церкви не вертают. (Лучак.) 
Хоронять біля церкви. 

Ь. Мертвого на свідка не кличут. (Наг.) 
А до виборів наші пани частенько водять мерців. 

6. На мертвім місци стало. (Крех.) 
На такім, що не можпа ані наперед аиї назад. 

7- Тисне мі, як мертва рука. (Наг.) 
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Метати ся—Мпквта Ч. 17.442—17.447 

Тисвене пускаючи. Оповідають, що у стиск свіжо помершого чоловіка бував 
часом дуже болючий. 

Метати ся. 1. Мече ся як посолений. (Гнїдк.) 
Кидавть ся як посолений вюн. 

2. Метали си ягоди. (Мілан.) 
Один молодий їазда пив на весїлю чарку за чаркою, а другий говорив: Ота 
мече ягоди! (М. Зубр.) В Наг. метали си ягоди в знач, перекидали ся солод¬ 

кими, любими словами. 

3. Острижене волосе вле метати на вільне місце, бо як ворона знайде 
і візьме до гнізда, то в чоловіка буде страшенно голова болїти. 
(Наг.) 
Народне віруване. 

Мести. 1. Мете, аж сї курит. (Наг.) 
Про вмітане порохів, але також про вяхланне їд'іне. 

2. Мете, мете, але своє, не твоє. (Бібр.) 
Дівка підглядала крівь двері кавалера, що прислав до неї сватів. А на дворі 
була снігова метїль, а парубок дожидаючи поки його покличуть до хати, хар¬ 

чував ся поквапно. Дїзчина, щоб дати про себе 8нати, сказала: Ой то мете 
мете! — про сніг, а парубок думаючи, що вона говорить про його їдїне, сер¬ 

дито відповів словами, що війшли в приказку. 

Меч. 1. Не тогди меча шукати, коли ся треба потикати. (Ільк.) ...як до 
бою ставати. (Наг.) 
Треба мати оруже вавчасу готове до бою. Пор. АсІаІЬ. Міесг 1. 

2. Нема меча острійшого над хлопа сильнїйшого, (Гнїдк.) 
Він не пощадить слабшого. 

3. Хто мечем воює, від меча гине. (Гвїдк.) 
Євангельські слова. Пор. АсіаІЬ. Міесг 4. 

Мешкати. 1, Ти де мешкаєш? — Ніде, А ти де? — зараз папротив- 

тебе. (Льв.) 
Розмова двох безхатних вуличників. 

Мешти. 1. Мешти,. я сї есеру, а ти будеш нести. (Буде.) 
Мешти — патинки, капці. 

Микати. 1. Мама тикала, а я микала. (Лучак.) 
Мама садила прим, горох, моркву, а я рвала. 

Микита. 1. А то Микита, не Василь. (Кнїгин.) 
Побачив помилку. 

2. Микита на ялииї, Миквтиха пасе свинї. (Наг.) 
Првповідають, коли бачуть якесь безладе. 

3. Микита поїв котьита. (Наг.) 
Замісь пирогів. Дивував ся, що пироги волохаті іще й драпають ся. 

4. Микита — срака протьита. (Снят.) 
Прозивають, дразнять Микиту. 

5. Миквтиха тісто нісит, а Микита діти тїшнт. (Наг.) 
Про доладне, згідливе подруже. 
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Ііякнта—Милий Ч. 17.458-17.474. 

6. Микито, ці ти то Р — Не я то, ній тато. (Наг.) 
Про недоладну розмову. 

7. Модний Микито! (Бібр.) 
Замісь: Моцний Боже! 

8. Не кпити в Микити, бо і Микита виів кпити. (Кол.) 
Не дасть собі вробити кривди. 

9. Не кпити з Микити, бо Микита свій пан. (Явор.) 
Він потрафить сам боронити себе від кпин. 

10. Не кпити з Микити, бо Микита й сан кеп. (Колон.) 
З дурного гріх кепкувати, хоч його поводжіне аж напрошуеть ся на кпини.. 

11. Пустив Біг Микиту на волокиту. (Лев., Ільк.) 
Розволочив ся, не держить ся хати. 

Микитити. 1. Микнтиш ти щось небоже! (Наг.) 
Крутиш, брешеш. 

Микола. 1. Від Миколи тай ніколи. (Залїсв) 
Не ясно. 

2. Микола обісрав хату довкола, казали иу лизати, а він втік до хати.. 
(Підгірки) 
Дразнять Миколу. 

3. На Миколи, або ніколи. (Наг.) 
Присягав ся такий, що бере повику, що віддасть її. 

4. Сьвятий Миколай Богом буде, як Бог умре. (Бар.) 
Віруванв, а може лише жарт наших селян. 

5. Сьвятий Никодай на білій кони їде. (Наг.) ...і дітям дарунки везе.. 
(Дрог.) 
По селах нема ввичаю обдаровувати чимось малих дїтий на празник св. Ни- 

колая, а по містах сей звичай мабуть занесений німецькими кольонїстами 
здавна й доси держить ся. Ті дарунки кладуть сонним дітям під подушки. 

Коли котрому дістанеть си замісь миколаївського медяника беревова різка, то 
така дитина дуже плаче, поки мати не задобрять її таким самим або й ще біль¬ 

ших медяником. 

6. Як не на Николи, то хиба ніколи. (Наг.) 
Обіцюе неп латний довжник віддати гроші. Правник Миколи, се найзвичайній^ 

ший реченець, до якого наймають ся слуги. 

Миденіе. 1. ІІроснвим ГО ПІД НИЛЄНІ6, і ня хтїв ии вигодити. (Будз.) 
Просив умильно. 

Милий. 1. Гоп, иоя нила, що по плечех ленои била! (Пол.) 
Танечна приказка. Парубок танцює з дівкою, що колись набила Його. Пор; 

Етн. 36. VI, 4. 

2. З милого зсісти купити їсти. (Ільк.) 
Значівв якесь неясне. Милий веве милу па коркошах до міста. Основане мсь- 
буть на якійсь невідомій анекдоті. 

3. Мила і рана від свого пана. (Гнїдк.) Милая... (Лучак.) 
Коли любий чоловік жінку нобв, то вона ще хвалить ся. 
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Мтити ся—Минати Ч. 17.475—17.495* 

4. Милий ній мееї немилий, а при мнї його не вдар! (Зїбол-) 
Пор. вар. ч. 8. 

£. Милий му, як сіль у оці*. (Гнїдк.) 
Не любий, прикрий. 

6. ІІросвт го під милий Біг. (Наг.) 
Богом ваклипае, просит умильно. Пор. Миленів ч. 1. 

7. Там іди, мила, звідки-сь била. (Явор.) 
Відправляв чоловік нелюбу жінку. 

В. Хоть він мінї не милий, не бий його при нині. (Наг.) Мій милий... не 
вдар. (Зїбол.) 
Не люблю бійки. Пор. Сим. 2470. 

9. Хоть кому зогнила, але мінї мила. (Лучак.) 
Хоч хора жівка, але люба. 

10. Хоть не Василий, а мінї милий. (Лучак.) 

Про імя байдуже, аби був любий. 

Милити ся. 1. Не*ай не милить ся, бо не буде голитись. (Дар.) 
Дармо тратить мило. 

2. Пішов ЯК 8 милом. (Гнїдк.) 
Хтось безнадійний. стратив щось, вилаяли. 

Мило. 1. Де мило, там очи, де болить, там руки. (Іль.) 
До милого ввертають ся очи, за болюче сягають руки. 

2. Мило тому давати, хто не хоче брати. (Гнїдк.) 
Приємно, що віддав дарунок. 

3. Що кому мило, хоч би Й половина зогнило. (Ільк.) ...хоть на пів... 

(їїетр., Гнїдк.) ...хоть би і... (Мінч.) 
У милого не добачувш хиб. 

4. Що мило, ще й снит ся. (Гнїдк.) 
Приємні сни. 

Милосерде. 1. Милосердя в нїм, як у козячім кожуху вагрітку. (Гнїдк.) 
Про немилосердого чоловіка. 

МИЛОСТИНЯ. 1. Який манастир, така й милостиня. (Крипчуки) 
Який господар, такий його дар. 

Милость. 1. Милость о юлодї не сита. (Ільк.) 
Голодному відхочуєть са й любови. 

2. Нема милости без справедливосте (Залїсе) ...без заздрости. (Наг.) 

Хто любить несправедливого з його неправдою, тому гріх. 

Милувати 1. Милує як вовк бараиа. (Залїсе) 
Готов з’їсти. 

Милуванє. 1. До милованя нема силованя. (Ільк.) На милуване... (ІІетр.) 
Се справа добровільна. 

Миля. і. Бйо штири милі за иеці (Наг.) ...ва два дни. (Підпечари) 
Говорять дїтям, яких везуть ва коліні мов ва коні. 

Минати. 1. Все сї минає, лиш біда ие минає ніколи. (Наг.) 
Все нова приходить. 
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Минати—Мир Ч. 17.496—17.513, 

2. 6, то іипе ся, а нема, то обійде ся. (Ільк.) Як є... (Наг.) 
Говорить легкодухий чоловік. 

3. Коби йно минуло три по аять, буде трава на пядь, вже в худобу па 
чім припять. (Мшан.) 
Три по пять пор. далі ч. 6 і 7. 

4. Минали би ті люде як заповітреного. (Наг.) 
Прокляте. Заповітрених треба було омивати з далека; перед ваповітренимв 
селами стояли сторожі і не пускали до тих сіл нікого. 

5. Минули тії роки, що розпирали ся боки. (Ільк.) 
Коли всі наїдали ся та напиваги ся до сита. 

6. Поки не мине три рази по пять, то си ще сядь. (Мшан.) 
Ще зима, можеш сиочивати без роботи. 

7. Поки не мине три пять, не буде благодать* (Гнїдк.) 
Поки не мине від Різдва три рази по пять неділь, доти не буде тепла. 

8. Сїм літ минуло, як музика грала, а він ще тепер скаче. (Хиринка) 
Про дурня або памятливого, що не може забути того, що давно минуло. 

9. Так ся минуло, як у Біличи. (Мшан.) 
В Біличи, пов. Старий Самбір, було колись богато лїрників і через те всіх 
Біличан підіймаси на сьміх, сідали нри них на почіпки і на коліні крутили 
рукою мов корбою від лїни. Біличани прогнали від се всіх лірників і ще й 
доси сердять ся: коли хто переложить ногу на ногу або покрутить кінським 
хвостом, то бють. (М. Зубр.) 

10. Хто кого мине, най ногу вивине! (Ільк.) ...звихне! (Наг.) 
Прокляте на такого, що минав хату свого друга. 

11. Чому бути, тому не минути. (Лучак.) 
Що мав бути, те й буде. 

12. Що минуло, то ся забуло (Ільк.) ...то вже не верне. (Льв.) ...тому 
вже не бути. (Сор.) 
1 памяти не стало. 

13. Як зле мине, буде добре; як зима мине, буде літо. (Луч.) 
Вічна зміна і часу і людий. 

Мир. 1. Боже святий, який мир проклятий І (Жидач.) 
Зітхає побожний чоловік. 

2. З добра миру. (Гнїдк.) 
Значіве неясне. 

3. З миру по нитці, голому сорочка. (Городен.) 
Боли вложать ся люди, то й найбіднїйіпого запоможуть. 

4. Ліпший мир на гумнї, як слава на війні. (Гнїдк.) 
Ліпше спокійне, господарське жите від вояцької слави. 

5. Мири пезмиреині. (Кое.) 
Богато народу. 

Ь. Миром, Грицьку! — Миром, вк ви собоу ? — А шо-с, дужий? —Ду¬ 
жий, давать за питане. — А ек гостили? — Миром," слава 
Богу. (Жабв) 
Гуцульська формула привитаня при стрічі. 
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Мати Ч. 17.282- 17.301. 

4. Він мав в чубку. (Наг.) 
Напитай. 

5. Все мав, хиба ще пташого шолока вабагав. (Ільк.) 
Про чоловіка, що мав достатком усього, а ще бажав чогось фантастичного, 

6. Все иаю, лиш іаю не паю. (Пасічна) 
Жартлива приказка. Май, про який тут сказано, се 8Їле до маввя хати на 
Зелені свата. 

7. Доки я сі мав, доти мене кождий в куми брав, а як я підупав, то 
мене сї рід відцурав. (Голеш.) 
Варіант до ч. 8. . 

8. Доки-м ся мнв, кождий мя внав. (Гнїдк.) 
А тепер збіднів, то давні приятелі не пізнають його. 

9. бден так иае, аж иу сї горлом пхає, а другий лиш слинку пролиґав. 
(Нвг.) 
Нерівність маєткова між людьми. Пор. АсІаІЬ. Міеб 20. 

10. Зле мати, 8ле й не иати. (Паг.) 
І так 8ле, і так не добре. Пор. АсІаІЬ. Міес 91. 

11. Знаю, що наю, але не внаю, що втрачу. (Наг.) 
Будуще иепевве. Пор . АсІаІЬ. Міес 88. 

13. Маено сї 8 ласки божеї і з вашого стараня. (Мюан.) 
Відповідають гості на питане господаря: як ся маєте? 

14. Мабш за своє. (Наг.) 
Маєш кару або заплату. Пор. АсІаІЬ Міес 21. 

15. Має го в кишени. (Наг.) 
Він у нього 8&довжений. Пор. АсІаІЬ. Міес 60. 

16. Мав ся, як горох нри дороьї. (Краспоіля) 
Хто хоче, то рве. 

17. Мав ся як голий у терню. (Наг.) 
Про чоловіка, якого їсть біда. 

18. Має ся, як зеиля сьвнтої неділі. (Гиїлк.) 
Щасливий, задоволений, здоровий чоловік. 

19. Май не май, а 8 рук не пуск їй. (Наг.) 
Держи своє в руках. Пор. АДаІЬ. Міес 6. 

20. Май сї гаразд, чого не маєш, ніхто ти не даст! (Наг.) 
Сам ва себе дбай. 

21. Мати ся в пірю. (Гнїдк.) 
Бути богатим. 

22. Маю ся, як голий у терню. (Наг.) ...у кропиві. (Ільк., Кобр.) 
Живу догано, докучав міні всяка погань. Пор висше ч. 17. 

23. Маю ся, як горох при дорозі: хто йде, то скубе. (Ільк.) 
Просторійший варіант до ч. 7. 

24. На що навмо, на то просимо. (Лучяк.) 
Запрошують гостий до свого дому. Пор. \Уап<і. П, НаЬеп 99. 
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"Мати Ч. 17.302—17.322. 

:25. Не мав більше, як то, що яа компьиром. (Лучак.) 
Богатий на в<»шп. Лор. АсІаІЬ. Міес 14. 

■26. Не іаю де раз голова притулите. (Маг.) 
Не маю своєї хата. Лор. АсІаІЬ. Міес 71. 

37. Не маю чаї раз палець завииута. (Ниг.) 
Такий голий. Лор. А<іа1Ь. Міес 64. 

28. Не пвтай, як ся маєш, погляди, тай пізнаєш. (Крех.) 
Відповідають на питане: як ся маєш. Лор. 8сЬ1еі 120. 

39. От ноті того маю! (Наг.) 
Маю по горло (покааують жестом, поводячи пальцем по горлї), маю аж за 
богато, надоїло вже. 

-ЗО. Так маюсь, як горох при дорозі'. (Лев.) ...хто схоче, то урве. (Жидач.) 
Варіант до ч. 22. 

."ЗІ. Так ся паю, як свята земля в грулни. (Жидач.) Абис сї так мала... 

(тамже) 
•Земля в грудвї мертва, під снїгом. Лор. ч. 18. 

32. Тілько мав, що па собі. (Наг.) ...па хребтї. (Стрий) 
Лро пролетар і я, що пе мав нїчого кріп одежі на тїлї. Лор. IV ап<і. П, НаЬеп 73. 

33. Тогди маю, як в р\цї тримаю. (Наг.) 
Обіцяояам ке вірю. Лор. АЦаІЬ. Міеб 89; \¥апс1. П, НаЬеп 112. 

34. Хочеш мати, мусиш дбати. (Наг.) 
Не подбавши, пе будеш мати. Лор. АсІаІЬ. Міес 4. 

35. Хто богато має, той ще жадав. (Горолей.) 
Людська пожадливість не гнав ш жі. Лор. Асі аІЬ. Міес 27; XVапб. Л, НаЬеп 33* 

36. Хто мав, той ве дбав. (Луч.) 
Не боіть ся недостатку. Лор. АсІаІЬ. Міес 26; Нос. 458. 

37. Хто мав, тот бурчит, хто не мав, тот мовчиг. (Міич., ІІетр.) 
Богач голосний, хвалить ся богацтвом, а бідний сидить тихо. 

38. Хто мав, иро .те пе дбав. (Скнар.) 
Мав, тай байдуже йому. Лор. А сїаі Ь. Міеб 7; \¥а п сі. Л, НаЬеп 73,123; (Зеїак 182. 

39. Хто нічого не мав, в того нічого не вкрадут. (Крех.) 
Може чути себе б*8печним. Лор. АсІаІЬ. Міеб 8; \Уап<ї. П, НаЬеп 21. 

40. Хто не мав, той не агубит. (Наг.) ...пе стратит. (Завад.) ...ие про¬ 
грав. (Цеп.) 
Не боїть ся страти. Лор. ІУапсІ. П, НаЬеп 93. 

41. Чим білшв мав сї, тим білшв хоче сї. (Кольб.) 
Варіант до ч. 35. Лор. А<іаіЬ. Міес 11; \Уап<і. П, НаЬеп 28. 

42. Що мав, то дав. (Наг.) 
Щедрий був. Лор. АсІаІЬ. Міеб 10. 

43. Що маю, то обиямаю. (Яс. С.) 
Держу в своїм посїданю, про жінку. Лор. ^апб. Л, НаЬеп 109. 

44. Що маю, то ти дам. (Наг.) ...мав ...тав. (Наг.) ...то боже. (Наг.) 
Даю, що маю. Лор. АбаіЬ. Міес 11; \\Гап<і. П, НаЬеп 11, 111. 

45. Що маю, тото ихаю. (Кол.) 
З тям живу, на тій вадоволню ся. Лор. \Уап<1. Л, НаЬеп 102. 
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Мати—Матка Ч. 17.323—17.341 - 

46. Що мают, то разом, а що не мают, то також равом. (Наг.)» 
Чудова спілка. Пор. А(1а1Ь. Міеб б. 

47. Яйцї маєш? (Наг.) 
Жартливо вам. як сї маєш. 

48. Як бим так мав, яв не маю! (Наг.) 
Зітхає немаючий чоловік. Пор. А(1а1Ь. Міес 9. 

49. Як єм си лав, кождий мене знав, а як бл підупав, пїіто мене не- 
пізнав. (Луч.) 
Жалувть ся вубошілий чоловік. Пор. ВеЬ. 381 і ч. 7. 

50. „Як сї маєте?" — „От, по старому*. (Наг.) 
Як звичайно. 

51. „Як ся маєте? — „По середині: як учора, так нинї". (Ільк.) 
Маю ся, живу як ввичайно. 

52. Як ся маєш? — Полатавши. (Гнїдк.) 
Живу раз гірше, другий рав ліпше. 

53. Яку хто має, таку обіймає. (Наг.) 
Мова про жінку, яку чоловік любить не дивлячи ся, чи вона гарна, чи нї: 

51. Як сн добре мав, мене кождий знав; як я пропав, кождий мене за- 
нехав. (Орел.) ...а як побила мене лиха година, відрекла ся мене 
моя родина. (Якимчицї) 
Варіянт до ч. 7, 8, 49. 

55. Як єі ся мав, кождий мене внав; як єм підупав, ніхто мене не пі¬ 
знав. (Луч.) 
Вар. до ч. 8, 36, 45. 

56. Як я ся добре мав, то мене кождий зпав, а як прийшла лиха го¬ 

дина, то відцурала ся і своя родина. (Тереб.) ...як мене побили... 
(Якимчицї) 
Просторійший варіянт до ч. 49, 55. 

Матінка. 1. Матінко моя витріскоока! (Кол.) 
Жартливий оклик в роді „Мати Василишина*, Мати ч. \2. 

2. Матінко Хрущова! (^Наг.) 
Жартливий оклик при явімось здивованю, вам. Христова. 

Матїркувати. 1. Наматїркував му, що сї влізло. (Наг.) 
Налаяв його в матір. 

Матка. 1. Матко боска, руська, польська! (Жадач.) 
Жартливий оклик. 

2. Матко на цьвичках! Будзан.) 
Жартливо зам. Маїко па^ууі^ізга. 

3. Меже Матками се було. (Наг.) 
Між Успенієм і різдвом Богородиці, початок осени. 

4. У кого матка, у того голова гладка. (Дар») 
Мати вмиє і вичеше. . : > 

5. Яка матка, така Катка, (Гвїдк.) «им, 
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Матуся—Мед Ч. 17.342—17.360. 

Катка — Катерина, ввічайвїйше в польська Каська, Каса. Пор. А 3 а 1Ь. 

Маїка 11. 

Матуся. 1. Ой іатусю побожна, дай кусень хліба, бо торба порожна. 
(Дрог.) 
Так „до прикладу* співучим голосом благав жебрак милостині. 

Мах. 1. Дібрав сії маху. (Наг.) 
Ровмахав ся. 

2. За єдним махом ето душ забіяхом. (Ваг.) 
Хвалив ся шевчик, що ва одним разом убив сто мух. Про се е популярна 
і по всім сьвіті відома казка. 

3. Куди мах, туди мах, а все біду по зубах. (Мінч., Петр.) 
Про нещасливого чоловіка, на якого всі удари долі сиплють ся. 

•Махати. 1. Махай вден в других, куди-с сї пустив! (Наг.) 
Іди, біжи, куди намірив ся! 

2. Махай но за хрест! (Наг.) 
Не туди, кудй хрещені люди ходять. 

Маханє. 1. Махавб аа вдарене не рахуют. (Коес, І.іьк..) 
Намір не став за діло. Пор. Симони 1028. 

Мачуха. 1. Іще мачоха не вабила ея пасербятами о голову. (Гнїдк) ...не 
забила ся в голову. (Ільк.) 
Мачуха звичайно мало дбав ва свої пасербнта. Пор. АбаІЬ. МасосЬа 14. 

2. Ніхто собі не мачоха. (Яс. С.) 
Не даоть собі кривди зробити. 

3. Тай я не мачошин син. (Збар.) 
І я не чужениця, не вирід. Пор. АбаІЬ. МасосЬа 1. 

4. Ой ти мачушина дитино! (Кольб.) 
Не моя, якась відміна. Лав мати неслухняну дитину. Пор. АбаІЬ. МасосЬа 7. 

Маць- 1. Маць, маць, а то сліпий Яць. (Сор.) 
Коли хтось мацав довкола себе немов у потемках. 

Мацати. 1. Мацьили би ті кольки по під боки! (Наг.) 
Щоб тебе закололо в обох боках. 

Мацько. 1. Мацько робит, Мацько їсть. (Гнїдк.) Мацько не робит мав 
піст. (Тисьм.) 
Мацько — Матвій. Говорять про бідното чоловіка, що заробляв лише па 
саму страву. 

2. Тинди-ринди Мацьку і;рай. (Наг.) 
Тинди-ринди говорять, коли виходять до танцю, або й загально про тияцюр. 

Мед, МІД. І. Говорит, як медом мастит. (Наг.) 
Говорить солодко, приємно. 

-2. Голї 8 медом І ЯЗИК з'їсти. (Гнїдк.) 
Хоч дуже смачний. 

3. І медом го не звабиш. (Наг.) 
Мід звичайно принадна річ. 

4. І мід мав їд. (Гнїдк.) 
.Бадить, коли його наїси ся. Пор. АсІаІЬ. Міой 2. 
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Мін—Мелвідь Ч. 17.361—17.382- 

5. І на меду знайдеш біду. (Топільн.) 
Приходить до сварки та бійки. 

6. Коли МІД, то й ложкою. (Ільк.) ...то я.~. (Кобр.) 
Як що миле, то й богато. Пор. А(1а1Ь.. Мі6<і 3. 

7. Меди-медовичі ! (Наг.) 
Про дуже солодкий мід. 

8. Медок солодок, а язичок дере. (Кобр.) І медок... (Гяїдк.) 
Хто їсть богато прісного меду, у того вдираеть ся шкіра в язика; 

9. Медок солодок, тяжко го ликнути. (Луч.) 
Чому тяжко*? 

10. Меду наїш сі, то ти пупцьом витече. (Наг.) 
Загальне віруваве, хоч мабуть ніхто ще того не бачив. 

11. Меду ніхто нині не лиже. (Луч.) 
Нікому не ПОВОДИТЬ сн ЗОВСІМ добре. 

12. Мід СОЛОДКИЙ, але Я8ИК тяжко з ним з’їсги.. (Яс: С.) 
Варіннт до ч. 2. 

13. На меду внайшов собі біду. (Наг.) 
На меду в шиночку сподобав собі дівку і оженивши он 8 нею побачив, і 
вона пінчка. 

14. На мід, не на жовч люде мух ловлять. (Ільк.) 
Солодке на приману ліпше як гірке. 

15. На язиці мід, а під язиком їдь. (ілбк.) 

Про масного чоловіка, що гарно говорить, а затроюв людську душу 

10. Не всьо медок, що солодке. (Гвїдк.) 
Бував й цукрене, або бував таке, що гіркий смак по собі лишає. 

17. Не до меду йому тепер. (Наг.) 
Йому так гірко на душі, що ніяким медом не ; аоолодиш. 

18. Не з медом му сесе. (Гиїдк.) 
Не солодко приходить ся жити. 

19. Там йому не з медом буде. (Наг.) 
Не солодко, погано буде йому. 

20. Тобі як Мід, то нараз і лижка. (Наг.) 
Пор. АсІаІЬ. Мібсі 3. 

21. Хто став ся медом, того мухи з'їдять* (Ільк.) ...еї чмнит... (Наг.)» 
Надто солодкі слова будять обряджене. 

22. Щоб мід їсти, треба пчоли переморити, (Залїсе) 
Даввїйше не 8нали иншого способу. Пор. АсїаІЬ. Мібсі 11. 

Медвежа (село). 1. Я йду на Медвежу, а до того не належу. (Наг.). 
Се не моє діло. 

МбДВІДЬ. 1. Або старий медвідь,. або молода куропатва.. (Луч.) 
На питане: що там зашелестіло? 

2. Бурчит як медвідь. (Наг.) 
Про нелюдяного, бурчливого чоловіка. Пор. А сІаІЬ. Кіе<Ш?іесІ£ Я. 

3. Дай ми спокій, ти медведю! (Наг.) 
Говорить дівка до мідного парубка, що отав 8 не» бороти оя. 
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Медвіпь Ч. 17.:»83—17.400. 

4. Жяе як іедвідь у ґаврі. (Наг.) 
Нікуди не виходить із хати, нелюдаинй чоловік. 

5. Звивав ся як иедвідь в таицв. (Гнїдк.) 
Вертить ся та крутить ся незграбно. 

6. Коли на недведя мала галувь упаде, то бурчить, а як велика, то мов¬ 
чить. (Іяьк.) ...галузка... діла галузь. (Город.) ...иала гильця... 

(Петр.) 
Коли кому мала прикрість стане ся, то сердить ся дуже, а в великій прп- 

крости не може сказати а ні слова. П<»р. АсІаІЬ. Шесіітебг 6; ЗсЬІеі 152; 

МГІІ8І. 178. 

7. Колись і ва моїй подвірю иедвідь спорожніть ся. (Гнїдк») 
Велика благодать буде! 

8. Медведьови до иеду вуха, а від меду хвіст уривали. (Мінч.) ...вуха 
урвали... фіст. (Петр.) 
Не хотів іти до меду, а потім не хотів іти від меду. Пор. АсіаІЬ. Иіе- 

с1£шесІ2 4. 

9. Медведя коли вчать танцювати, то ну на сопілку грають. (Іль.) 
Але при тім учать його танцювати на помаленьку розпалюваній блясі 

10. Медведя пасічником вробити. (Гнїдк.) 
Зробити невдару ховяїном. 

11. Медвідь гуляє, а циган гроші збирав. (Лучак.) 
Звичайна ярмаркова картина. 

12. Медвідь дужий, хоть ся не вмивав. (Гнїдк.) Або, медвідь який мов¬ 

ний, а не ниє сї ніколи. (Наг.) 
Говорять діти, що не хотять мити ся. 

13. Міцний як медвідь. (Наг.) 
Про дуже сильного чоловіка. 

14. На перед! два медведї. (Лол.) 
Не йди туди, там ти непевний свого жятя. 

15. На передї иедвідь, а по заду вовк. (Гнїдк.) 
Страшна небезпека. 

16. Погладив го як иедвідь лабов. (Наг.) 
Подряпав сильно, скалічив. 

17. П ікірнвй як медвідь. (Коз.) 
Він зовсім не покірний, а дуже капризний. 

18. Рикаув як иедвідь. (Лол.) 
Про голосний, наглий окрив. 

19. Спас ся, як медвідь. (Мінч.) 
Медвідь в о сени дуже грубий і жирний, бо набирає роживи на зиму 

20. Ссав бис лабу як медвідь. (Наг.) 
Щоб ти в зимі не мав що їсти Вірять, що медвідь ссо свого лапу в зимі. Пор.. 

АйаІЬ. Ше<Шгіе<І2 13. 

21. Тобі би сї лише а медведьои бороти. (Наг.) 
Говорять чоловікови дуже охочому до бійки. 
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Медова—Менше Ч. 17.401- 17.420. 

22. Тягли иедведя до меду, та урвали вуха; тягли іедведя від меду, 
та урвали фіст. (Ільк.) 
Вар. до ч. 8. 

23. Як на яедведьи мала галузка летит, то він страх ричит; а як ве¬ 

лика, то лиш мовчки змикат. (Корч.) ...гіля впаде — бурчит. (Жидач.) 
Варіант до ч. 6. 

Медова. 1. Звідки йдеш? — 3 Медово. — Що везеш? — Пироги. — 
Дай іінї. — А диви! (Кобил.) 
Медова — село. 

Межа. 1. На межи не лежи, бо гадина вкусит. (Наг.) 
На межах, часто засаджених терном, найбільше виводять ся гадюки. 

2. Не переходи чужої межі! (Замул.) 
Не виходи за свою компетенцію, не роби того, що до тебе не належить. 

3. Переореш межу, гріху сї допустиш. (Наг.) 
Нарушиш чужу власність. 

4. ІІересрав ну межу. (Наг.) 
Страшний 8лочин. 

5. Хто межу огородит, того Бог охоронит. (Ком.) 
Надгородить його 8а те, що береже чужої і своєї землі. 

Мейло. 1. Мейло мейлом, митка митков. (Наг.) 
Про невгомонного балакуна. 

Мелник. 1. Мельника ґосіїодинї втопила. (Сор.) 
Зварила богато юшки а мало круп або галушок. 

2. Мелники до готової муки. (Луч.) 
Такі не прироблять, а в’їдять готове. 

3. Мельник над турами пан. (Залїщ.) 
Вірять в те, що мельники мають силу командувати щурам або проганяти їх, 

пор. Жита і Слово. 

4. Мельник ніколи сї не миє, а все білий. (Жидач.) 
Бо припав мукою. 

5. Мельник шумом богатий. (Гвїдк.) 
Шум лотоків годує його. 

6. На мелника вода робить. (Ільк.) 
Говорять яаздро инші ремесники, що мусять заробляти руками. 

7. Який мелник, такий млин; який отець, такий син. (Ільк.) 
Влучна паралеля. 

Ме/іничка. і. Мельничка невеличка, випинав як теличка. (Кол.) 
Кепкують І8 мелникової жінки. 

Ментрога. 1. То «ентрога не дорога. (Наг.) 
Про погану, болотяну або камінясту дорогу, якою їхати правдива мука. 

Менше. 1. Менше вкусиш, скорше ликнеш. (Явор.) 
Менше заміриш, скорше осягнеш. 

2. Менче нас, менчий глас. (Кольб.) 
Менше людий, то менше й гамору. 
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Мерза—Мертвий Ч. 17.421—17.441. 

3. Най би було менше, коби більше. (Жидач.) 
Неможливе бажаие. 

4. Хто менше говорпт, той довше жие. (Цепїв) 
Говорять балакучому. 

Мерза, мерзити. 1. Анї мя мерам, анї мя лижи. (Гнїдк.) 
Не погань і не хвали. 

2. Змерзвв еи св, то й їсти не можу. (Наг.) 
З’їв щось обридливе, прим. муху. 

3. Змерзїв ми, ливити сї на нього не можу. (Наг.) 
Остогид, надокучив. 

4. Іди до мераи! (Наг.) 
До зараженої курви. 

б. Мерзена би ти память була. (Наг.) 
Щоб усі навіть 8гадки про тебе пурали ся. 

6. Мерзене в мерзеиім любує ся. (Крех.) 
Погань до погані тулить ся. 

7. Мерзене ти личище. (Наг.) 
Про погане, вісповате лице. 

8. Мер*ит го па чім світ стоїт. (Наг.) 
Паплюжить, лає, клине. 

9. То ще мерза па весь сьвіт. (Наг.) 
Про скандальне жите якоїсь жінки і загалом про всяку погань. 

Мерлий. 1. Без дозволу мерлий ііо сьвітї не ходит. (Папір.) 
Віра в те, що мертвяки 8 божого дозволу можуть виходити з гробів і ходити 
нічю коло своїх хат, загально розповсюджена серед нашого народа. 

2. Мерлого клясти — тяжкий гріх. (ІІанірня) 
А живого можна? Пор. АсІаІЬ. Шпагіу 5. 

3. Як в мерлець в селі, то киселиці не вдасть сї; аби вдала сї, треба 
треба веречи (вкинути) в яку страву вуголь. (Наг.) 
Народне віруьане. 

Мертвий. 1. Вони мі з нертвов кістков обійшли. (Наг.) 
Вірять, що коли хто обійде когось з мертвою кісткою, то обійденому нічого не 
пощастить. 

2. Мертві по сьвітї не ходьи. (Кольб.) 
Як рав закопаний чоловік, то вже не встане. 

3. Мертаов руков ми дав. (Наг.) 
Конаючи при самій смерти. 

4. Мертвого з церкви не вертают. (Лучан.) 
Хоронять біля церкви. 

б. Мертвого на свідка не кличут. (Наг.) 
А до виборів иаші пани частенько водять мерців. 

6. На мертвім міеци стало. (Крех.) 
На такім, що не можна ані наперед аиї назад. 

7- Тисне мі, як мертза рука. (Наг.) 
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Метати ся—Мпкита Ч. 17.442—17.457 

Тиснене пускаючи. Оповідають, що устщск свіжо помсршого чоловіка буває 
часом дуже болючий. 

Метати ся. 1. Мече ся як посолений. (Гнїдк.) 
Кидавть ся як посолений вюн. 

2. Метали си ягоди. (Мшаи.) 
Один молодий їазда пив на весїлю чарку 8а чаркою, а другий говорив: Оте 
мече ягоди! (М. Зубр.) В Наг. метали си ягоди в знач, перекидали ся солод¬ 

кими, любими словами. 

3. Острижене волосе зле иетати на вільне місце, бо як ворона знайде 
і візьме до гнізда, то в чоловіка буде страшенно голова боліти. 
(Наг.) 
Народне віруване. 

Мести. 1. Мете, аж сї курит. (Наг.) 
Про 8мітане пороків, але також про вяхланне їдїне. 

2. Мете, мете, але своє, не твоє. (Бібр.) 
Дівка підглядала крівь двері кавалера, що прислав до неї сватів. А на дворі 
була снігова метїль, а парубок дожидаючи поки його покличуть до хати, хар¬ 

чував ся поквапно. Дїзчина, щоб дати про себе внати, сказала: Ой то мете 
мете! — про сніг, а парубок думаючи, що вона говорить про його їдїне, сер¬ 

дито відповів словами, що війшли в приказку. 

Меч. 1. Не тогди меча шукати, коли ся треба потикати. (Ільк.) ...як до 
бою ставати. (Наг.) 
Треба мати оруже завчасу готове до бою. Пор. АсіаІЬ. Міесг 1. 

2. Неиа меча остріапіого над хлопа сильнїйшого, (Гнїдк.) 
Він не пощадить слабшого. 

3. Хто нечен воює, від иеча гине. (Гвїдк.) 
Євангельські слова. Пор. АсіаІЬ. Міесг 4. 

Мешкати. 1, Ти де мешкаєш? — Ніде, А ти де? — зараз напроти» 
тебе. (Льв.) 
Розмова двох бевхатних вуличників. 

Мешти. 1. Мешти, я сї есеру, а ти будеш нести. (Буде.) 
Мешти — патинки, капці. 

Микати. 1. Мама тикала, а я никала. (Лучак.) 
Мама садила прим, горох, моркву, а я рвала. 

Микита. 1. А то Микита, не Василь. (Киїгин.) 
Побачив номилку. 

2. Микита на ялинї, Миквтиха пасе свині. (Наг.) 
Првповідають, коли бачуть якесь безладе. 

3. Микита поїв котьита. (Наг.) 
Замісь пирогів. Дивував ся, що пироги волохаті іще й драпають ся. 

4. Микита — срака протьита. (Снят.) 
Прозивають, дразпять Микиту. 

5. Микитиха тїсто иісит, а Микита дїти тїшвт. (Наг.) 
Про доладне, згідливе подруже. 
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Микита-—Милий Ч. 17.458-17.474. 

6. Микито, ці ти тоР — Не я то, иіі тато. (Наг.) 
Про недоладну ровмову. 

7. Моцний Микито) (Бібр.) 
Замісь: Моцний Боже! 

8. Не кпити в Микити, бо 8 Микита виіи кпити. (Кол.) 
Не дасть собі вробити кривди. 

9. Не кпити з Микити, бо Микита свій пап. (Явор.) 
Він потрафить сам боронити себе від кпин. 

10. Не кпити з Микити, бо Микита й сан кеп. (Колом.) 
З дурного гріх кепкувати, хоч його поводжінв аж напрошувть єн на кпини.. 

11. Пустив Біг Микиту на волокиту. (Лев., Ільк.) 
Ровволочив ся, не держить ся хати. 

Микитити. 1. Мвкнтвш ти щось небоже! (Наг.) 
Крутиш, брешеш. 

Микола. 1. Бід Миколи тай ніколи. (Залїсе) 
Не ясно. 

2. Микола обісрав хату довкола, казали иу лизати, а він втік до хати.. 
(Підгірки) 
Дразнять Миколу. 

3. На Миколи, або ніколи. (Наг.) 
Присягає ся такий, що бере позику, що віддасть її. 

4. Сьвятий Миколай Богом буде, як Бог уире. (Бар.) 
Віруване, а може лише жарт наших селян. 

5. Сьвятий Никодай на білії кони їде. (Наг.) ...і дітям дарунки везе. 

(Дрог.) 
По селах нема ввичаю обдаровувати чимось малих дїтий на празник св. Ни- 

колая, а по містах сей звичай мабуть вапесений німецькими кольонїстами 
здавна й доси держить ся. Ті дарунки кладуть сонним дітям під подушки. 

Коли котрому дістанеть ся замісь миколаївського медяника березова різка, то> 

така дитина дуже плаче, поки мати не задобрять її таким самим або й ще біль¬ 

шим медяником. 

6. Як не па Николи, то хиба ніколи. (Наг.) 
Обіцюе неплатний довжник віддати гроші. Празник Миколи, се наЙ8вич;и1нїй^ 

ший реченець, до якого наймають ся слуги. 

Миленіе. 1. Просввнм го під яиленіе, і ни хтїв ии вигодвти. (Булз.) 
Просів умильно. 

Милий. 1. Гоп, моя мила, що по плечех ленон била! (Пол.) 
Танечна приказка. Парубок танцює з дівкою, що колись набила його. Пор; 

Етн. 36. VI, 4. 

2. З милого зсісти купити їсти. (Ільк.) 
Значінє якесь неясне. Милий ве8е милу на корношах до міста. Основане ма¬ 

буть на якійсь невідомій анекдоті. 

3. Мила і рана від свого пана. (Гнїдк.) Милая... (Лучак.) 
Коли любий чоловік жінку побв, то вона ще хвалить ся. 
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Мати Ч. 17.282 17.301. 

4. Він мав в чубку. (Наг.) 
Напитай. 

5. Все мав, хиба ще иташого молока вабагав. (Ільк.) 
Про чоловіка, що має достатком усього, а ще бажав чогось фантастичного. 

6. Все маю, лиш маю не маю. (Пасічна) 
Жартлива прикавка. Май, про який тут сказано, се 8Їлє до мавня хати па 
Зелені свята. 

7. Доки я еї мав, доти мене вождиб в куми брав, а як я підупав, то 
мене сї рід відцурав. (Голеш.) 
Варіант до ч. 8. . 

8. Доки-м ся мав, кождий мя внав. (Гнїдк.) 
А тепер збіднів, то давні приятелі не пізнають його. 

9. Є ден так мав, аж му сї горлом пхав, а другий лиш слинку пролнґав. 
(Наг.) 
Нерівність маєткова між людьми. Пор. АсіаІЬ. Міес 20. 

10. Зле мати, 8ле й не мати. (Ьіаг.) 
І так 8ле, і так не добре. Пор. АбаІЬ. Міес 91. 

11. Знаю, що маю, але не внаю, що втрачу. (Наг.) 
Будуще непевне. Пор . АбаІЬ. Міеб 88. 

13. Мнемо сї 8 ласки божеї і 8 вашого стараня. (Мшан.) 
Відповідають гості на питане господаря: як ся маєте? 

14. Мабш за своє. (Наг.) 
Маєш кару або ваплату. Пор. АсіаІЬ Міес 21. 

15. Має го в кишени. (Наг.) 
Він у нього видовжений. Пор. АсіаІЬ. Міес 60. 

16. Мав ся, як горох нри дороьї. (Красноіли) 
Хто хоче, то рве. 

17. Мав ся як голий у терню. (Наг.) 
Про чоловіка, якого ісгь біда. 

18. Має ся, як земля сьвнтої недїлї. (Гиїлк.) 
Щасливий, задоволений, здоровий чоловік. 

19. Май не май, а з рук не пуск їй. (Наг.) 
Держи своє в руках. Пор. АсіаІЬ. Міес 6. 

20. Май сї гаразд, чого не маєш, ніхто ти не даст! (Наг.) 
Сам ва себе дбай. 

21. Мати ся в пірю. (Гнїдк.) 
Бути богатим. 

22. Маю ся, як голий у терню. (Наг.) ...у кропиві. (Ільк., Кобр.) 
Живу догано, докучає міні всяка погань. Пор вмете ч. 17. 

23. Маю ся, як горох при дорозі: хто йде, то скубе. (Ільк.) 
Просторійший варіянт до ч. 7. 

24. На що иавно, на то просимо. (Лучяк.) 
Запрошують гостий до свого дому. Пор. ІУапсІ. П, НаЬеп 99. 
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"Мати Ч. 17.302—17.322. 

:25. Не мав більше, як то, що на компьиром. (Лучак.) 
Богаткй ва в<»шя. Лор. А(іа1Ь. Міес 14. 

-26. Не маю де раа голови притулити. (Наг.) 
Не маю своєї хати. Лор. АсіаІЬ. Міеб 71. 

27. Не маю чиї раз палець завииутя. (Наг.) 
Такий голий. Лор. АсіаІЬ. Міес 64. 

28. Не питай, як ся маєш, погляди, тай пізнаєш. (Крех.) 
Відповідають на питане: як ся маєш. Лор. ЗсЬІеі 120. 

39. От поти того іаю! (Наг.) 
Маю по горло (показують жестом, поводячи пальцем по горлі), маю аж за 
богато, надоїло вже. 

ЗО. Так иаюсь, як горох при дорозь (Лев.) ...хто схоче, то урве. (Жидач.) 
Варіант до ч. 22. 

."31. Так ся иаю, як свята земля в грулни. (Жидач.) Абис сї так мала... 

(тамже) 
Земля в грудні мертва, під снігом. Лор. ч. 18. 

32. Тілько має, що па собі. (Наг.) ...па хребті. (Стрий) 
Лро пролетар і я, що пе має вїчого кріп одежі на тїлї. Лор. а псі. П, НаЬеп 73. 

33. Тогди маю, як в р\цї тримаю. (Наг.) 
Обіцянкам ие вірю. Лор. АсіаІЬ. Міеб 89; \Уапс1. П, НаЬеп 112. 

34. Хочеш мати, мусиш дбати. (Наг.) 
Не подбавши, пе будеш мати. Лор. А сі а 1Ь. Міес 4. 

35. Хто богато має, той ще жадає. (Горо.іеи.) 
Людська пожадливість не знає м< жі. Пор. АсіаІЬ. Міес 27; \Уапс1. П, НаЬеп 38* 

36. Хто має, той не дбає. (Луч.) 
Не боіть ся недостатку. Лор. АсіаІЬ. Міес 26; Нос. 458. 

37. Хто має, тот бурчит, хто не має, тот мовчиг. (Міач., ІІетр.) 
Богач голосний, хвалить ся богацтвом, а бідний сидить тихо. 

38. Хто мав, про те не дбає. (Скнар.) 
Має, тай байдуже йому. Пор. А <1а1 Ь. Міес 7; \Уап сі. П, НаЬеп 73,123; беїак 182. 

39. Хто нічого ие має, в того нічого не вкрадут. (Крех.) 
Може чути себе безпечним. Пор. АсіаІЬ. Міеб 8; XV а псі. П, НаЬеп 21. 

40. Хто не має, той не агубит. (Наг.) ...ие стратит. (Завад.) ...ие про¬ 
грає. (Цей.) 
Не боіть ся страти. Пор. IV а псі. П, НаЬеп 93. 

41. Чим білше має сї, тим білите хоче сї. (Кольб.) 
Варіант до ч. Зо. Лор. АсіаІЬ. Міес 11; \Уапсі. П, НаЬеп 28. 

42. Що мав, то дав. (Наг.) 
Щедрий був. Пор. АсіаІЬ. Міес 10. 

43. Що маю, то обиймаю. (Яс. С.) 
Держу в своїм посїданю, про жінку. Пор. ^Уапсі. П, НаЬеп 109. 

44. Що маю, то ти дам. (Наг.) ...мав ..лав. (Наг.) ...то боже. (Наг.) 
Даю, що маю. Пор. АбаІЬ. Міес 11; \¥ап'і. П, НаЬеп 11, 111. 

45. Що маю, тою пхаю. (Кол.) 
З тим живу, на тім вадоволяю ся. Пор. \Уапсі. П, НаЬеп 102. 
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Мам—Матка Ч. 17.323—17.341, 

46. Що вают, то разом, а що не >ают, то також разом. (Наг.) 
Чудова спідка. Пор. А (і а 1Ь. Міес 5. 

47. Яйці* маєш? (Наг.) 
Жартливо вам. як сї маєш. 

48. Як бим так мав, як не маю! (Наг.) 
Зітхає немаючий чоловік. Пор. АсІаІЬ. Міеб 9. 

49. Як єн си мав, кождий мене знав, а як ел підупав, ніхто мене не- 
пізнав. (Луп.) 
Жалувть ся зубожілий чоловік. Пор. ВеЬ. 381 і ч. 7. 

50. „Як сї маєте?“ — „От, по старому41. (Наг.) 
Як звичайно. 

51. „Як ся маєте? — „По середині: як учора, так нинї“. (Ільк.) 
Маю ся, живу як звичайно. 

52. Як ся маєш? — Полатавши. (Гнїдк.) 
Живу раз гірше, другий рав лїшпе. 

53. Яку хто має, таку обіймає. (Наг.) 
Мова про жінку, яку чоловік любить не дивлячи ся, чи вона гарна, чи пї. 

5і. Як си добре мав, мене кождий знав; як я пропав, кождий мене за- 

нехав. (Орел.) ...а як побила мене лиха година, відрекла ся мело 
моя родина. (Якимчицї) 
Варіннт до ч. 7, 8, 49. 

55. Як єм ся мав, кождий мене внав; як єм підупав, ніхто мене не ігі- 

внав. (Луч.) 
Вар. до ч. 8, 36, 45. 

56. Як я ся добре мав, то мене кождий знав, а як прийшла лиха го¬ 
дина, то відцурала ся і своя родина. (Тереб.) ...як мене побили-. 
(Якимчицї) 
Просторійший варіант до ч. 49, 55. 

Матінка. 1. Матїяко моя витріскоока! (Кол.) 
Жартливий оклик в роді „Мати Василишина*, Мати ч. 12. 

2. Матінко Хрущова! (Наг.) 
Жартливий оклик при якімось здивовашо, зам. Христова. 

Матїркувати. 1. Наматїркував му, що сї влізло. (Наг.) 
Налаяв його в матір. 

Матка. 1. Матко боска, руська, польська! (Жадач.) 
Жартливий оклик. 

2. Матко на цьвичках! Будзан.) 
Жартливо зам. Маїко па^шї$1§га. 

3. Меже Матками се було. (Наг.) 
Між Успеніем і різдвом Богородиці, початок осени. 

4. У кого матка, у того голова гладка. (Дар») 
Мати вмиє і вичеше. 

5. Яка матка, така Катка, (Гпїдк.) 
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Матуся—Мед Ч. 17.342—17.360* 

Катка — Катерина, звичайніше 8 польська Касьва, К&ся. Пор. АбаІЬ. 

Маіка 11. 

Матуся. 1. 08 іатусю побожна, дай кусень хлїба, бо торба порожня. 
(Дрог.) 
Так „до прикладу* співучим голосом благав жебрак милостині 

Мах. 1. Дібрав ся маху. (Наг.) 
Розмахав ся. 

2. За єдним махом сто душ забіяхом. (Наг.) 
Хвалив ся шевчик, що 8а одним разом убив сто мух. Про се в популярна 
і по всім сьвітї відома казка. 

3. Куди мах, туди мах, а все біду по зубах. (Мінч., Петр.) 
Про нещасливого чоловіка, на якого всі удари долі сиплють ся. 

Махати. 1. Махай еден 8 других, куди-с сї пустив І (Наг.) 
Іди, біжи, куди намірив ся! 

2. Махай по за хрест! (Наг.) 
Не туди, кудй хрещені люди ходять. 

Маханє. 1. Маханв за вдарене не рахуют. (Косе, І іьк..) 
Намір не став за діло. Пор. Симони 1028. 

(Мачуха. 1. Іще мачоха не вабила ея пасербятами о голову. (Гнїдк) ...не 
забила ся в голову. (Ільк.) 
Мачуха звичайно мало дбав 8а свої пасербята. Пор. АіІаІЬ. МасосЬа 14. 

2. Ніхто собі не мачоха. (Яс. С.) 
Не дасть собі кривди зробити. 

3. Тай я не мачошмн син. (Збар.) 
І я не чужепиця, не вирід. Пор. АбаІЬ. МасосЬа 1. 

4. Ой ти мачушипа дитиио! (Кольб.) 
Не моя, якась відміна. Лав мати неслухняну дитину. Пор. А<1а1Ь. МасосЬа 7. 

Маць. 1. Маць, маць, а то сліпий Яць. (Сор.) 
Коли хтось мацав довкола себе немов у потемках. 

Мацати. 1. Мацьили би ті кольки по під боки! (Наг.) 
Щоб тебе закололо в обох боках. 

Мацько. 1. Мацько робит, Мацько їсть. (Гнїдк.) Мацько не робит мав 
піст. (Тиски.) 
Мацько — Матвій. Говорять про бідного чоловіка, що заробляв лише па 
саму страву. 

2. Тинди-ринди Мацьку іірай. (Наг.) 
Тинди-ринди говорять, коли виходять до танцю, або й загально про таїщюр. 

Мед, МІД. 1. Говорат, як медом мастит. (Наг.) 
Говорить солодко, приємно. 

2. Годї 8 медом і язик з'їсти. (Гнїдк.) 
Хоч дуже смачний. 

3. І медом го не звабиш. (Наг.) 
Мід звичайно принадна річ. 

4. І мід мав їд. (Гнїдк.) 
.Вадить, коли його наїси ся. Пор. АсІаІЬ. Міосі 2. 
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Мін—Мелвіль Ч. 17.361-17.383- 

5. І на меду знайдеш білу. (Топільн.) 
Приходить до сварки та бійки. 

(і. Коли мід, то і ложкою. (Ільк.) ...то я.«. (Кобр.) 
Як що миле, то й богато. Пор. АйаІЬ.. Мібй 3. 

7. Меди-медовичі! (Наг.) 
Про дуже солодкий мід. 

8. Медок солодок, а язичок дере. (Кобр*) І медок... (Гаїдк.) 
Хто їсть богато прісного меду, у того вдираєть ся шкіра а язика: 

9. Медок солодок, тяжко го ликнути* (Луч.) 
Чому тяжко^? 

10. Меду наїш сї, то ти иупцьої витече. (Наг.) 
Загальне віруванв, хоч мабуть ніхто ще того не бачив. 

11. Меду ніхто нині не лиже. (Луч.) 
Нікому не поводить сн 80всім добре. 

12. Мід солодкий, але язик тяжко з ним з’їсти.. (Яс: С.) 
Варіннт до ч. 2. 

13. На меду знайшов собі біду. (Наг.) 
На меду в шиночку сподобав собі дівку і оженивши он 8 нею побачив, щ»> 

вона піячка. 

14. На мід, не на жовч люде мух ловлять, ([льк.) 
Солодке на Нримапу ліпше як гірке. 

15. На язиці мід, а нід язиком їдь. (Ілвк.) 
Про масного чоловіка, що гарно говорить, а затроюе людську душу 

10. Не всьо медок, що солодке. (Гнїдк.) 
Буває й цукрене, або буває таке, що гіркий смак по собі лишає. 

17. Не до меду йому тепер. (Наг.) 
Йому так гірко на душі, що ніяким медом не : аоолодиш. 

18. Не з медом му сесе. (Гнїдк*) 
Не солодко приходить ся жити. 

19. Там йому не з медом буде. (Наг.) 
Не солодко, погано буде йому. 

20. Тобі як іід, то нараз і лижка. (Наг.) 
Пор. АйаІЬ. Мібй 3. 

21. Хто став ся медом, того мухи з'їдять. (Ільк.) ...сі чинит... (Наг.> 
Надто солодкі слова будять обридженє. 

22. Щоб «ід їсти, треба пчоли переморити. (Залїсе) 
Давнїйше не знали иншого способу. Пор. АйаІЬ. Мібй її. 

Медвежа (село). 1. Я йду на Медвежу, а до того не належу. (Наг.)» 
Се не моє діло. 

Медвідь. 1. Або старий медвідь,. або молода куропатва.. (Луч.) 
На питане: що там зашелестіло? 

2. Бурчит як медвідь. (Наг.) 
Про нелюдяного, бурчливого чоловіка. Пор. А йаІЬ. №ей£етіей£ Я. 

3. Дай ми спокій, та медвеяю! (Наг.) 
Говорить дівка до міцного пирубка, що став з нею бороти оя. 
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Медвіпь Ч. 17.:і83—17.400. 

4. Жив як иедвідь у ґаврі. (Наг.) 
Нікуди не виходять із хати, нелюдяний чоловік. 

5. Ввивав ся як іедвідь в таици. (Гнїдк.) 
Вертить ся та крутить ся незграбно. 

& Коли на иедведя вала галузь упаде, то бурчить, а яв велика, то мов¬ 
чить. (Ільк.) ...галувка... ціла галузь. (Город.) ...мала гильця... 

(Иетр.) 
Коли кому мала прикрість стане ся, то сердить ся дуже, а в великій при¬ 

кросте не може сказати аеї слова. П<>р. АгіаІЬ. №е(Ш?іе<)2 6; ЗсЬІеі 152; 

\*ПІ8І. 178. 
7. Колись і на моїй подвірю иедвідь спорожнить ся. (Гвїдк.) 

Велика благодать буде! 

8. Медведьовп до аеду вуха, а від иеду хвіст уривали. (Мівч.) ...вуха 
урвали... фіст. (Петр.) 
Не хотів іти до меду, а потім не хотів іти від меду. Пор. АсІаІЬ. Иіе* 

йітеді 4. 

9. Медведя коли вчать танцювати, то иу на сопілку грають. (Іль.) 
Але при тім учать його танцювати на помаленьку розпалюваній блясі. 

10. Медведя пасічиикои вробити. (Гнїдк.) 
Зробити НЄ8Д&РУ Х08ЯЇН0М. 

11. Медвідь гуляє, а цигап гроші збирав. (Лучак.) 
Звичайна ярмаркова картина. 

12. Медвідь дужий, хоть ся не вмивав. (Гнїдк.) Аво, медвідь який моц- 
ний, а не мив сї ніколи. (Наг.) 
Говорять діти, що не хотять мити ся. 

13. Міцний як медвідь. (Наг.) 
Про дуже сильного чоловіка. 

14. На передї два иедведї. (Лол.) 
Не йди туди, там ти непевний свого жвтя. 

15. На нередї медвідь, а по заду вовк. (Гнїдк.) 
Страшна небезпека. 

16. Погладив го як медвідь лабов. (Наг.) 
Подряпав сильно, скалічив. 

17. Н жірний як медвідь. (Коз.) 
Він зовсім не покірний, а дуже капривний. 

18. Рикнув як медвідь. (Лол.) 
Про голосний, наглий окрик. 

19. Спас ся, як медвідь. (Мінч.) 
Меднідь в осене дуже грубий і жирний, бо набирав роживи на зим.у 

20. Ссав бис лабу як медвідь. (Наг.) 
Щоб ти в зимі не мав що їсти Вірять, що медвідь ссо свого лапу в зимі. Пор.. 

АсІаІЬ. ЗДесІішесІг 13. 

21. Тобі би сї лише в медведьом бороти. (Наг.) 
Говорять чоловікови дуже охочому до бійки. 
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Медова—Менше Ч. 17.401- 17.420. 

22. Тягли медведя до меду, та урвали вуха; тягли медведя від меду, 
та урвали фіст. (Ільк.) 
Вар. до ч. 8. 

28. Як на медведьи мала галузка летит, то він страх ричит; а як ве¬ 

лика, то лиш мовчки змикат. (Корч.) ...гіля впаде — бурчит. (Жидач.) 
Варіант до ч. 6. 

Медова. 1. Звідки йдеш? — 3 Медови. — Що везеш? — Пироги. — 
Дай мінї. — А диви! (Кобил.) 
Медова — село. 

Межа. 1. На межи не лежи, бо гадина вкусит. (Наг.) 
На межах, часто засаджених терном, найбільше виводять ся гадюки. 

2. Не переходи чужої межі! (Замул.) 
Не виходи за свою компетенцію, не роби того, що до тебе не належить. 

3. Переореш межу, гріху сї допустиш. (Наг.) 
Нарушиш чужу власність. 

4. Пересрав му межу. (Наг.) 
Страшний 8лочин. 

5. Хто межу огородит, того Бог охоронит. (Ком.) 
Надгородить його за те, що береже чужої і своєї землі. 

Мейло. 1. Мейло мейлом, мотка митков. (Наг.) 
Про невгомонного балакуна. 

Мелник. 1. Мельника ґосподииї втопила. (Сор.) 
Зварила богато юшки а мало круа або галушок. 

2. Мелники до готової муки. (Луч.) 
Такі не прироблять, а в’їдять готове. 

3. Мельник над турами пан. (Залїщ.) 
Вірять в те, що мельники мають силу командувати щурам або проганяти їх, 

пор. Житв і Слово. 

4. Мельник ніколи сї не миє, а все білий. (Жидач.) 
Бо припав мукою. 

5. Мельник шумом богатий. (Гпїдк.) 
Шум лотоків годує його. 

6. На мелника вода робить. (Ільк.) 
Говорять заздро инші ремесники, що мусять заробляти руками. 

7. Який мелник, такий млин; який отець, такий син. (Ільк.) 
Влучна паралеля. 

Мелничка. і. Мельничгса невеличка, випинав як теличка. (Код.) 
Кепкують І8 мелникової жінки. 

Ментрога. 1. То ментрога не дорога. (Наг.) 
Про погану, болотяну або камінясту дорогу, якою їхати правдива мука. 

Менше. 1. Менше вкусиш, скорше ликпеш. (Явор.) 
Менше заміриш, скорше осягнеш. 

2. Менче нас, менчий глас. (Кольб.) 
Менше людий, то менше й гамору. 
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Мерза—Мертвий Ч. 17.421—17.441. 

3. Най би було менше, коби більше. (Жидач.) 
Неможливе бажане. 

4. Хто менше говорпт, той довше жне. (Цеоїв) 
Говорять балакучому. 

Мерза, мерзити. 1. Аиї ИЯ мерзи, анї мя лижи. (Гнїдк.) 
Не погань і не хвали. 

2. Змерзив бм си, то й їсти не можу. (Наг.) 
З’ів щось обридливе, прим. муху. 

3. Змерзїв ми, ливити сї на нього не можу. (Наг.) 
Остогид, надокучив. 

4. Іди до мерзн! (Наг.) 
До зараженої курви. 

5. Мерзева би ти панять була. (Наг.) 
Щоб усі навіть згадки про тебе цурали ся. 

6. Мерзеие в мерзенім любує ся. (Крех.) 
Погань до погані тулить ся. 

7. Мерзепе ти личище. (Наг.) 
Про погане, вісповате лице. 

8. Мерчит го па чім світ сюїт. (Наг.) 
Паплюжить, лав, клине. 

9. То ще мерза па весь еьвіт. (Наг.) 
Про скандальне житв якоїсь жінки і загалом про всаку погань. 

Мерлий. 1. Без доаволу мерлий по сьвітї не ходит. (Папір.) 
Віра в те, що мертвяки 8 божого дозволу можуть виходити з гробів і ходити 
пічю коло своїх хат, загально розповсюджена серед нашого варода. 

2. Мерлого клясти — тяжкий гріх. (Папірня) 
А живого можна? Пор. АсіаІЬ. Итагіу 5. 

3. Як в мерлець в селї, то киселиці не вдасть сї; аби вдаяа сї, треба 
треба веречи (вкинути) в яку страву вуголь. (Наг.) 
Народне вірувапе. 

Мертвий. 1. Вони мі з мертвов кістков обійшли. (Наг.) 
Вірять, що коли хто обійде когось з мертвою кісткою, то обійденому нічого не 
пощастить. 

2. Мертві по сьвітї не ходьи. (Кольб.) 
Як раз 8акопапий чоловік, то вже не встане. 

3. Мертвов руков ми дав. (Наг.) 
Конаючи при самій смерти. 

4. Мертвого з церкви не вертают. (Лучак.) 
Хоронять біла церкви. 

Ь. Мертвого на свідка не кличут. (Наг.) 
А до виборів паші пани частенько водять мерців. 

6. На мертвім місци стало. (Крех.) 
На такім, що не можна ані наперед ані назад. 

7. Тисне мі, як мертва рука. (Наг.) 
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Метати ся—Мпкнта Ч. 17.442-17.4.57 

Тиснене пускаючи. Оповідають, що устщсн свіжо помершого чоловіка бувай 
часом дуже болючий. 

Метати ся. 1. Мече ся як посолений. (Гнїдк.) 
Квдавть ся як посолений вюн. 

2. Метали си ягоди. (Мшав.) 
Один молодий їавда пив на весїлю чарку за чаркою, а другий говорив: Ото 
мече ягоди! (М. Зубр.) В Наг. метали си ягоди в знач, перекидали ся солод* 

ними, любими словами. 

3. Острижене волосе зле метати на вільне місце, бо як ворона знайде 
і візьме до гнїзда, то в чоловіка буде страшенно голова болїти. 
(Наг.) 
Народне віруване. 

Мести. 1. Мете, аж сї курит. (Наг.) 
Про вмітане порохів, але також про вяхланне ідїне. 

2. Мете, м*те, але своє, не твоє. (Бібр.) 
Дівка підглядала крівь двері кавалера, що прислав до неї сватів. А на дворі 
була снігова метїль, а парубок дожидаючи поки його покличуть до хати, хар¬ 

чував ся поквапно. Дїзчина, щоб дати про себе ввати, сказала: Ой то мете 
мете! — про сніг, а парубок думаючи, що вона говорить про його їдїне, сер¬ 

дито відповів словами, що війшли в приказку. 

Меч. 1. Не тогди меча шукати, коли ся треба потикати. (Ільк.) ...як до 
бою ставати. (Наг.) 
Треба мати оруже вавчасу готове до бою. Пор. АсіаІЬ. Міесг 1. 

2. Нема меча остріапіого над хлопа сильнїйшого, (Гнїдк.) 
Він не пощадить слабшого. 

3. Хто мечем воюб, від меча гине. (Гвїдк.) 
Євангельські слова. П >р. АбаІЬ. Міесг 4 

Мешкати. 1, Ти де мешкаєш? -* Ніде. А ти де? — зараз папротив 
тебе. (Льв.) 
Розмова двох бевхатних вуличників. 

Мешти. 1. Мешти, я сї есеру, а ти будеш нести. (Будз.) 
Мешти — патинки, капці. 

Микати. 1. Мама тикала, а я микала. (Лучак.) 
Мама садила прим, горох, моркву, а я рвала. 

Микита. 1. А то Микита, не Василь. (Кнїгин.) 
Побачив помилку. 

2. Микита на ялипї, Миквтиха пасе свині. (Наг.) 
Приповідають, коли бачуть якесь безладе. 

3. Микита поїв котьнта. (Наг.) 
Замісь пирогів. Дивував ся, що пироги волохаті іще й драпають ся. 

4. Микита — срака протьита. (Снят.) 
Прозивають, драгпять Микиту. 

5. Микитиха тїсто місит, а Микита діти тїшвт. (Наг.) 
Про доладне, згідливе подруже. 
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Мякіта—Милий Ч. 17.458-17.474. 

6. Микито, ці ти то? — Не я то, іій тато. (Наг.) 
Про недоладну розмову. 

7. Модний Микито! (Бібр.) 
Замісь: Моцний Боже! 

8. Не кпити з Микити, бо 8 Микита внін кпити. (Код.) 
Не дасть собі вробити кривди. 

9. Не кпити з Микити, бо Микита свій пап. (Явор.) 
Він потрафить сам боронити себе від кпин. 

10. Не кпити 8 Микити, бо Микита 8 сам кеп. (Колом.) 
З дурного гріх кепкувати, хоч його поводжінв аж напрошуеть єн на кпини.. 

11. Пустив Біг Микиту на волокиту. (Лев., Ільк.) 
Розволочив ся, не держить ся хатн. 

Микитити. 1. Мвкнтиш ти щось небоже! (Наг.) 
Крутиш, брешеш. 

Микола. 1. Від Миколи тай ніколи. (Залїсз) 
Не ясно. 

2. Микола обісрав хату довкола, казали иу лизати, а він втік до хати. 

(Підгірки) 
Дразнать Миколу. 

3. На Миколи, або ніколи. (Наг.) 
Присягав ся такий, що бере позику, що віддасть її. 

4. Сьвятий Миколай Богом буде, як Бог умре. (Бар.) 
Віруване, а може лише жарт наших селян. 

5. Сьвятий Никодай на білім кони їде. (Наг.) ...і дїтям дарунки везе.. 
(Дрог.) 
По селах нема ввичаю обдаровувати чимось малих дїтий на пра8ник св. Ни- 

колая, а по містах сей звичай мабуть занесений німецькими кольонїстами 
вдав на й доси держить ся. Ті дарунки кладуть сонним дітям під подушим. 

Коли котрому дістанеть ся замісь миколаївського медяника березова різка. то> 

така дитина дуже плаче, поки мати не задобрять її таким самим або й ще біль¬ 

шим медяником. 

6. Як не на Наколи, то хиба ніколи. (Наг.) 
Обіцюе неплатний довжник віддати гроші. Празник Миколи, се най8вичаі1нїй^ 

ший речевець, до якого наймають ся слуги. 

Миленіє. 1. Нросввии го від миленіе, і не хтїв ви вигодати. (Булз.) 
Просив умильно. 

Милий. 1. Гоп, моя мила, що по плечех леном била! (Пол.) 
Танечна приказка. Парубок танцює 8 дівкою, що колись набила його. Пор; 

Етн. 36. УІ, 4. 

2. З милого зсісти купити їсти. (Ільк.) 
Значіне якесь неясне. Милий веве милу па коркошах до міста. Основане ма¬ 

буть на якійсь невідомій анекдоті. 

3. Мила і рана від свого пана. (Гнїдк.) Милая... (Лучак.) 
Коли любій чоловік жінку побв, то вона ще хвалить ся. 
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Мтити ся—Минатп Ч. 17.475—17.495- 

4. Милий яій мені немилий, а при мнї його не вдарі (Зїбод*) 
Пор. вар. ч. 8. 

5. Милий му, як сіль у оцї. (Гиїдк.) 
Не любий, ирикрий. 

6. ІІросвт го лід милий Біг. (Наг.) 
Богои заклинав, просвт умильно. Пор. Миленів ч. 1. 

7. Там іди, мила, звідки-сь била. (Явор.) 
Відправляв чоловік нелюбу жінку. 

В. Хоть він міні не милий, не бий його при минї. (Наг.) Мій милий... не 
вдар. (Зїбол.) 
Не люблю бійки. Пор. Сим. 2470. 

9. Хоть кому погнила, але міні мила. (Лучак.) 
Хоч хора жівка, але люба. 

10. Хоть не Василий, а мінї милий. (Лучак.) 
Про іма байдуже, аби був любий. 

Милити ся. 1. Нехай не милить ся, бо не буде голитись. (Дар.) 
Дармо тратить мило. 

2. Пішов як в милом. (Гнїдк.) 
Хтось безнадійний. стратив щось, вилаяли. 

Мило. 1. Де мило, там очи, де болить, там руки. (Іль.) 
До милого ввертають ся очи, за болюче сягають руки. 

2. Мило тому давати, хто не хоче брати. (Гнїдк.) 
Приємно, що піддав дарунок. 

3. Що кому мило, хоч би й половина зогнило. (Ільк.) ...хоть иа пів... 

(ІІетр., Гнїдк.) ...хоть би і... (Мінч.) 
У милого не добачувш хиб. 

4. ІЦо мило, ще й снит ся. (Гнїдк.) 
Привмні сни. 

Милосерде. 1. Милосердя в нїм, як у ковячім кожуху вагрітку. (Гнїдк.) 
Про немилосердого чоловіка. 

Милостиня. 1. Який манастир, така й милостиня. (Крипчуки) 
Який господар, такий його дар. 

Милость. 1. Милость О ГОЛОДІ не СИТЛ. (Ільк.) 
Голодному відхочувть ся й любови. 

2. Нема милости без справедливосте (Залїсє) ...без заздрости. (Наг.) 
Хто любить несправедливого з його неправдою, тому гріх. 

Милувати 1. Милує як вовк барана. (Залїсв) 
Готов з’їсти. 

Милуванє. 1. До милованя нема силованя. (Ільк.) На милуванє... (Метр.) 
Се справа добровільна. 

Миля. 1. Вйо штири милї за нєці (Наг.) ...ва два дни. (Підпечари) 
Говорять дітям, яких везуть ва колївї мов ва конї. 

Минати. 1. Все сї минає, лиш біда не минає ніколи. (Наг.) 
Все нова приходить. 
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Минати—Мир Ч. 17.496—17.51&. 

2. 6, то непе ся, а ноша, то обійде ся. (Ільк.) Як в... (Наг.) 
Говорить легкодухий чоловік. 

3. Коби йно иинуло три по аять, буде трава па пядь, вже в худобу яа 
чім припять. (Мшан.) 
Три по пить пор. далі ч. 6 і 7. 

4. Минали би тї люде як 8аповітреного. (Наг.) 
Проклято. Заповітрених треба було омивати з далека; перед заповітреннмв 
селами стояли сторожі і не пускали до тих сіл віко то. 

5. Минули тії роки, ідо розпирали ся боки. (Ільк.) 
Коли всі наїдали ся та напиваги ся до сита. 

6. Поки не мине три рази по пять, то си ще сядь. (Мшан.) 
Ще зима, можеш сиочивати без роботи. 

7. Поки не мине три пять, не буде благодать. (Гнїдк.) 
Поки не мине від Різдва три рази по пять неділь, доти не буде тепла. 

8. Сїи лїт минуло, як музика грала, а він ще тепер скаче. (Хиринка) 
Про дурня або памятливого, що не може вибути того, що давно минуло. 

9. Так ся минуло, як у Біличи. (Мшан.) 
В Біличи, пов. Старий Самбір, було колись богато лїрників і через те всіх 
Біличан підіймаси на сьміх, сідали ири них на почіпки і на коліні крутили 
рукою мов корбою від Ліни. Біличани прогнали від се всіх лірників і ще й 
доси сердять ся: коли хто переложить ногу на ногу або покрутить кінським 
хвостом, то бють. (М. Зубр.) 

10. Хто кого мине, най ногу вивине! (Ільк.) ...звихне! (Наг.) 
Прокляте на такого, що минав хату свого друга. 

11. Чому бути, тому не минути. (Лучак.) 
Що мав бути, те й буде. 

12. Що минуло, то ся вабуло. (Ільк.) ...то вже не верне. (Льв.) ...тому 
вже не бути. (Сор.) 
І памяти не стало. 

13. Як зле мине, буде добре; як зима мине, буде літо. (Луч.) 
Вічна зміна і часу і людий. 

Мир. 1. Боже святий, який мир ироклятиіїї (Жидач.) 
Зітхав побожний чоловік. 

2. З добра миру. (Гнїдк.) 
Значіве неясне. 

3. З миру по нитці, голому сорочка. (Городен.) 
Коли зложать ся люди, то й найбіднїйшого запоможуть. 

4. Ліпший мир на гумнї, як слава на війні. (Гнїдк.) 
Ліпше спокійне, господарське житв від вояцько! слави. 

5. Мири пезмиренні. (Кое.) 
Богато народу. 

6. Миром, Грицьку! — Миром, ек ви собоу ? — А шо-с, дужий? —Ду¬ 
жий, декзвать за питане. — А ек гостили? — Миром,* слава. 

Богу. (Жабе) 
Гуцульська формула нривитаня при стрічі. 
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Мати Ч. 17.282- 17.301. 

4. Він мав в чубку. (Наг.) 
Напитай. 

5. Все мав, хіба ще пташого молока вабагав. (Ільк.) 
Про чоловіка, що має достатком усього, а ще бажав чогось фантастичного. 

6. Все маю, лиш маю не маю. (ІІасїчна) 
Жартлива приказка. Май, про який тут сказано, се кілє до мавня хати па 
Зелені свята. 

7. Доки я сї мав, доти мене кожднй в куми брав, а як я підупав, то 
мене сї рід відцурав. (Голені.) 
Варіант до ч. 8. . 

8. Доки-м ся мив, кождий ия внав. (Гнїдк.) 
А тепер вбіднїв, то давпі приятелі не пізнають його. 

9. бден так мав, аж иу сї горлом пхав, а другий лиш слинку лролиґав. 
(Наг.) 
Нерівність маєткова між людьми. Пор. АсІаІЬ. Міеб 20. 

10. Зле мати, вле й ие мати. (Ваг.) 
І так 8ле, і так не добре. Пор. АбаІЬ. Міес 91. 

11. Знаю, що маю, але не внаю, що втрачу. (Наг.) 
Будуще непевне. Пор . АбаІЬ. Міес 88. 

13. Маємо сі 8 ласки божеї і 8 вашого стараня. (Мшан.) 
Відповідають гості на питане господаря: як ся маєте? 

14. Маєш ва своє. (Наг.) 
Маєш кару або заплату. Пор. АсІаІЬ Міес 21. 

15. Має го в кишени. (Наг.) 
Він у нього задовжений. Пор. АбаІЬ. Міес 60. 

16. Мав ся, як горох при дороьї. (Краспоіля) 
Хто хоче, то рве. 

17. Має ся як голий у терню. (Наг.) 
Про чоловіка, якого їсгь біда. 

18. Мав ся, як земля сьвятої недїлї. (Гиїлк.) 
Щасливий, задоволений, здоровий чоловік. 

19. Май не май, а 8 рук не пусків. (Наг.) 
Держи своє в руках. Пор. АбаІЬ. Міеб 6. 

20. Май сї гаразд, чого не маєш, ніхто ти не даст! (Наг.) 
Сам за себе дбай. 

21. Мати ся в пірю. (Гвїдк.) 
Бути богатим. 

22. Маю ся, як голий у терню. (Наг.) ...у кропиві. (Ільк., Кобр.) 
Живу догано, докучає міні всяка погань. Пор висіле ч. 17. 

23. Маю ся, як горох при дорозі: хто йде, то скубе. (Ільк.) 
Просторійший варіант до ч. 7. 

24. На що яавмо, на то просино. (Лучак.) 
Запрошують гостий до свого дому. Пор. ^апб. П, НаЬеп 99. 
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"Мати Ч. 17.302—17.322. 

45. Не має більше, як то, що за компьиром. (Лучак.) 
Богатий на вншя. Лор. А (3 а 1Ь. Міес 14. 

-26. Не яаю ле раз голова притулити. (Наг.) 
Не маю своєї хата. Лор. АсІаІЬ. Міес 71. 

47. Не маю чим раз палець завіїиути. (Наг.) 
Такий голий. Лор. АсіаІЬ. Міес 64. 

48. Не пвтай, як ся маєш, погляди, тай пізнаєш. (Крех.) 

Відповідають на питане: як ся маєш. Лор. 8сЬ1еі 120. 

49. От поти того маю! (Наг.) 
Маю по трло (покааують жестом, поводячи паїьцех по горлі), маю аж за 
богато, надоїло вже. 

ЗО. Так маюсь, як горох при дорозі. (Лев.) ...хто схоче, то урве. (Жидач.) 
Варіант до ч. 22. 

-“31. Так ся маю, як свята земля в грулни. (Жидач.) Абис сї так мала... 

(тамже) 
Земля в грудні мертва, під снїгом. Лор. ч. 18. 

32. Тілько мав, що па собі. (Наг.) ...па хребті. (Стрий) 
Лро пролетарів, що не має нічого крім одежі на тїлї. Лор. IV а псі. П, НаЬеп 73. 

33. Тогди маю, як в р\цї тримаю. (Наг.) 
Обіцянмам ве вірю. Лор. АсіаІЬ. Міеб 89; \¥апсІ. П, НаЬеп 112. 

34. Хочеш мати, мусиш дбати. (Наг.) 
Не подбавши, пе будеш мити. Лор. АсіаІЬ. Міеб 4. 

-35. Хто богато має, той ще жадне. (Горо.іеи.) 
Людська пожадливість не знає м< жі. Лор. Асі а і Ь. Міес 27; \УапсІ. П, НаЬеп 33' 

36. Хто має, той не дбає. (Луч.) 
Не боіть ся недостатку. Лор. АбаІЬ. Міес 26; Нос. 458. 

37. Хто має, тот бурчит, хто ие має, тот мовчит. (Міич., ІІетр.) 
Богач голосний, хвалить ся богацтвом, а бідний сидить тихо. 

38. Хто має, про .те пе дбає. (Скнар.) 
Має, тай байдуже йому. Лор. А <1 а 1Ь. Міес 7; \Уа п сі. її, НаЬеп 73,123; (Зеїак 182. 

39. Хто нічого не має, в того пїчого не вкрадут. (Крех.) 
Може чу/гя себе безпечним. Лор. АсіаІЬ. Міеб 8; ^ап<1. П, НаЬеп 21. 

40. Хто не має, той не игубит. (Наг.) ...ие стратит. (Завад.) ...ие про¬ 

грає. (Ден.) 
Не боїть ся страти. Лор. а псі. її, НаЬеп 93. 

41. Чим білше має сї, тим білше хоче сї. (Кольб.) 

Варіант до ч. 35. Лор. АбаїЬ. Міес 11; \УапсІ. П, НаЬеп 28. 

42. Що мав, то дав. (Наг.) 
Щедрмй був. Лор. АсіаІЬ. Міес 10. 

43. Що маю, то обиймаю. (Яс. С.) 

Держу в своїм посїданю, про жінку. Лор. IV а псі. П, НаЬеп 109. 

44. Що маю, то ти дам. (Наг.) ...мав ..лав. (Наг.) ...то боже. (Наг.) 
Даю, що маю. Лор. АсіаІЬ. Міес 11; \Уапгі. її, НаЬеп 11, 111. 

45. Що маю, тото ихаю. (Кол.) 
З тим живу, на тім вадоволню ся. Лор. \Уап<і. П, НаЬеп 102. 
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Мат*—Матка Ч. 17.323— 17.341. 

46. Що яают, то разок, а що ве вают, то також равоа. (Наг.)' 
Чудова спілка. Пор. АсІаІЬ. Міеб 5. 

47. Яйцї маєш? (Наг.) 
Жартливо вам. як сї мавш. 

48. Як бии так мав, як не іаю! (Наг.) 
Зітхав немаючий чоловік. Пор. АсІаІЬ. Міеб 9. 

49. Як бя си лав, кождий мене знав, а як ех підупав, ніхто мене не- 
пізнав. (Луч.) 
Жалуеть ся зубожілий чоловік. Пор. ВеЬ. 381 і ч. 7. 

50. „Як сї маєте?" — „От, по старому(Наг.) 
Як звичайно. 

51. „Як ся маєте? — „По середині: як учора, так нннї". (Ільк.) 
Маю ся, живу нк звичайно. 

52. Як ся маєш? — Полатавши. (Гнїдк.) 
Живу раз гірше, другий рав лїшпе. 

53. Яку хто має, таку обіймає. (Наг.) 
Мова про жінку, яку чоловік любить не дивлячи ся, чи вона гарна, чи нї. 

51. Як си добре мав, мене кождий знав; як я пропав, кождий жене за- 

нехав. (Орел.) ...а як побила мене лиха година, відрекла ся мене 
моя родина. (Якимчицї) 
Варіант до ч. 7, 8, 49. 

55. Як ем ся мав, кождий мене знав; як єм підупав, ніхто мене не ні- 
внав. (Луч.) 
Вар. до ч. 8, 36, 45. 

56. Як я ся добре мав, то мене кождий знав, а як прийшла лиха го¬ 
дина, то відцурала ся і своя родина. (Тереб.) ...як мене побили... 
(Якимчицї) 
Просторій ший варіннт до ч. 49, 55. 

Матінка. 1. Матїнко моя витріскоока! (Кол.) 
Жартливий оклик в роді „Мати Василишина", Мати ч. 12. 

2. Матїнко Хрущова! (Наг.) 
Жартливий оклик при якімось здивованю, зам. Христова. 

Матїркувати. 1. Наматїркував му, що сї влїзло. (Наг.) 
Налаяв його в матір. 

Матка. 1. Матко боска, руська, польська! (Жвдач.) 
Жартливий оклик. 

2. Матко на цьвичках! Будзан.) 
Жартливо зам. Маїко па^\?і§І8га. 

3. Меже Маткамя се було. (Наг.) 
Між Успеніем і різдвом Богородиці, початок осени* 

4. У кого матка, у того голова гладка. (Дар*) 
Мати змив і вичеше. 

5. Яка матка, така Катка, (Гнїдк.) 
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Матуся-—Мед Ч. 17.342—17.360. 

Катка — Катерина, ввжчайнїйше 8 польська Каська, Кася. Пор. АсіаІЬ. 

Маїка 11. 

іМатуся. 1. Ой іатусю побожна, дай кусень хлїба, бо торба порохна. 
(Дрог.) 
Так „до прикладу* співучим голосом благав жебрак милостині. 

ШЯах. 1. Дібрав си маху. (Наг.) 
Розмахав сн. 

2. За бдним пахом сто душ забіяхом. (Наг.) 
Хвалив ся шевчик, що ва одним разом убив сто мух. Про се в популярна 
і по всім сьвітї відома кавка. 

3. Куди мах, туди мах, а все біду по зубах. (Міеч., Петр.) 
Про нещасливого чоловіка, на якого всі удари долі сиплють ся. 

Махати. 1. Махай еден з других, куди-с сї пустив! (Наг.) 
Іди, біжи, куди намірив ся! 

2. Махай по за хрест! (Наг.) 
Не туди, кудй хрещені люди ходять. 

Маханє. 1. Маханв за вдарене не рахуют. (Косе, Ідьк..) 
Намір не став за діло. Пор. Симони 1028. 

Мачуха. 1. Іще мачоха не вабила ея пасербятами о голову. (Гнїдк) ...не 
забила ся в голову. (Ільк.) 
Мачуха звичайно мало дбав ва свої пасербята. Пор. А(іа1Ь. МасосЬа 14. 

2. Ніхто собі не мачоха. (Яс. С.) 
Не даоть собі кривди вробити. 

3. Тай я не мачошин син. (Збар.) 
І я не чужениця, не вирід. Пор. АсіаІЬ. МасосЬа 1. 

4. Ой ти мачушина дитиио! (Кольб.) 
Не моя, якась відміна. Лав мати неслухняну дитину. Пор. АсіаІЬ. МасосЬа 7. 

Маць. 1. Маць, маць, а то сліпий Яць. (Сор.) 
Коли хтось мацав довкола себе немов у потемках. 

.Мацати. 1. Мацьили би ті кольки по оід боки! (Наг.) 
Щоб тебе закололо в обох боках. 

Мацько. 1. Мацько робит, Мацько їсть. (Гнїдк.) Мацько не робит пав 
піст. (Тисья.) 
Мацько — Матвій. Говорять про бідното чоловіка, що заробляв лише па 
саму страву. 

2. Тинди-ринди Мацьку грай. (Наг.) 
Тинди-ринди говорять, коли виходять до танцю, або й загально про таицюр. 

Мед, мід. І. Говорпт, як медом мастит. {Наг.) 
Говорить солодко, приємно. 

,2. Голї 8 медом і язик в’їсти. (Гнїдк.) 
Хоч дуже смачний. 

3. І медом го не звабиш. (Наг.) 
Мід звичайно принадна річ. 

4. І мід мав їд. (Гнїдк.) 
.Надить, коли його наіси ся. Пор. АбаІЬ. Міосі 2. 
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Мін—Мелвіль Ч. 17.361-17.38*- 

5. І на меду знайдеш біду. (Топільн.) 
Приходить до сварки та бійки. 

6. Коли мід, то й ложкою. (Ільк.) ...то я.... (Кобр.) 
Як що миле, то й богато. Пор. АйаІЬ.. МібсГ 3. 

7. Меди-медовичі! (Наг.) 
Про дуже солодкий мід. 

8. Медок солодок, а явнчок дере. (Кобр.) І медок... (Гнїдк.) 
Хто їсть богато прісного меду, у того ядираєть ся шкіра а язика» 

9. Медок солодок, тяжко го ликнути. (Луч.) 
Чому тяжко'? 

10. Меду наїш сї, то ти нупцьом витече. (Наг.) 
Загальне віруване, хоч мабуть ніхто ще того не бачив. 

11. Меду ніхто нині не лиже. (Луч.) 
Нікому не поводить сн зовсім добре. 

12. Мід солодкий, але язик тяжко з ним з’їсти.. (ЯС: С.) 
Варіннт до ч. 2. 

13. На меду вцайшов собі біду. (Наг.) 
На меду в шиночку сподобав собі дівку і оженивши оя 8 нею побачив, ще» 

вона піячка. 

14. На мід, не на жовч люде мух ловлять. (Ільк.) 
Солодке на примапу ліпше як гірке. 

15. На язиці мід, а під язиком їдь. (ілбк.) 
Про масного чоловіка, що гарно говорить, а затроюв людську душу 

10. Не всьо медок, що солодке. (Гнїдк.) 
Буває й цукрене, або буває таке, що гіркий смак по собі лишає. 

17. Не до меду йому тепер. (Наг.) 
Йому так гірко на душі, що ніяким медом не .аоолодиш. 

18. Не з медом му сесе. (Гнїдк.) 
Не солодко приходить ся жити. 

19. Там йому не з медом буде. (Наг.) 
Не солодко, погано буде йому. 

20. Тобі як мід, то нараз і лижка. (Наг.) 
Пор. АсІаІЬ. Мібсі 3. 

21. Хто став ся медом, того мухи з'їдять. (Ільк.) ...сї чинит... (Наг.)» 
Надто солодкі слова будять обридженє. 

22. Щоб мід їсти, треба іічоли переморити. (Залїсе) 
Даввїйше не 8нали иншого способу. Пор. АсГаІЬ. Міосі її. 

Медвежа (село). 1. Я йду на Медвежу, а до того не належу. (Наг.)» 
Се не моє діло. 

Медвідь. 1. Або старий медвідь,. або молода куропатва.. (Луч.) 
На питане: що там зашелестіло? 

2. Бурчит як медвідь. (Наг.) 
Про нелюдяного, бурчливого чоловіка. Пор. А гїаІЬ- ІЧіес1£тесі£ Я. 

3. Дай ми спокій, ти медведю! (Наг.) 
Говорить дівка до міцного парубка, що став з нею бороти оя. 
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Медвіпь Ч. 17.583—17.400. 

4. Жив як иедвідь у ґаврі. (Наг.) 
Нікуди не виходіть із хати, нелюдяний чоловій. 

5. Звивав ся як ивдвіаь в таиди. (Гнїдк.) 
Вертить ея та крутить ся незграбно. 

& Коле на медведя мала галувь упаде, то бурчить, а яв велика, то пов¬ 
чить. (Ільк.) ...галузка... ціла галузь. (Город.) ...мала гильця..» 

(Иетр.) 
Коли кому мала прикрість стане ся, то сердить ся дуже, а в великій при- 

крости не може сказати ані слова. Пор. АсІаІЬ. Иіесі^тебг 6; ЗсЬІеі 152; 

ТОізІ. 178. 
7. Колись і на моїм нодвірю иедвідь спорожнить ся. (Гнїдк.) 

Велика благодать буде! 

8. Медведьови до йоду вуха, а від иеду хвіст уривали. (Мінч.) ...вуха 
урвали... фіст. (ІІетр.) 
Не хотів іти до меду, а потім не хотів іти від меду. Пор. АсІаІЬ. Иіе- 

СІ2ШЄСІ2 4. 

9. Медведя коли вчать таицювати, то иу на сопілку грають. (Іль.) 
Але при тім учать його танцювати на помаленьку розпалюваній блясі 

10. Медведя пасічаикои зробити. (Гнїдк.) 
Зробити нездару хо8яїном. 

11. Медвідь гуляв, а циган гроші збирав. (Лучак.) 
Звичайна ярмаркова картина. 

12. Медвідь дужий, хоть ся не вмивав. (Гнїдк.) Аво, иедвідь який пов¬ 
ний, а не нив сї ніколи. (Ваг.) 
Говорять діти, що не хотять мити ся. 

13. Міцний як иедвідь. (Ваг.) 
Про дуже сильного чоловіка. 

14. На перед! два медведї. (Лол.) 
Не йди туди, там ти вепевний свого житя. 

15. На передї иедвідь, а по заду вовк. (Гнїдк.) 
Страшна небезпека. 

16. Погладив го як иедвідь лабов. (Наг.) 
Подряпав сильно, скалічив. 

17. Покірний як медвідь. (Коз.) 
Він 80всім не покірний, а дуже капризний. 

18. Рикнув як иедвідь. (Лол.) 
Про голосний, наглий окрив. 

19. Спас ся, як иедвідь. (Мінч.) 
Медвідь в осени дуже грубий і жирний, бо набирає цоживи на зиму 

20. Ссав бис лабу як медвідь. (Наг.) 
Щоб ти в зимі не мав що їсти Вірять, що медвідь ссо свого лапу в зимі. Пор.. 

А4а1Ь. ИіесНтуіесіг 13. 
21. Тобі би сї лише з иедведьои бороти. (Наг.) 

Говорять чоловікова дуже охочому до бійки. 
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Медова—Менше Ч. 17.401 - 17.420. 

22. Тягли недведя до веду, та урваяи вуха; тягла ведведя від веду, 
та урвали фіст. (Ільк.) 
Вар. до ч. 8. 

23. Як на медведьи мала галузка летит, то він страх ричит; а як ве¬ 

лика, то лиш мовчки змикат. (Корч.) ...гіля впаде — бурчит. (Жидач.) 
Варіант до ч. 6. 

Медова. 1. Звідки йдеш? — 3 Медове. — Що везеш? — Пироги. — 
Дай мінї. — А диви! (Кобил.) 
Медова — село. 

Межа. 1. На межи не лежи, бо гадина вкусит. (Наг.) 
На межах, часто засаджених терном, найбільше виводять ся гадюки. 

2. Не переходи чужої межі! (Замул.) 
Не виходи за свою компетенцію, не роби того, що до тебе не належить. 

3. Переореш межу, гріху сі допустиш. (Наг.) 
Нарушиш чужу власність. 

4. ІІересрав му межу. (Наг.) 
Страшний 8лочин. 

5. Хто межу огородит, того Бог охоронит. (Ком.) 
Надгородить його за те, що береже чужої і своєї землі. 

Мейло. 1. Мейло мейлом, митка митков. (Наг.) 
Про невгомонного балакуна. 

Мелник. 1. Мельника ґоснодииї втопила. (Сор.) 
Зварила богато юшки а мало крун або галушок. 

2. Мелники до готової муки. (Луч.) 
Такі не прироблять, а в’їдять готове. 

3. Мельник над щурами пан. (Залїщ.) 
Вірять в те, що мельники мають силу командувати щурам або проганяти їх, 

пор. Жита і Слово. 

4. Мельник ніколи сї не миє, а все білий. (Жидач.) 
Бо припав мукою. 

5. Мельиик шумом богатий. (Гиїдк.) 
Шум лотоків годує його. 

С. На мелника вода робить. (Ільк.) 
Говорять заздро инші ремесники, що мусять заробляти руками. 

7. Який мелник, такий клин; який отець, такий син. (Ільк.) 
Влучна параледя. 

Мелничка. і. Мельничка невеличка, випинає як теличка. (Кол.) 
Кепкують І8 медникової жінки. 

Ментрога. 1. То иентрога не дорога. (Наг.) 
Про погану, болотяну або камінясту дорогу, якою їхати правдива мука. 

Менше. 1. Менше вкусиш, скорше ликнеш. (Явор.) 
Менше ваміриш, скорше осягнеш. 

2. Менче нас, иеечий глас. (Кольб.) 
Менше людий, то менше й гамору. 
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Мерза—Мертвий Ч. 17.421—17.441. 

3. Най би було менше, коби більше. (Жидач.) 
Неможливе бажане. 

4. Хто менше говорпт, той довше жне. (Цепїв) 
Говорять балакучому. 

Мерза, мерзити. 1. Аиї мя мерам, анї мя лижи. (Гиїдк.) 
Не погань і не хвали. 

2. Змерзив ем еи, то й їсти не можу. (Наг.) 
З’ів щось обридливе, прим. муху. 

3. Змерзїв ми, дивити сї на нього не можу. (Наг.) 
Остогид, надокучив. 

4. Іди до мерзи! (Наг.) 
До зараженої курви. 

5. Мерзена би ти память була. (Наг.) 
Щоб усі навіть згадки про тебе пурали ся. 

6. Мерзене в мерзенім любує ся. (Крех.) 
Погань до погані тулить ся. 

7. Мерзеие ти личище. (Наг.) 
Про погане, вісповате лице. 

8. Мерзит го па чім світ стоїт. (Наг.) 
Паплюжить, лає, клине. 

9. То ще мерза оа весь еьвіт. (Наг.) 
Про скандальне жито якоїсь жінки і загалом про всяку погань. 

Мерлий. 1. Без дозволу мерлий но сьвітї не ходит. (Папір.) 
Віра в те, що мертвяки 8 божого дозволу можуть виходити з гробів і ходити 
пічю коло своїх хат, загально розповсюджена серед нашого народа. 

2. Мерлого клясти — тяжкий гріх. (Папірня) 
А живого можна? Пор. АсІаІЬ. Итаїіу 5. 

3. Як е мерледь в селі, то киселиці не вдасть сї; аби вдала сї, треба 
треба веречи (вкинути) в яку страву вуголь. (Наг.) 
Народне вірувапе. 

Мертвий. 1. Вони мі з мертвов кістков обійшли. (Наг.) 
Вірять, що коли хто обійде когось з мертвою кісткою, то обійденому нічого не 
пощастить. 

2. Мертві по сьвітї не ходьи. (Кольб.) 
Як раз закопаний чоловік, то вже не встане. 

3. Мертвов руков ми дав. (Наг.) 
Конаючи при самій смерти. 

4. Мертвого з церкви не вертают. (Лучак.) 
Хоронять біля церкви. 

-5. Мертвого на свідка не кличут. (Наг.) 
А до виборів паші пани частенько водять мерців. 

6. На мертвім місце стало. (Крех.) 
На такім, що не можна ані наперед аиї назад. 

7- Тисне мі, як мертва рука. (Наг.) 
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Метати ся—Микита Ч. 17.442-17.457 

Тиспене пускаючи. Оповідають, що устиск свіжо померклого чоловіка бував 
часом дуже болючий. 

Метати ся. 1. Мече ся як посолений. (Гвїдк.) 
Кидаеть ся як посолений вюо. 

2. Метали си ягоди. (Мілан.) 
Один молодий їазда пив на весїлю чарку ва чаркою, а другий говорив: Ото 
мече ягоди! (М. Зубр.) В Наг. метали си ягоди в внач. перевидали ся солод¬ 

кими, любими словами. 

3. Острижене волосе але иетати на вільне місце, бо як ворона знайде 
і візьме до гнїада, то в чоловіка буде страшенно голова болїти.. 
(Ваг.) 
Народне віруване. 

Мести. 1. Мете, аж сї курит. (Наг.) 
Про 8мітане порохів, але також про вяхланне ідїне. 

2. Мете, мете, але своє, не твоє. (Бібр.) 
Дівка підглядала крізь двері кавалера, що прислав до неї сватів. А на дворі 
була снігова метїдь, а парубок дожидаючи поки його покличуть до хати, хар¬ 

чував ся поквапно. Дїзчина, щоб дати про себе знати, сказала: Ой то мете 
мете! — про сніг, а парубок думаючи, що вона говорить про його їдїне, сер¬ 

дито відповів словами, що війшли в приказку. 

Меч. 1. Не тогди меча шукати, коли ся треба потикати. (Ільк.) ...як до 
бою ставати. (Наг.) 
Треба мати оруже завчасу готове до бою. Пор. АбаІЬ. Міесг 1. 

2. Нема меча остріапіого над хлопа сильнїйшого, (Гнїдк.) 
Він не пощадить слабшого. 

3. Хто мечем воює, від меча гине. (Гнїдк.) 
Євангельські слова. Пор. АсіаІЬ. Міесг 4. 

Мешкати. 1, Ти де мешкаєш? — Ніде. А ти де? — зараз напроти» 
тебе. (Льв.) 
Розмова двох бевхатних вуличників. 

Мешти. 1. Мешти,. я сї есеру, а ти будеш нести. (Буде.) 
Мешти — патинки, капці. 

Микати. 1. Мама тикала, а я микала. (Лучак.) 
Мама садила прим, горох, моркву, а а рвала. 

Микита. 1. А то Микита, не Василь. (Киїгии.) 
Побачив помилку. 

2. Микита на ялинї, Миквтиха пасе свині. (Наг.) 
Првповідають, воли бачуть якесь безладе. 

3. Микита поїв котьита. (Наг.) 
Замісь пирогів. Дивував ся, що пироги волохаті іще й драпають ся. 

4. Микита — срака протьнта. (Снят.) 
Прозивають, дравпять Микиту. 

5. Микитиха тісто иісит, а Микита дїти тїшит. (Наг.) 
Про доладне, згідливе подруже. 
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Микита—Милий Ч. 17.458 —17.474. 

6. Микито, цж ти то? — Не я то, шії тато. (Наг.) 
Про недоладну розмову. 

7. Модний Микито 1 (Бібр.) 
Замісь: Моцншй Бояе! 

8. Не кпити з Микити, бо й Микита виіи кпити. (Кол.) 
Не дасть собі вробити кривди. 

9. Не кпити з Микити, бо Микита свій пан. (Явор.) 
Він потрафить сам боронити себе від кпин. 

10. Не кпити з Микити, бо Микита й саи кеп. (Колон.) 
З дурного гріх кепкувати, хоч його поводжінв аж напрошуеть ся на кпини.. 

11. Пустив Біг Микиту на волокиту. (Лев., Ільк.) 
Розволочив ся, не деряить ся хати. 

Микитити. 1. Микитиш ти щось небоже! (Наг.) 
Крутиш, брешеш. 

Микола. 1. Бід Миколи тай ніколи. (Залїсв) 
Не исно. 

2. Микола обісрав хату довкола, казали иу лизати, а він втік до хати. 
(Підгірки) 
Дразнять Миколу. 

3. На Миколи, або ніколи. (Наг.) 
Присягав ся такий, що бере новину, що віддасть її. 

4. Сьвятий Миколай Богои буде, як Бог уире. (Бар.) 
Віруванв, а може лише жарт наших селян. 

5. Сьвятий Никодай на білім кони їде. (Наг.) ...і дітям дарункп везе. 
(Дрог.) 
По селах нема звичаю обдаровувати чимось малих дітей на празник св. Ни- 

колая, а по містах сей звичай мабуть 8апесеняй німецькими кольонїстами 
8давиа й доси держить ся. Ті дарунки кладуть сонним дїтяи під подушки. 

Коли котрому дістанеть ся вамісь миколаївського медяника березова різка, то> 

така дитина дуже плаче, поки мати не задобрять її таким самим або й ще біль¬ 

шим медяником. 

6. Як не на Никали, то хиба ніколи. (Наг.) 
Обіцюе неплатний довжник віддати гроші. Правник Миколи, се найзвичаГівїй^ 

ший реченець, до якого наймають ся слуги. 

МиленІЄ. 1. Просивии го під аиленів, і ни хтїв ви вигодати. (Була.) 
Просив умильно. 

Милий. 1. Гоп, нон мила, що по плечех ленои била! (Пол.) 
Танечна приказка. Парубок танцює 8 дівкою, що колись набила Його. Пор; 

Етн. 36. VI, 4. 

2. З милого зсісти купити їсти. (Ільк.) 
Значінв якесь неясне. Милий ве8е милу па коркошах до міста. Основано ма^ 

буть на якійсь невідомій анекдотї. 

3. Мила і рана від свого пана. (Гнїдк.) Милая... (Лунак.) 
Коли любий чоловік жінку побе, то вона ще хвалить ся. 
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Мпяіти ся—Минатя Ч. 17.475—17.495* 

4. Милий ній иенї немилий, а при мнї його не вдарі (Зїбол*) 
Пор. вар. ч. 8. 

5. Милий му, як сіль у оцї. (Гнїдк.) 
Не любий, прикрий. 

6. ІІросит го під милий Біг. (Наг.) 
Богом заклинає, просит умильно. Пор. Миленів ч. 1. 

7. Там іди, мила, звідкв-сь била. (Явор.) 
Відправляє чоловік нелюбу жінку. 

в. Хоть він мінї не милий, не бий його при минї. (Наг.) Мій милий... не 
вдар. (Зїбол.) 
Не люблю бійки. Пор. Сим. 2470. 

9. Хоть кому зогнила, але міні мила. (Дучак.) 
Хоч кора жінка, але люба. 

10. Хоть не Василий, а мінї милнй. (Лучак.) 
Про іма байдуже, аби був любий. 

Милити ся. 1. Нехай не милить ся, бо не буде годитись. (Дар.) 
Дармо Тратить мило. 

2. ПІШОВ ЯК 8 иилои. (Гнїдк.) 
Хтось бевнадїйний. стратив щось, вилаяли. 

Мило. 1. Де мило, там очи, де болить, там руки. (Іль.) 
До милого ввертають ся очи, за болюче сягають руии. 

2. Мило тому давати, хто не хоче брати. (Гнїдк.) 
Приємно, що ніддае дарунок. 

3. Що кому мило, хоч би и половина зогнило. (Ільк.) ...хоть на нів... 

(Нетр., Гнїдк.) ...хоть би і... (Мінч.) 
У милого не добачуєш хиб. 

4. ІЦо мило, ще й снит ся. (Гнїдк.) 
Приємні сни. 

Милосерде. 1. Милосердя в нїм, як у К08ЯЧІИ кожуху вагрітку. (Гнїдк.) 
Про немилосердого чоловіка. 

МИЛОСТИНЯ. 1. Який манастир, така й милостиня. (Крипчуки) 
Який господар, такий його дар. 

Милость. 1. Милость о юлодї не сита. (Ільк.) 
Голодному відхочуєть ся й любови. 

2. Нема милости без справедливости. (Залїсе) ...без ваздрости. (Наг.) 
Хто любить несправедливого 8 його неправдою, тому гріх. 

Милувати. 1. Милує як вовк барана. (Залїсе) 
Готов з’їсти. 

Милуванє. 1. До милованя нема силованя. (Ільк.) На милуване... (ІІетр.) 
Се справа добровільна. 

Миля. і. Вйо штври милі за нец! (Наг.) ...за два дни. (Підпечари) 
Говорять дїтям, яких всауть на колївї мов на конї. 

Минати. 1. Все сї минав, лиш біда не минав ніколи. (Наг.) 
Все нова приходить. 
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Минати—Мир Ч. 17.496—17.513, 

2. 6, то мипе ся, а нема, то обійде ся. (Ільк.) Як 6... (Наг.) 
Говорить легкодухий чоловік. 

3. Коби йно мипуло три по пять, буде трава па пядь, вже в худобу па 
чім припять. (Мшан.) 
Три по пять пор. далі ч. 6 і 7. 

4. Минали би тї люде як ваповітреного. (Наг.) 
Прокляте. Заповітрених треба було оминати з далека; перед заповітреними 
селами стояли сторожі і не пускали до тих сіл нікого. 

5. Минули тії роки, що розпирали ся боки. (Ільк.) 
Коли всі наїдали ся та напиваги ся до сита. 

6. Поки не мине три рази по пять, то си ще сядь. (Мшан.) 
Ще зима, можеш сиочивати без роботи. 

7. Поки не мине три пять, не буде благодать* (Гнїдк.) 
Поки не мине від Різдва три рази по пять неділь, доти не буде тепла. 

8. Сім лїт минуло, як музика грала, а він ще тепер скаче. (Хиринка) 
Про дурня або памятливого, що не може забути того, що давно минуло. 

9. Так ся минуло, як у Віличи. (Мшан.) 
В Біличи, пов. Старий Самбір, було колись богато лїрників і через те всіх 
Біличан нідіймаси на сьміх, сідали при них на почіпки і на коліні крутили 
рукою мов корбою від ліни. Біличани прогнали від се всіх лірників і ще й 
доси сердять ся: коли хто переложить ногу на ногу або покрутить кінськи** 

хвостом, то бють. (М. Зубр.) 

10. Хто кого мине, най ногу вивине І (Ільк.) ...звихне! (Наг.) 
Прокляте на такого, що минав хату свого друга. 

11. Чому бути, тому не минути. (Лучак.) 
Що має бути, те й буде. 

12. Що минуло, то ся вабуло. (Ільк.) ...то вже не верне. (Льв.) ...тому 
вже не бути. (Сор.) 
І памяти не стало. 

13. Як зле мине, буде добре; як вина мине, буде літо. (Луч.) 
Вічна зміна і часу і людий. 

Мир. 1. Боже святий, який мир проклятий!: (Жидач.) 
Зітхав побожний чоловік. 

2. З добра миру. (Гнїдк.) 
Значіве неясне. 

3. З миру по нитці, голому сорочка. (Городен.) 
Коли зложать ся люди, то й найбіднїйшого запоможуть. 

4. Ліпший мир па гумнї, як слава на війні. (Гнїдк.) 
Ліпше спокійне, господарське жите від вояцької слави. 

5. Мири пезмиренні. (Кос.) 
Богато народу. 

Ь. Миром, Грицьку! — Миром, вк ви собоу? — А шо*с, дужий? —Ду¬ 

жий, дек^вать за питане. — А вк гостили? — Миром,* слава. 

Богу. (Жабе) 
Гуцульська формула привитаня при стрічі. 
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Миска—Мисль Ч. 17.514—17.534. 

7. Мир усї любят, а вдин другого губят. (Гоїдк.) 
Не любять сварки, а сварить ся раз-у-раї. 

& Хто а ииром, 8 тим і Бог. (Збар.) 
Хто тихий та добрий для всіх. 

•Миска. 1. До готової ивско ладно поглядати лижви. (Стрільб.) 
Не до самої миски, але до страви. Пор. АгїаІЬ. Міза 2. 

2. До миски треба яижки. (Наг.) 
Без ложка до обіду не сідай. 

3. З миски до рота близька дорога. (Наг) 
Кождий одною рукою досягне. 

4. Коломийська миска, коло коломийської стояла. (Наг.) 
Коломийські маски колись мали дуже добру славу. 

Ь. Мий миску, давай борщ. (Гнїдк.) ...сим... (Цен.) 
Нема по що мити, бож вона від борщу. 

'6. Миску вииету, хати не вимету. (Наг.) 
Про ліниву, але їстовиту дівку. Вимести миску — виїсти з неї все до чиста. 

7. ІІорожиа миска ие вабит писка. (Гнїдк.) 
Бід неї кождий відвертаеть ся. Пор. Міза 10. 

Мисль, мислити. 1. Анїм не мислив за тото! (Наг.) 
Не сподівав ся, вастало його неприготованого. 

2. Анї через мисель ми то не шибнуло. (Лім.) 
Говорить чоловік при якійсь несподіванці. 

3. Без месій, без тьими я то зробив. (Наг.) 
Оправдував ся чоловік перед судом за 8лочин у пянім сталі 

4. Будь доброї мисли, вїчого ти сї не стане. (Наг.) 
Потішають зажуреного чоловіка. 

5. Викинь си то з мисли! (Кукив.) 
Перестань про се й думати, се неможливе. 

•6. До мисли треба голови, а в мене така голова, як розбитий горниць: 
що вплине, то зараз виплине. (Наг.) 
Жалував ся вабудьковатий чоловік. 

7. За мисли не позивают до війта. (Гнїдк.) 
Моіква думати, що хто хоче. Пор. АдаїЬ. Му&І 7. 

8. З мисли ми то не сходит. (Наг.) 
Не можу відірвати ся від тих думок. 

9. З мисли ми то зійшло. (Наг.) 
Забуло ся. Пор. АдаІЬ. Мубі 2. 

10. З мислями бю ся: що ви за еден? (Наг) 
Не можу догадати ся. 

11. Мислив, мислив дурень тай умер. (^рех.) 
Не видумав нічого тай не робив нічого. Пор. АдаІЬ, Му£І 2. 

12. Мисли в небі, а ноги в постели. (Ільк.) 
Лежачи на постели чоловік думає всячину. Пор. АдаїЬ. Музі 10, 11. 
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Мисль—Митна Ч. 17.535 —17.554. 

13. Мисли до суду не позивають. (Ільк.) 
Варіявт до ч. 7. Пор. АсІаІЬ. Му$1 9. 

14. Мислиж иої иисли, чого ви ту прийшли? (Наг.) 
Му гать са чоловік, коли обсядуть й<>го чорні думки. 

15. Мисли ва вчинки це стінут. (Наг.) 
Треба вробити. Пор. А (і а і Ь. Музі 12. 

16. Мисли иі не вносять. (Цен.) 
Ані думки про се не маю. 

17. Мисли поза Висли, а сиерть ва плечима. (Гнїдк.) 
Думки блукають далеко, а смерть уже близька. 

18. Мислиця — ввілницч. (Мшав.) 
Думка ошукує чоловіка. 

19. Мисль не мисль, буде місто Перемишль. (Наг.) 
Так сказала якась баба людям, які крепко думали над тим, як має називати 
ся вбудоване ними міото. 

20. Мислями ио небі, а валом у болоті. (Гнїдк.) 
Чоловік хоч у найтяжших обставинах буяє думками в небесах. 

21. На мисль ми прийшло. (Наг.) 
Пригадав собі щось. 

22. Хоць би раз помислив, на що жу ся то здасть! (Уриче) 
Говорив чоловік про злодія, який украв у нього ступу і не 8нав, що 8 нею 
робити, бо не мав своєї хати. 

23. Через п\ сту мисель злонав ех си дишель. (Ліпна) 
Чоловік їдучи дорогою в задумі, а може задрімавши на спуску 8 гори не 
вдержав конай і перевернув ся, а в возї гломав ся дишель. То й складав 
свою вину на ту „пусту мисель що так гасліпила його. 

24. Чоловік мислит, а Бог керує. (Дмит.) 
Чоловік строїть плани, а їх сповненє не залежить від нього. 

25. Що на мисли, то й на язиці. (Ільк.) 
Що придумав, те й говорить. Пор. АсІаІЬ. Мубі 1. 

Митер (Дмитро). 1. Два Митри, хоч ними сраку витри. (Цен.) 
Оба ледащо, непотріби. 

2. Митер, сраку бик пий витер. (Наг.) 
Дразвять хлопця Дмитра. 

3. Почкай Митре, най сї ьитрр. (Черлянки) 
Пожди, аж пора настане. 

Мити. 1. Він до тото не влив сї. (Комар.) 
Нездібний, негодев. 

2. Мий мі — не мочи міі Чеши мі — не крач мі! (Завад.) 
Забагає неможливого. Крач очевидно німецьке Кгаігеп. 

3. Мий, чеши, стрій і ховай, а потім ваплати кому, щоб узяв біду 8 до¬ 
му. (Ільк.) 
Говорять про дівчину, що строїть ся замуж. 

Митна. 1. Ой ти нитко! (Наг.) 
До брехуна, що розносить пльотки. 
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Михавко—Миш Ч. 17.555—17.573. 

Михавко. 1. Махавку, льигай на лавку, (Наг.) 
Навали гайдуки ладячи ся бити Михавка. 

Михайло. 1. Волай тї сьвйитнй Михаїло поравнві (Наг.) 
Св. Михайло — патрон громів. 

2. Виглядає, як Михайлове чудо. (Коб.) 
Михайлове чудо, сьвято, припадає на донь 19. вересня. Говорять про поганого 
або переляканого чоловіка. 

3. Михайло всім людьом попихайло. (Наг.) 
Несамостійний, оотульний чоловік. 

4. Михайло розпухайло, хтїв ся женити, єдву жінку печи, а другу ва¬ 
рити. (Лол.) 
Про жорстокого, немилосерного чоловіка. 

5. Міхайло, їв би-с борщу? — Ни файно. — А пирога? — Хоть би й два. 
— А дівчина? — Ба, ба, ба. (Кольб.) 
Приговорюють парубкови. що рад би оженити ся. 

6. Міхал на свини їхав, свиня зверещьила, Міхала вбісцьила. (Джурии) 
Дразнять хлопця Михайла. 

7. Як би не Михайло, то бим сї не вбирала файно. (Наг.) 
Говорить дівчина, що подобала собі якогось Михайла. Слово ,,файваи зане¬ 

сено до Галичини Німцями кольонїстами і приняло ся скрівь у народнїх масах. 

8. пЯк ся звеш?® — „Михайло®. — „А робити хочеш?" — „Нехай 
но!“ — „А борщуV* — „Не хочу*. — „А пирога?" — „Хоть 
би й два®. (Ільк.) 
Говорять про лінивого до праці, а ласого на добру Іду, пор. ч. б. 

Миш. 1. Дай миши сьвйичепої паски, то в пергачьи вийде. (Наг.) 
Загальне віруване, що 8 миши, яка покоштуе свяченої паски, вийде лилик. 

2. І лиш Господині', як в що в судині*. (Ком.) 
В повнім усяка жінка потрафить собі дати раду. 

3. І миш у стозі не згине. (Явор.) Не згиве миш у сто8Ї. (Наг.) 
Сеж для неї магазин поживи. 

4. Коли миши кота не чують, то собі безпечно герцюють. (Ільк.) 
Без начальства люди розорились би всюди. 

5. Миш в голову зайшла, чаким зерно знайшла. (Ільк.) 
Журила ся і трудила ся в пустій стодолі. 

6. Миш і па вівтар скаче, коли паламар не баче. (Кол.) 
Позволив собі брикати. 

7. Мишко, мишко, на тобі кістьиний зубок, а мінї дай яелїзний! (Наг.) 
Примовляють діти, коли у них випадають молочні зуби, кидаючи їх через 

гряди „для мишки.® 

8. Миш не одиу має дїру до ями. (Ільк.) 
Робить собі кілька дір на всяку небезпеку. 

9. Миш сапа котови видає ся. (Гнїдк.) 
Зо страху инодї біжить до нього замісь до діри* 

10. Не спускає ся ииш па єдну дїру. (Днїдк.) 
Варінт до ч. 8. 
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Мишачки—Міра Ч. 17.&74—17.593. 

П. Пішов десь на нішн. (Наг.) 
Говорять про парубка, що любить блукати но селу ночами. 

12. Почули іяшн короля в зоїли. (Гнїдк.) ...крільи в Польща. (Наг.) 
Почули люди власть над собою. 

13. Хрупав як виш верво. (Наг.) 
Коли хто не їсть, а хрупає передніми вубами. 

14. Худа то миш, що лиш вдну діру до ями мав. (Гнїдк.) 
Ца ховяйку, що рарить лиш одну страву. 

15. Чують нишн, що кота нона доіа. (Наг.) 
І вибігають гуляти по х&тї. Пор. АгїаІЬ. Музг.5, 21. 

Мишачки (мишачий цомет). 1. Без жишьичок пшениці £ на проскури не¬ 
вдала. (Наг.) 
Таке віруванє, що в пшениці мусять бути мишачки. Оповідають про якогось 
монаха, що купував пшеницю і коли мужик не хотів йому продати верно 8а* 

нечищене мишачками, він скакав, . Люди божі, ми не сміємо навіть брати на 
проскури пшениці без мишачоки. 

Мишкувати. 1. Мишкує як лис на весиї. (Наг.) 
Йде ва тропок, шукав чогось бігаючи сюди й туди. 

МІЙ. 1. Мій не ній, а ти його не бий. (Ценїв) 
Говорить милосердий чоловік забіяці. 

Міна. 1. Міва бднону пляґув. (Наг.) ...ваннт. (Цев.) 
Виходить на користь. 

Мінити. 1. Ти вже щось піниш бесіду. (Косе.) 
Зачинаєш брехати. 

Міняти. 1. Заііняв перстинець за реіенець. (Луч.) 
Щось цінне ва дешеве. 

2. Міняй кріцу ва лошіцу. (Косе.) 
Циганська пропозиція. Бріца — сталь. Пор. АсІаІЬ. Міепіас 3. 

3. Міняй свату слїпу кобилу на носату. (Ільк.) 
Одна й друга пїчого не варта. 

4. Би заміньив би я свою білу ва чужий гаравд. (Кольб.) 
Бідний чоловік задоволений своїм і не бажає чужого. 

5. Проміняв гаювицю за дурницю. (Бор.) 
Щось важне 8а пусте. Пор. АсІаІЬ. Міепіас 1. 

6. Як тото ііняти гі-гі-гі за ге-ге-ге? (Ярич.) 
Коня 8а гуску. 

Міньба. 1. Міньба вдиопу ванув. (Міич, Петр.) 
Виходить на користь Пор. Міна. 

Міра. 1. Без міри нема віри. (Ільк.) 
Аж яміривши можна повірити, що річ має таку великість. 

2. В його мньирі. (Наг.) 
В його врості. 

3. В міру все добре. (Наг.) 
Мірне житє найкраще. Пор. АсІаІЬ. Міага 17. 
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Міра—Мірвта Ч. 17.594—17.614. 

4. Господь як дає, то не «ньпров. (Наг.) 
Неміряне, богато. 

6. Десь Бог від тебе мньиру загубив. (Наг.) 
Що ти виріс такий великий. Лор. АбаІЬ. Міага 1. 

С. До тої міри досидів. (Кос.) 
До тої пори, до часу. 

7. Лучше міру перевершити, як недовершити. (Гніде.) 
Говорять купцеви, який усе має охоту дати менше а не більше, як міняв. 

8. Перебрав міру. (Наг.) 
Переборщив щось. Пор. АбаІЬ. Міага 15. 

9. Справедлива міра, як циганська торба. (Гнїдк.) 
В їло все ввіде. 

10. То рехтельна мвьира. (Наг.) 
Добра, вірна. 

11. То ще на стару миьнру мньиріпо. (Наг.) 
Старі міри були більші від нових. 

12. Що міра, то віра. (Ільк.) 
Бо е доказом вірности. Пор. АбаІЬ. Міага 2, 3. 

13. Яков міров мірівш, таков ти відміріют. (Еольб.) 
Рівним за рівне. Пор. \УаЬ1. І, 157; АбаІЬ. Міага 4. 

Мірити. 1. Ви мене не мірте полумацком, бо я і в корец не вміщу ся. 
(Явор.) 
Се за мала міра. 

2. Відмірив і ще з причинком. (Кол.) 
Дав більше нїж узяв. 

3. Десять разів мірь, а раз утпи. (Ільк.) Сім раз... (Наг.) ...уріж. (Иетр.) 

Два рази... (Явор.) 
Утнеш раз а кепсько, то вже не направиш. 

4. Змірив, але нп цїлив. (Замул.) 
Міряти тут у значіню стріляти. 

5. Зміряв го від ніг до голов. (Ільк.) ...голови. (Наг.) 
Зміряв очима, оглянув. 

7. Мірив у ворону, а трафив у корову. (Гпїдк.) 
Про кепського стрільця. 

8. Намньир і потелепай. (Наг.) 
Насип у міру і потряси, аби була вовсїм повна. 

9. Не мір мене малою міркою, бо я ся і в велкку вхїзу. (Луч.) 
Але влазить ся і в малу. Пор. ч. 1. 

10. Там міряв, де глїбоко. (Орел.) 
Мілке можна й ногою емірати, не треба міри. 

11. Хто не вмірит, той не увірит. (Ким.) 
Не мав докаву на чиїсь слова. 

12. Якою мірою міримо, такою будемо відбирати. (Гвїдк.) 
Що робимо иншим, те й вам будуть робити. Пор. Міра 11. 
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Міст—Міеде 17.015—17.633. 

МІСТ. 1. Завела під міст і подавила ся під фіст: цв кінь, цв кобила, 
коли я юж ваплатила. (Мшан.) 
Так говорила жінка, що куаила на торвї ковя, але соромила са („ганьбила- 

са“) при людях подавити ся, що купує. (М. Зубр) 

2. Не просто 8 поста, аіе стрімголов. (Бергом.) 
Один паде кепс ко, другий ще гірше. 

3. Під мостом — 8зїдж гівио з коростов. (Яс. С.) 
Ііудровапє. 

4. Під мостом риба з фосгом. (Наг.) 
Початок пісні, вживаний часто в розмові. 

-5. Скажу тобі иросто з моста. (Наг.) 
Отверто, по щирости. 

МІСТО. 1. В МІСТІ 6 £ мужвкови, 6 й иевістї. (Вікно) 
Всего кожна дістати. 

2. В місті що до кошика, то 8 грошина. (Наг.) 
Все треба купити. Пор. АОаІЬ. Міазіо ІЗ. 

3. В місті як в тїстї, а в селї як у смолі*. (Голеш.) ...як в багиї. (тамже) 
Сільське жите гірше, біднійте від міського. 

4. Гатьта-вісьта аж до міста. (Наг.) 
Іди до кіста. Пор. АсіаІЬ. Міазіо 3. 

Міське телятко мудрійте, як сільське дитятко. (Крех.) 
Говорять селяик про розум міщан. У Поликів ще досаднїйше: Ма<іг2е;?га 
\у тіеЗсіе 8шпіщ ]ак па тузі £озро(1уша, АсіаІЬ. Міазіо 4. 

4>. Чого в місті ва дармо найбільше? Крику. (Яс. С.) 
Торгують ся і кричать. 

7. Чого в місті за ґрейцар иайбільше? Перцю. Бо як купиш, то ззїсти 
не можеш. (Яс. С.) 
Так характеризують містовий торг. 

Місце. 1. Аби місце, то вже хтось на нїн стаие. (Наг.) ...сяде. (Крех.) 
Кожда позиція чи то в громаді чи в уряді буде обсаджена. 

2. Абии иа иісци став! (Наг.) 
При меті, до якої йду. 

3. Анї н нісцьи! (Наг.) 
Не руш ся анї ва один кров. 

4. Без иісиьн лишив сї. (Наг.) 
Без ванятя, бев служби. 

5. Бев місцьн вїхто сї ке лишит. (Наг.) 
Кождий собі якесь місце вайде. 

<6. Бодай ви иа вле місце не стали! (Любша) 
Жебрацька молитва, основана на вірі, що е такі ялі місця, що ставши на 
нього, чоловік мусить наскочити на якесь лихо. 

7. Вже й місце вастило. (Наг.) 
Нема й памятн про те, забуло ся. 
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Місце Ч. 17.034 — 17.654. 

8. Вже і місця не знати, де ходив старий Нріам срати. (Дулїби) 
Так колись перекладали класичне „Кес Іосиз, иЬі Тго^а Гиіі. 

9% Все на бдніх місцн сюїт. (Наг.) 
Держить ся тих самих поглядів чи прпвичок. 

10. Всім тут місце буде. (Наг.) 
На кладовищі. 

11. Вступив му сї з місцьи. (Наг.) 
Позволив ваняти своє місце. 

12. Де кому не місце, най сї там не суне. (Наг.) ...пхав. (Завад.) 
Невідповідний до якогось становища не повинен пхати ся до нього. 

13. Дїтина з своїм місцьом на сьвіт приходит. (Наг.) 
Те місце — ріасепіа, з якою родить ся дитина. 

14. Добирає собі місця, як курка па гиїздї. (Крех.) 
Крутить ся на однім місці, немов би шукав чогось. 

15. За своє місце нї з ким сї не міньив. (Наг.) ...нї з ким би* не міняв 
ся. (Крех.) 
Моє найліпше. 

16. Заступав чуже місце. (Наг.) 
Він до того діла не належний, але заступав когось иншого, робить його імспегґ. 

17. З місцьп го зрушив. (Наг.) 
Зіпхнув, вигнав. 

18. І місце 8астило, де сї колись гостило. (Наг.) 
Минуло ся. 

19. І місця не знати, де ходили срати. (Дулїби) 
Заросло буряном. Нор. лат. N60 Іосиз иЬі Тго^а Тиіі. 

20. Кожднй на своє місце! (Наг.) 
Яке йому належить ся чи в громаді чи в уряді. 

21. Кому де місце, а кому й не місце. (Наг.) 
. До чого *тось відповідний, а до чого й нї. 

22. Ліпші місця вже давно заняті. (Наг.) 
На них тиснеть ся найбільше людий. . . . , * /ч . . 

23. Мало ти місця? (Наг.) . 
Коли хтось суваеть ся 8 кута в кут. 

24. Місцїма гриби ростут. (Наг.) : - : ; і 
Не скрізь, навіть у однім лісі. , . , *[ « 

25. Місцьи си не може найти. (Наг.) ; :» 
Не має де сісти, плентаеть ся по хатї. ^ 

26. Найшов своє місце. (Наг.) , і 
Осягнув відповідне для себе становище. 1.7 

27* На місця і камінь поросте. (Луч.) ь..мохнатїе. (Бор*) ..діоростаб. 
На однім місці чоловік таки чогось доробить ся і вабогатїЄг Пар. ЗсЬІеі. 174. 

28. На своїм кіеци чоловік. (Наг.) ; л 
Відповідний до свойого становища. ^ ; ; ■ , * 

«г 400 — 

Оідіїігесі Ьу ОлООДІе 



Місце—Місяць Ч. 17.655-17.675. 

29. На то місце не такого би треба. (Наі\) 
Сей, що на нїм тепер, зовсім невідповідний для нього. 

30. На якесь погане місце натрафпв, (Наг.) 
Щось йому стало ся погане. 

31. Не бій сї, я ти твого місцьи не залежу, (Нат.) 
Коли хто лягає на чуже місце. 

32. Не загріє він там місця. (Львів) 
Не побуде довго. Пор. АйаІЬ. Міеізсе 7. 

33. Незлюбив собі місця. (Ііьк.) 
Ці шов геть. 

34. Не місце голови шукає, а голова місця. (Мінч.) 
Чоловік шукав, доб йому було добре Пор. АбаІЬ. Міеізсе 6. 

35. Не місце тут тобі. (Наг.) 
Тут тебе не треба. г 

36. Не місце чоловіка краспт, а чоловік місце. (Наг.) 
Своїми заслугами, Пор. Тим, 112; \Уапсі. Ш, Ріаіг 2; Асіа1!*. ДІіфсе 5. 

37. Не такого би му місця треба. (Крех.) 
Він тут тратить, на иишім місці показав би свою вдібність. 

38. Нігде місця не загріє, такий непосидущий. (Ільк.) 
Лиш би золочив ся. Пор. АйаІЬ. Міеізсе 9 

39. Ііильиуй свого місцьи, не дужого* (Наг.) 
Сього становища чи ванятя. 

40. Ріжиі місця має Пан Біг для своїх дїтий. (Жидач.) 
Не всіх ставить на однаких місцях. 

41. Робит місце для свого настушіика. (Льв.) 
Про урядпика, що вступаеть ся зі свого місця або вмирав. 

42. Своє місце найііевнїйше, (Наг.) 
Те місце, яке чоловік заняв у своїм шитю. 

43. Сьому місцю будь рал. (Наг.) 
Воно одиноке відповідне для тебе. 

44. Тепле місце му сї трафило. (Наг.) 
Вигідне і корисне. 

45. Ще місце тепле. (Наг.) 
Тілько що сидів або жив ось тут. Про покійника. 

46. Що в добре місце положиш, ніколи не пропаде. (Ком.) 
Бо буде безпечне. 

47. Як до місця і як до часу. (Цеп.) 
Треба робити всяке діло. , 

Місяць. 1. Аби на мене місяць сьвітив, а я звізди кругом побю. (ІЛьк.) 
...як хочут. (Пеір.) ...про 8візди байдуже. (Наг.) ...звізди-іірутоіі. 
побю. (Цен.) г 
Світло 8ВІ8Д слабе. т 

2. Від місяця не зріє пшениця. (Гнїдк.) 
Він не мав в собі тепла. 
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Місяць—Міцний Ч. 17.676-17.694: 

3. Де сї то подїло? Хиба іісьиць украв! (Коссів) 
Запитував чоловік, якому вкрадено щось без влодїя. 

4. До місяця хиба зуби сушити. (Вела) 
Що инше до місяця не висхне. 

5. За місїць богато може стати сї. (Наг.) 
Протягом місячного періоду. 

6. Коли місяць в серп, то чарівниці їдуть на границі. (Ільк.) 
У першій або третій квадрі. 

7. Коли місьиць у повни червоний, то буде дождж. (Наг.) 
Народна ворожба. Червовий колір іде від водяної мраки, що з&слонюе образ» 

місяця. 

8. Місяць на небі, а рік у календаря. (Торки) 
Так мовив чоловік, що не 8иав, який тепер міеяць. 

9. Місяць наш божок; а хтож нам буде богувати, як його не стане? (Гол.) 
Майже всї старинні мітольоїїї вважали місяць богом на рівпї а сонцем. 

10. Місяцю рогоженьку, світи нам дороженьку. (Наг.) 
Говорять мандрівці, що йдуть або їдуть при місячнім світлі. Приказка взята 
8 відомої обжинкової ІіІСНЇ. 

11. О Господи, Господи, не видно апї місяця, анї вірочки. (Корч.) 
Говорив чоловік, що в ночи вийшов із хати, але не на двір, де було місячно,, 

а до сїний, де нічого не було видно, і висцяв ся на голови своїх товаришів, 

що ночували в сінях. Оповів Богдар Кирчів. 

12. Руський місяць попамньитаеш. (Наг.) 
Завважують, що він довший від польського і півнїйше від пього кінчить ся». 

13. Сьвітиш місяцю, а не грієш. (Бар.) 
Говорив Циган у зимі. Пор. Нос. 424. 

14. Такий місїць, що при нїм можна игли вбирати. (Наг.) 
Так ясно, місячно. 

Місячно. 1. Так місячно, що лише з чужов жопов па поділь іти. (Туч.) 
...на постіль... (Явор.) 
Так ясно. 

2. Так місячно, хоть мак сїй. (Туч.) ...мак збирай. (Наг.) 
Про ясну ніч. 

Місити. 1. Місит го ногами. (Наг.) 
Копає толочить. 

2. Мішу, мішу, аж сї тобов латїшу. (Наг.) 
Смішать дитиву, ніби то місячи її по грудях. 

Містити. 1. Всї тут змістимо сї. (Наг.) 
На кладовищі. 

Мітла. 1. Нова мітла все добре замітає. (Луч.) 
Новий приятель в більшій чести від старого. Пор. а Н І. II, ЗО ; ВеЬ* 8Ф 

Міцний. 1. Міцний, ак з клоча батіг. (Ільк.> 
Зовсім не міцний. 
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Мідь - Міщан Ч. 17.695 —17.714. 

2- Мідного кола держати ся. (Гнїдк.) 
Сильної партії або родини. 

МІЦЬ* 1* Бодаі моди ае мав. (Наг.) 
Звичайна формула, коли хто вгадує про чорта. 

2. Коби така мідь, як злість! (Наг.) ...таку мідь мав, як злість мав! (Наг.) 
Про сердитого, а безсилого. 

МІХ. 1. Дзюравого міха ніхто не напхає. (ІІетр.) ...не наситит. (Петр.) 
Дїравого... (Ільк.) ...не наповниш. (Орел.) 
Бевдонного горла не наситиш. 

2. З вдного мішка хлїб і лемішка. (Дар.) 
Мова про Йсебрака, ще все кладе в свій мішок. 

3. Коли вішок як теля — приятелів тьма, а як лата — нема нї сестри 
ні брата. (Япор.) 
Коли в мавток то в й други. Пор. АсіаІЬ. Мі^згек 8. 

*і. Кому міх тяжит, того і торба страшит. (Гнїдк.) 
Кому тяжить велике лихо, той боїгь ся й найменшого. 

5. Міхом з тьи ськиру відру. (Наг.) > 
Так ак 8 кота, не порючи. 

6. Поки мішка чують, поти шанують. (Ільк.) 
Як чоловік богатий, то його честять, а бідним гордують. Пор. Асі а 1К Міе- 

52вк 18. 

7. Попів міх, жебраків кінь ніколи не ситі. (Гол.) 
Про попівську й жебрацьку ненаситність. 

8. Як міх надимаиий... (Гнїдк.) ...над^тяй. (Наг.) 
Про надутого чоловіка. 

9. Як я то зробив, аби міх кольки кололи! (Наг.) 
Міх вамісь мі, мене. Жартливе вакляте. 

Мішати. 1. Вмішьила сї, як середа в тиждень. (Сі*р.) 
Зовсім без потреби. 

2. Мішьив го з болотом. (Наг.) 
Лає, паплюжит. 

3. Мішьив му сї в голові. (Наг.) 
Він дуріє, не має влади пад своїми думками. 

4. Мішьив сї не в своє. (Наг.) 
Встрявав в чужі діла. 

5. Мішьив як горох з капустов. (Наг.) 
Мішає 8 собою річи неналежні до себе. 

6. Най ся мішав грішне з праведним. (Гнїдк.) 
Так як усе в житю. 

7. Як сї вмішьив може них, то сї норозлїтали, як липове кінне. (Цвнїв) 
Розбив і розігнав їх. 

Міщан. 1. Що то шн ва ііщаи: з чого сорочка, 8 того ії жупан. (Луч.) 
Дрантивий міщанин, бідний. 
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Млнн—Мовити Ч. 17.715—17.736. 

Млин. 1. Бодай у млинї душі не було, як то не правда 1 (Мате.) ...у пвї... 
(Кол.) 
Жартливе вакляте. 

2. На свій млин воду обертає. (Ільк.) ...горне. (Наг.) 
На свою користь працює. 

Млинар. 1. Який млинарь, такий млин. (Гнїдк.) 
Порядний або непорядний. 

Мних. 1. Був ту мних, що мав богато книг, а не внав, що б в них. (Бар.) 
Про неграмотного чоловіка. 

Много. 1. Бодай вас більше було! (Льв.) 
Коли їх мало. » 

2. Много би говорити, а мало слухати. (Наг.) 
Про пусту, зайву розмову. 

3. Много два гриби в борщ. (Гнїдк.) 
Зайва приправа. 

4. Много два на едного. (Иетр.) 
Бо його подужають. Пор. А4а1Ь. Б\уа 1. 

5. Много вла, коли на едного два. (Лев., Ільк.) 
їх побіда певна, вар. до ч. 4. 

6. Много тот чннит, хто мусит. (Гиїдк.) 
Працює під примусом. 

7. Хто много говорит, той мало має. (Наг.) ...творит. (Наг.) 
Бо тратить час на балаки. 

8. Хто много мав, той прагне більше. (Мінч., Ільк., Иетр.) 
Все йому вамало. Пор. АдаІЬ. Міес 10. 

9. Чого ва много, того й свині пе любит. (Наг.) 
Се набридав. Пор. АсїаІЬ. \¥іе1е 1. 

Многоглаголаніе. 1. В многоглаголаниї нема спасеній. (Петр.) 
Балачка нікому не поможе. Пор. Гильф. 298; Сим. 395. 

Мняти. 1. Не мни слова, говори просто. (Наг.) 
Про плутану, баламутну мову. 

Мова. 1. Красная мова находить добрії слова. (Ільк.) 
Пор лат. Іп виа саиза заііз фіізчие еіодиепз. Сама річ чинить просторечястим. 

2. Межи наїи мова. (Гнїдк.) 
Щоб про се ніхто не знав. 

3. Мова ся мовить, а хліб ся їсть. (Ільк., Петр.) 
За балачкою тратить ся добро. 

4. Нагла нова — правда готова. (Гнїлк.) 
Бо чоловік не здужав вигадати брехні. 

5. По нові безумен пізнає ся. (Гнїдк.) 
Бо говорить глупо. 

6. Пуста мова не варт доброго слова. (Гнїдк.) 
Балаканви ровумного слова не застуииш. 

Мовити. 1. Мовила Феся, що обійде ся. (Иетр.) 
Про непотрібне діло. 
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Мовляти—Мовчати Ч. 17.737—17.757. 

2. Най нічого не мовю! (Наг.) 
Не варто про се говорити. 

3. Не иов ми и слова! (Наг.) 
Моачи. 

4. Не иов ми ніяк, лиш ми мов правду 1 (Наг.) 
Не бреши міні нічого. 

Мовляти. 1. Мовляв кийсь. (Ільк., Мінч.) ...якийсь. (Ільк.) ...той. (Ільк.) 
Не мовляв... (Сквар.) 
Інтродукція до всякої приповідки. 

2. З перебачіиьом мовйичи. (Наг.) 
Говорю таке, чогоб не повинен, отже вибачайте. 

3. Не до вас мовлячи. (Ільк.) ...при вас... (Ільк,) 
Се вас не тичить ся. 

Мовчанка. 1. Мовчанка не пушит, голови не сушит. (Иетр.) Мовчавши... 

(Мінч.) 
Чоловік не дуегь ся і не клопочете ся мовчачи. 

2. Мовчанку де схочеш подієш. (Гнїдк.) 
Вона — святе ніщо. 

Мовчати. 1. Ви мовчіт, а ми будемо потакувати. (Кольб.) 
Так найліпше дійдемо до ягоди. 

2. Мовч дупо, коли письма не знавші (Орел.) 
Говорять дурневи, що мішавть ся в річи, яких не розуміє. 

3. Мовчене де схочеш, то поставиш. (Ільк.) Мовчане... сховаєш. (Лім.) 
Не завадить нікому. 

4. Мовчи, всього збудеш. (ІІетр.) 
Не зачіпай нічого, то все піде мимо. 

5. Мовчи глуха, менше гріха! (Кобил.) 
Говорячи грішиш, бо говориш не до річи. Пор. АсІаІЬ. Міісгес 7. 

Мовчи, коли письма не знавш. (Ільк.) 
Не говори про те, чого не знаєш. 

7. Мовчи, коли ти добре. (Наг.) 
Заговориш, буде 8ле. Пор. АсіаІЬ. Міісгес 9. 

3. Мовчи, коли тї сї не питают. (Наг.) 
Невідповідай не питаний. 

3. Мовчи, ие зачіпай го, пай жне. (Берез.) 
Поклик до загальної толеранції. 

10. Мовчи не пожалуєш. (Ярич.) 
Не будеш каяти ся. Пор. А <1и1Ь. Міісгес 23. 

11. Мовчи, не роби пекла з хати! (Наг.) 
Своєю сварнею. 

12. Мовчи та диш І (Цей.) 
Будь рад, що шиєш. ' 

13. Мовчи та потакуй. (Петр., Підгірки) V 
Се пайкраша політика, бо їй піхто не спротивить ся. 
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Мовчати —Могти Ч. 17.758—17.779* 

14. Мовчи, та свою біду товчи. (Гнїдк.) 
Мовчки неси свою долю, не жалуй ся на неї. 

15. Мовчи язичку, будеш їсти кашичку. (Лев.) 
Як 8&говориш, то не дадуть. 

16. Мовчи язичку, дістанеш паленичку. (Тереб.) ...будеш їсти... (Залїсе) 
...целепичку. (Наг.) 

. Як заговориш, то не дістанеш. 

17. Мовчи язичку, то звїш плотичку. (Петр.) ...будеш їсти... (Пет., Мінч.) 
А то не дістанеш. 

18. Мовчи як г-о в корчи. (Кнїгпнив, Підгірки) 
Щоб не чув я тебе. 

19. Не питаний мовчи, не битий не кричи. (Луч.) 
Не виривай ся 8 криком. 

20. Хто мовчить, то лиха ся збуде. (Ільк.) 
Бо лихо не мав 8а що вчепити ся до нього. 

21. Хто мовчить, сто вавчить. (Ільк.) 
Бо більше знав. 

22. Хапай мовчати. (Гпїдк.) 
Моачи зарав. 

Могила. 1. Від могили штири мили. (Наг.) 
Могилою навив&еть ся гора між Нагуввичами і Медвежею. 3 вершка тої гори 
числять чотири милі до С&мбора і так і приновідають. 

2. До могили бливько, 8 могили далеко. (Наг.) 
Могила в вначіню гробу. 

3. З могили не верпеш. (Наг.) 
З гробу. Пор. А (1 а 1Ь. Мо&іІа 1. 

4. Могила з вітром говорила. (Цей.) 
Пусте говорити. 

5. Цішов у могилі спати. (Наг.) 
Умер. Пор. АсІаІЬ. Мо£І1а 1. 

Могти. 1. Кобим так міг, як не можу! (Наг.) 
Говорить немічний чоловік. 

2. Не міг єн тобі, ледви собі. (Ільк.) 
Не стало сили. 

3. Не так не може, як не хоче. (Наг.) 
Про чоловіка влої волі 

4. Як би міг, то би ніж в него встромив. (Ільк.) 
Так ненавидить його. 

5. Як би міг, тоби го в лижцї водм втопив. (Ільк.) 
Але не може. 

6. Як міг, так допоміг. (Ільк,) 
Про доброчинця. 

7. Як могчи, так біду товчи. (Лучак.) 
Заходити ся на світі по 8М08Ї. 

8. Як хто може, так возе. (Зозул.) 
Як може так робить. 
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Моє—Молитва Ч. 17.780—17.799- 

Моє. 1. Аби іоб на верха. (Наг.) 
Упертий хоче поставити ва своїй, чи воно 8де, чи добре. 

2. Мов нипї та завтра. (Гнїік.) 
Що буде далі’, того ве знаю. 4 

3. Моє пишне та велячие (Наг.) 
А чуже погане. 

4. Ци не на иоїи стало? (Наг.) 
Так не стало ся, як я казав. 

Мож, можна. 1. Коби так можна, то би й алеї (Бор.) 
То зн. то би добре було. 

2. Не мож було ва тебе, ледво за себе. (Гнїдк.) 
Постояти, стати в сборонї. 

3. Як не мож, то не мож. (Лін.) 
Що над твої сили, до того не бери ся. 

4. Як можна, то дасть кожда, а як пе можна, не дасть і панї вель¬ 
можна. (Кам. струм.) 
В границях можливого. 

Мокнути. 1. Мокне мов сїно, найже мокне ії календар. (Наг.) 
Говорив господар, якому календар на сей день ворожив погоду і він порозки¬ 

дав сушити сїно, а на се пішов дощ, і тоді хозяїн викинув календар на дощ.' 

2. Хто в сухім, той не змокне. (Наг.) 
Держить ся сухо. 

3. Хто вмок, той води не боїт сї. (Наг.) 
Бо ВІН І бе8 того мокрий. 

Мокрий. 1. Мокрий, аж цюрит. (Наг.) 
Тече 8 нього вода. 

2. Мокрий такий, що крзтити го монг. (Наг.) Мокрий ем, лиш нї озьмн* 
тай викрути. (Наг.) 
Крутять мокре полотно, щоб витиснути 8 нього воду. 

3. Мокрий як хлющі. (Наг.) 
Як хляпавка. Пор. АбаІЬ. Мокгу 1. 

4. Мокрий як фльнк. (Баг.) 
Фляк хоч і сухий, робить вражі не мокрого. 

5. На мокрім місця очи маю. (Наг.) 
Говорить чоловік, що плаче, а його питають ся, чого плаче. 

6. Не боїт сї мокрий плови а голий розбою. (Кольб.) 
Одного плова (навална туча) не вмочить дужше, а у другого нїщо ваяти. 

Мокрій. 1. Як буде па Мокрія дощ ітв, то пак буде іти сорок дпий- 
(Мілан.) 
Нар. віруваве про весняву слоту. 

Молебен. 1. Дав бим на молебен, але-м сам потребен. (ІІетр.) ...коди... 
Говорить побожний, але бідній чоловік. 

Молитва. 1. За иолвтов — стоїт піп за корито», а попадя ва дошкам, 

пече в попа галушкам. (Празк.) 
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Молити—Мол один Ч. 17.800 - 17.819. 

Жартлива молитва. 

Молити. 1. Днї го відиолити ся. (Ільк.) 
Годі йото спехати ся. 

2. Пану Богу ся молит, тай хлопа неволсг. (Гиїдк.) 
Про панів за панщинн. 

3. Хто не вмів молити ся, най іде на море вчити ся. (Ільк.) 
Загально відома приказка, пор. Симони і 359. 

Молодець. 1. Коли-м не гідна молодця, то не хочу голубця. (Ільк.) 
Кривду вала собі дівчина, що пе вийшла заміж. 

2. Молодці як воробцї, всюди їх повно і всюди шкоду робвит. (Наг.) 
Про громади молодих парубків, що ганяють ва дівчатами. 

3. Пасемцї-молодцї, дяруе нас пан ґосіюдар колачем. (£шіт.) 
Промова найстаршого колядника до товаришів. г 

4. Соломяний молодець золоту дівку бере. (Петр.) о 

Непутящий парубок бере й найкращу дівку. 

5. Стою па колодці, мруґаю па молодці. (Наг.) 
Говорить кокетлива дівка. 

МОЛОДИЙ. 1. Годі молодим старих розуму вчити. (Замул.) 
У молодих звичайно ровуму і досвіду менше, ніж у старих. Пор. АсІаІЬ. 

Міойу 20 

2. З молодого як з воску, що хоч то виліпиш, (Замул*) 
Він ще не мав виробленого характеру, ще на все податливий. 

3. Коли м був молод, не їв мене голод. (Ільк.) Поки я... пе бив*.. (Йаг.) 
Міг заробити собі. 

4. Коли молодий зо старою оженить ся, то так є, як би молоді неуки 
копі до старого воза запряг. (Ільк.) 

Порівняне не 80ВСЇМ влучне, бо Й 8 НОВИМ В080М не булоб ЛІІШІЄ. 

5. Молоде — волоте, а старе гниле. (Ільк.) Молодое —*■’ золотов, а ста- 

рое гнилое. (Петр.) 

Звичайний осуд молодих людий, що старе — гниле. 

(>. Молоде, волоте; сіло ерата той не може встати. (Наг.) 
Насміх старих над молодими. 

7. Молоде пееьи и на г—о гавкає. (Цеп.) 
Всього бо'іть ся. 

8. Молодий може вмерти, а старий мусит. (Явор.) 
Шо у молодого припадок, то у старого правило. Пор А сі а ІЬ. Мккіу 27, 33. 

'9. Молодій сї не дивую, ате тобі, стара тру нице! (Наг.) 
Говорять про стару бабу, що строїть ся мов молода. 

10. Молодий — дуриий. (Ільк.) 
Недосвідпий, робить собМллюзії. 

11. Молодого кров гріє. (Замул.) 
У нього кров горяча. 

12. Не розумів молодий старого, аж доки сї сам не постарів. (Наг.) 

Звичайна поява. Пор. А сі а 1Ь МІосІу 39. 
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Молодий—Молодість Ч. 17.820-17.838.. 

13. Поки юлоде, тс сьвітои трісе, а як влатеріб, то й саю сї не може- 
рушити. (Кол.) 
Молодий строїть ообі широкі пливи, а потім сідає на мізернім місці. 

14. Иоки-сь молод, памятай на голол. (Геїдк.) 
Заздалегідь збирай засоби. 

15. Ходь молоде, а старий розум має. (Наг.) 
Про розумну дитину. Пор. АсіаІЬ. Міобу 44. 

16. Хто молодший, той солодший. (Наг.) 
Молодість, пора коханЯ. 

17. Що молодше, то солодше, що староє, то твердою (Міпч., Петр.) 
Пор. лемківську приспівку: стара баба ико жаба, яко сливка сушена, кістка? 

тверда, ядро горке, шкіра на нї зморщена. 

18. Як би молодий знав, а старий міг І (Наг.) 
То вробили-б богато добра. 

19. Як я була молода, то би мене і в решетї був не злапав. (Доброс.), 
Така швидка. Натяк па ту рибу, що зловлено решстсм. 

20. Як я молодий був, том 8 плота па коньи ліз. (Наг.) 
Сміють ся старі з молодого нездари. Пор. АсіаІЬ. Міоііу 6. 

21. Як я молодший був, то-м оттакий горнець чиру нараз виїдав. (Наг.)* 
Пастухи сидять па толоці, а один устав і замахує над ними ногою і припо- 

відае сю приказку. 

Молодиця. 1. Де красна молодиця, там яспа сьвітлиця. (Гнїдк.) ...ладна 
...ладні... (Город.) 
Бо вона красить собою і найбіднїйшу хату. 

2. До молодиці липнути не годит сї. (Наг.) 
Вона жінка иншого, її не слід любити. 

3. Молодиці! но половини, а старая баба цілому ради. (Петр.) 
Стара вахланна. 

4. Ото мені молодиця, що з всіх боків круглолиці. (Дар.) 
Мав вигляд зовсім круглої. 

МОЛОДІСТЬ. 1. За гріхи молодости, Бог карає старі кости. (Кобр.) 
Чоловік покутує на старість ва тс, їло нагрішив у молодости. Пор. АсіаІЬ 
Міоііозс 1, 13. 

2. Молодість — буйність, а старість не радість. (Ільк.) 
Молодий буяє, а старий журить ся. 

3. Молодість бурлива, старість щаслива, (Наг.) 
6 що споминати. 

4. Молодість лїинві, то старість плачлива. (Коб.) 
Хто 8а молоду лівував ся, той ра старість пдаче, бо не має чим жити Пор». 

. г А4аіЬ. Мккірбе 6^ . ; ' [ 

5. Молодість лиха не знає. (Наг.) 
їй усе байдуже. , ' 

6. Молодість — солодість. (Наг.)^ ^ ^ : < 
їй гарно жити, всі її люблять. По|, *Д 4а14). £М1осіовс 4*. 5* 8..* 
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Молоко—Молоти Ч. 17.839-17.859. 

7. Молодости моя, деж ти ся поділа? (Сквар.) 
Жартувть ся старий чоловік. 

8. Що сї в молодости навчиш, то па старість як знайдеш. (Наг.) 
Все придасть ся. 

9. Яка молодість, така й старість. (Наг.) 
Обі гарні, або погані. Пор. АбаІЬ. Міосіозс 18. 

Молоко. 1. Вильми молоко їли, а по борщи човном плавали. (Рава) 
Небилиця. 

2. „Дай молока*. „Зараз видою бика*. (Наг.) ...ще не вдоїла... (Завад.) 
Розуиіеть ся, бик молока не дасть. Пор. АбаІЬ. Міеко 1. 

3. „Дай молока*. — „Ще гола толока*. (Наг.) Хочеш... кой... (Наг.) 
Ще лина. 

4. Є в глеку молоко, та голова не влізе. (Ільк.) 
А налляти не догадаеть са. 

£. За лижку молока не вбити бика. (Грин.) 
Бо він і так не дасть. 

>6. За лижку молока так оббили бика, жи аж мине самого серце болить. 
(Пужн.) 
Від бика молока нїяк не добвш ся. Пор. Етп. 36. VI, 266. 

7. Йому ще молоко під носом не обісхло. (Гнїдк.) 
' Що йолодий, смаркатий, недавно мамину цицьку ссав. Пор. АбаІЬ. Міеко 2. 

8. Кисле молоко роком ходит. (Наг.) 
Одного року кисве добре, а другого не хоче. 

7. Коли нема иа молоці, то £ на сирватцї не буде. (Ільк., Петр.) ...ва 
сврватцї туй стій. (Гнїдк.) 
8сі1. сметани. 

8. Молоко сиве як пупець. (Наг.) 
Водаве, недобре. 

9. ІІе стало молока до свньвка. (Наг.) 
Синяк, синій горпець, в а молока нема. 

10. ІІібв тебе Пай Біг квасним молоком. (Кол.) 
Страшне нещаств. 

11. Пташачого молока забагати. (Гнїдк.) 
Забагати неможливого. Пор. АбаіЬ. Ріак 2. 

12. Там лиш иотьичого молока ие стає. (Наг.) 
Всього иншого достаток. Пор. попер, число. 

13. У ялової корови молока не впросиш. (Ільк.) 
Вона не доїть ся. 

14. Я квасне молоко любю, але воно мене не дюбит. (Наг.) 
Деякі не їдять квасного молока, бо їм шкодить. 

15. Як чоловік випє молока, може рік пхати, а вииє горівки, може в рів 
упасти. (Ком.) 
Ріжниця між двома папитками. 

Молоти. 1. Ваше би ся мололо. (Бар.) 
Нехай про ваше говорять. Пор. А<За1Ь Міеб 1. 
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Монисто—Море Ч. 17.860 — 17.880. 

2. Вмолов вим як помелом. (Наг.) 
Закрутив тай кинув. 

3. Кому ся вмеле, тобі ся скрупит. (Міач., Ільк., Петр.) ...тому... (Залїсв) 
Кому буде лихо, а тобі ще більше. Те сане і в польській, хоч у АсІаІЬ. уас. 

4. Меле язиком як на жорнах. (Коб.) 
]>алакае, аж бурчить. 

5. Меле як на млинку, таи писок го не болит. (Луч.) 
Про балакуна. 

<6. Най ся твоє меле, не вибирай. (Ільк.) 
Не вбіже, а те, про що ти почав говорити. 

7. Наі уже вімеле, коли насипав. (Кольб.) 
Най скінчить балаки. 

3. Не мели писком. (Луч.) ...сиди нишком. (Ільк.) 
Мовчи, сиди тихо. 

9. Не твоб ся меле (Гнїдк.) 
Не вотравай до розмови. 

Монисто. 1. чНа що свині монисто? (Ільк.) 
Що кому не пасуб. 

Монька. 1. Був ту хлоп Монька, най сї в лвгонька: мав соломйину ха¬ 
точку, лопухову шапочку — ди казати байки, ци ньи? (Бібр.) 
Початок датської казки. 

Мор. 1. ІІесьим йором вдихає. (Наг.) 
Здихає як пес; мор у знач, смерть. 

Моргати. 1. Моргай, не моргай, нічого в того не буде. (Луч.) 
Говорить парубок до дівки. 

2. Моргни, Боже, дам ти сливку! (Цен.) 
Приговорював Циган, що в иочи крав чужі сливки, а почало блискати. Та 
коли вдарив грім і Циган упав І8 сливки, то потовкши си сказав: Який же 
ти, Божеі Ані ра8 жарту не знаєш! 

Море. 1. До нора води не доливай. (Наг.) 
До чогось богато, там не треба додавати. Пор. АбаІЬ. Могге 7. 

2. За морем би иу вечера! (Гнїдк.) 
Про якогось ворога, про вовка, пор. І, Вовк. 

3. Морем ми день став. (Гнїдк.) 
Довжить ся і кучить ся. 

4. Моря мя проходит. (Гнїдк.) 
Значінв неясне. 

3. На-мори, на-мори на білії камени. (Наг.) 
Говорять про щось дуже далеке. Початок відомої молитви про сон Богородиці» 

<6. Переплив море, иа березі втонув. (Ііьк., Гиїдк.) 
На великих трудностях удержав ся, а на малій пропав. Пор. АбаІЬ. Могге 6» 

7. Пішов ва море каляти. (Гнїдк.) ...срати. (Наг.) 
Пішов і довго не вертає. 

€. Хто переплив море, той внае горе- (Крех.) 
Там патерпів ся всякої біди і страху. Пор. АбаІЬ. Могге 4. 
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Моримуха—Московський Ч. 17.881—17.&0К 

Моримуха. 1. Морйіухи иа мухи, а хліб на людні. (Ур.) 
Моримуха відомий отруйний гриб, явим літом вигублюють мух по хатах. 

Мороз. 1. Аж по мнї мороз пішов. (Наг.) 
Ознобило мене, з переляку. 

2. Кобн міні* мороз, а вітру не треба. (Наг.) 
Коли бо моро8 звичайно з вітром бував. 

3. Мороз аж дахи стрільиют. (Дрог.) 
З дахів вискакують сучки в Гонтах або цвяхи. 

4. Мороз, аж запарі заходьит. (Наг.) 
Руки терпнуть. 

5. Мороз аж око винне. (Борис.) 
Очи влипають си від моровної пари. 

6. Мороз — Боже його помнож! (Дар.) 
Приговорюють люди на крепкім морозі. 

7. Мороз з вухами. (Наг.) 
Такий, що морозить вуха. 

8. Мороз з дітьми. (Сенеч.) „ 
Тягнуть ся морозні дні як діти за батьком. 

9. Морозом зварило. (Наг.; 
Мягкі, соковиті річи, як гарбузи або огірки моров псує. Говорять і загалом, 

коли щось попсувть ся і піде на марне: так як би морозом зварило. 

10. Мороз як клїщіма тисне. (Наг.) 
Запирав дух. 

11. На дворі мороз, стояти не мож. (Наг.) 
Тому втікають в зимі з подвіря до хати. 

12. Ой тисне мороз, вочп би ему витиснуло! (ІІужн.) 
Прокляте на лютий моров. Пор. Етн. 36. VI, 51. 

13. Ото мороз, аж іскри скічуті (Дуч.) 
Б часі великих морозів у повітрі літають дрібні сніжинки, що до сонця ви* 

гл я дають як іскри. 

14. Тріщи, не тріщи, морозе, вже минули Водорщі. (Ільк.) 
Вже й твоя сила зломана. По Водохрищах не бував великих морозів. 

15. Як б мороз та ще й вітер, то здорово на катер. (Ком.) 
Тоді в повітрі сухо, а катар повстав з вохкости. 

Морозити. 1. Котрий заморозив, той і загрів. (Наг.) 
Хто дав зиму, дасть і літо. 

2. Ци заморозило тї, що не йдеш? (Наг.) 
Питають чоловіка, що довго не йде. 

Морока. 1. Морока тебе вкрив! (Борис.) 
Морокою або заморокою в Бориславі називають нафтовий сопух. 

Московський. 1. Дістав московське пожалуване. (Ільк.) ; • 
Іронічно, дістав буки або якусь тяжку кару. ; 

2. Пеня московськая. (Ільк.) . - 
Про всяну напасть. , 
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Мотати—Мошкб Ч. 17.902—17.91&. 

3. Попаиатавш московський місяць. (Ільк.) 
Довго потяхиш. 

Мотати. 1. Мотай собі на ніс. (Кольб.) 
Затям собі. 

Мотика. 1. „Мотика.® — „Мати ти велика*. (Наг.) 
Цукроване. 

2. Пірвав ся як 8 мотикою на сонце. (Ільк.) ...ся в мотикою... (Нетр.) 

...8 мотмков... (Лев.) 
Коди хтось береть ся ва діло, для якого ве мав сили. 

Мотикати. 1. Умотикав ви сї, що ледво дихаю. (Наг.) 
Втомив ся, «мучив ся, прим, ідучи в теплий день у тяжкім кожусі. 

Мотлох. 1. Мотлохом сісти. (Берл.) 
Роапасти ся, роясипати ся. 

Мотовило. 1. Хто мотовило утне, тому жінка умре. (Гнїдк.) 
Народне вірувавв. 

2. Хто мотовило втне, той умре. (Цен.) 
Народне вірувавв. Пор. Бтв. 36. VI, 69. 

МОТОК. 1. Ага, ровключили ся мотки? (Гнїдв.) . 
Коли розвяжуть ся ключки, т. в витки, якими держить ся міток, Про всяке 
іаиотане, безвихідне діло. 

Мох. 1. Мох бор прогнав, віде приняв, люде не хтїв, чорт бо го в’їв! 

(Льв.) 
Прикаяка про Рудольфа Моха, що ще в початку 40-их років XIX в. належав 
до реформаторів нашої правописи, відкидав ь і вживав глагольних форм: хо¬ 

див, робив яамісь усвячених ходиль, робиль. 

Мочити. 1. Хто стіл ночит, того ся правда точит. (Збараж) 
Отіл мочити — ставити на столї пляшки з горілкою, яку люди розливають. 

Мошонка. 1. Мооенка ни кирннцї, а гроші ни вода, віберут сї аж до 
дна. (Кольб.) 
Говорить чоловік, що мав великі видатки. 

Мошко. 1. Для Мошка тропіка, для Гершка иного, для дому нічого. (Ур.) 
Пороздавав пяница довги, а собі не лишив нічого. , 

2. Дрм Мошку Жида. (Жидач.) 
Жартливий вислов, коли два сварять ся ва марнвцю. 

3. „Мошку, стодола гориг® „А воробцї?* „І воробцї горят.® „А,, та^ 

їм треба, най не паскудат на пшеницю*. (Буде.) 
Жартлива анекдота. Дня. 184. 

4. „Мошку, стодола торит.® „А ипши?* „Також горят*. „Ото-то!* (Будз.)' 
Варіант до ч. 3. 

5. Позивати Мошва. (Буде.) ' 
Сдятн або сратн. 

6. „Чому Мошку до горівки водуллвш?* —‘ „А щож то міні шкодйт?**' 

(Бар.) 
Каїіо рЬузіса. 

ПРИПОВІДКИ II. — 4:13 — Ь 
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Мудрагель— Мудрий Ч. 17.920—17.936. 

7. Що буде, то буде, а ти Мошку грай! (Льи.) 
Хоч вееільні гості бють ся, то музика грає. 

Мудрагель. 1. Мудрагель, куропатву в’їв тай каже, що полетіла. (Луп.) 
...та казав, що ся відгризла. (Ільк.) Мудрий Гель... повив, що ся 
вігрнвла. (Петр.) Мудрагель... а ієні байку повів. (Стрий) ...тай 
ва пірв бреше. (Лучан.) 
Жартливі вислови про чоловіка. Див. далі Мудрий 16, АбаІЬ. Міуігу 66. 

Мудрак. 1. То такий пудрак, що й жида обдурит на всі боки. (Бори.) 
Про хитрого, циганкуватого чоловіка. 

Мудрий. 1. Будь тут иудрий, дай си раду! (Наг.) Будь иудрий і чекай 
кінця. (Мик. в. Дв.) 
Говорять у якімось тяжкім випадку. 

2. Він далі* такий буде мудрий, як сова. (Наг.) 
Сова належить ще 8 старинних Атен до символів мудрости. 

3. Він ще мудрійший, яв старі люде. (Підпеч.) 
Про молодика, що вдав мудрого. 

4. Де мудрі, там і дурні. (Наг.) 
Без дурнів ніде не обійде ся. Пор. \Уап(1. ^¥еізе V, 161. 

Для гинших мудрим, для себе дурний. (Крех.) 
Инпіим радить, собі не вмів. 

6. Добре мудре, не вабавит ся. (Зазул.) 
Справить усе точно і швидко. 

7. Догана мудрого більше стоїть, як похвала дурного. (Ільк.) 
Бо мудрий як доганить, то 8нав за що, а дурний хвалить на сліп). 

8. Дуже ти мудрий, не виховаєш сї. (Наг.) 
Говорять до молодого чоловіка, що вдав великого мудрця. Пор. АсІаІЬ. 

М^сігу 1. 

9. Єдин мудрий стоїть ва десять дурних. (Ільк.) 
Мудрий варт більше, ніж дурний. Пор. АбаІЬ. Магігу 8. 

10. 6, знаєте, мудрі люде на сьвітї, а є ще віл тих мудрих єше дур- 

пїщі. (Цей.) 
Жартує чоловік з дурнів. Пор. АсІаІЬ. М^сігу 79. 

11. І мудрий вдуріє, ЯК І8ГОЛОДНЇЄ. (Кобил.) ...здурвїв... (Стрий) 
Голод і мудрому докучить. 

12. І наймудрїйший дасть ся раз ошукати. (Яс. С.) 
Але вже другий ра8 його не ошунавш. 

13. І на мудрім дїдько на лису гору їздить. (Ільк.) 
І мудрого лихо прикрутить. 

14. Лучший мудрий хоть лихий, як добрий а дурний. (Ільк.) 
Давній досвід, що одначе на практиці виглядав зовсім противно: мудрий а 
злий ворог гірший від доброго а дурного. 
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Мудрий Ч. І7.9&7—17.956. 

15. Мудра голова ие дбав на лихії слова. (Ільк.) 
Мудрий не дбає про лайку. 

16. Мудрий бевуїноиу 8 дороги вступав ся. (Гніде.) 
Щоб не дати йому вачіпки. 

17. Мудрий буде, хто дві ноги в еден чобіт убуе. (Цей.) 
Доконав чогось для звичайних людий неможливого. 

18. Мудрий в ревуні, а дурний в мошовцї. (Льв.) 
Про розумного і вбогого чоловіка. 

19. Мудрий дурневи уступав. (Завадів) ...все уступит. (Наг.) 
Бо дурень йому не уступить. Пор. А (1 аі Ь. Мгрігу 29. 

20. Мудрий, як рабінові капці. (Грин.) 
Про дурня. 

21. Мудрий коропатву ввів. (Тереб.) 
А дурний дивив ся. 

22. Мудрий над свої літа. (Наг.) 
Ще молодий, а вже мудрий. Пор. АсІаІЬ. Масігу 84. 

23. Мудрий не все скаже, що внав; дурень ие все виае, що каже. (Кукив.) 
В тім їх ріжниця. Пор. ЇУапсІ. У, \Уеіззег 114. 

24. Мудрий не дасть ся ва ніс водити. (Ільк.) 
Він сам инших виведе. 

25. Мудрий не ліве під стіл. (Ільк.) 
Бо 8нае, що се неподоба. 

26. Мудрий по францувьки, а дурний по руськи. (Петр.) 
Один одного не ровумів. 

27. Мудрий по часі. (Явор.) 
Завіяно, по шкоді. Пор. А сіаІЬ. Масігу 82. 

28. Мудрий слухав ровуиу як мусу. (Коб.) 
Для ньго ровум — яавон. 

29. Мудрий тону й иудрий, що в дурняии не говорит. (Наг.) 
А тоб і він одурів. Пор. ^ап<3. У, \Уеізег 113. 

30. Мудрий чи глупий, най держит, що купит. (Стрільб.) . 
Купецьке правило. Пор. А сі а 1Ь. Масігу 5. 

31. Мудрий, як би всі розуии поів. (Ільк.) 
Про такого, що чинить ся мудрим, а сам направду не мудрий. 

32. Мудрій як Садаюн. (Замул.) , , 
Саламон був славний мудрець. Пор. \Уап<1. У, \Уеізег 92, \уіе Заіошоп’з 
Каїге. 

33. Мудрії ніхто не вродів ся. (Ільк.) 
Мудрів чоловік 8 літами. Пор. \Уапсі. У, \Уеізег 135; Гильф. 1891. 

34. Мудрій ГОЛОВІ ДОСІТЬ дві слові. (Ільк.) ь 
Не треба йому богато говорити. “' 

35. Мудрого догаїа, дурньова похвала. (Крех.) ...дурного. (Наг.) 
Що мудрий ганить, то дурний хвалить. 

36. Мудрого ліш раз вдуриш, а другій раз нї. (Жялач.) 
Вів умудрив ся ва першим разом. Пор. АУапіЗ. У, АУенег 80. 
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Мудрість—Муж Ч. 17.959—16.9^8. 

37. Мудрого не вчитн. (Наг.) 
Він уже навчив ся, чого йому треба. Пор АсіаІЬ. М^бгу 17. 

38. Мудрого тата нудрі діти. (Луч.) . 
Який батько, такі діти. 

39. Мудрому бути, з кременю огню дути. (Кути.) 
Се ще не велика мудрість. 

40. Мудрому досить едно слово. (Петр.) 
Він швидко вровухіе. Лор. ч. 25. 

41. Мудрому вдним словом номожеш, а безумному і лопатою не вло- 
жпш. (Гнїдк.) 
В тім і ріжниця між ними. 

42. Мудрому годї їсти, коли нема що. (Луч., Петр., Гнїдк.) 
Треба великої мудрости. Пор. виспів ч. 12. 

43. На одного мудрого десять дурнів приходить. (Збар.) 
Мудрі — рідкість між людьми. Пор. ДУапб. V, \УеІ8е 4. 

44. Не вдавай мудрого! (Льв.) 
Коли ти не мудрий. Пор. IV а псі. V, \Уеізе 40. 

45. Не хвали ся мудрий іудростию анї сильний силою. (Петр.) 
Не величай ся нічим. 

46. Хто жудрнй, той ювчвт. (Крех.) 
Не ввхапувть са 8І своїх словом. Пор. IV а п <). V, ДУеівег 7; А Л а а 11». М%- 

«Ігу ЗО. 

47. Чин ся иудрий стидав, ти* ся дурний величав. (Ільк.) 
Дуревь пвшавть ся там, що мудрий уважав собі соромом. 

48- Що в шудрого аа гадці, то в дурного на язиці. (Дулїби) 
Мудрий не скаже, а дурний виляпав. Пор. А (1 а 1Ь. Маїїгу 2. 

49. Я в тін не нудрий. (Наг.) 
Не розумію ся на тім. 

Мудрість. 1. На мудрість мудрість, на сиронудрість нрешудрість. (Кон.) 
Спромудрість значить безличвість, зухвальство. 

Мудрішки. І. Він нені нудрішки вповідав. (Кольб.) 
Задав якісь мудрі загадки. 

Мудрощі. 1. На нудрощі брати. (Дид.) 
Говорити нещиро, ПОЛІТИЧНО. 

2. То ще не великі іудрощі. (Яс. С.) 
Про якийсь ніби то дуже розумний вислов. 

Мудрувати. 1. „Ци вмудрую я тебе?* „Не внудрувш*. — „Пса в гу- 
8ицю поцюлюєш. Ужем ті вмудрував.* (Наг.) 

Мудрував пастух пастуха. 

Муж. 1. В нужа краду і перед иего кладу. (Ільк.) ...крадн і назад 
клади. (Явор.) Перед нужен крадн і перед нужа клади. (Льв.) . 
Говорить жінка. 

2. Де муж старий, а жінка молода, там рідка згода. (Ільк., Мінч., Петр.) 
Ріжниця літ впливав фатально на відносини подружи. Пор. А4аІЬ. Маі 7. 
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Мужик—Музика Ч. 17.979—17.998. 

3. бдин иуж в дія, а другий в дій. (Ільк.) 
Говоріть вдова, ховаючи свого першого чоловіка. 

4. За доброго вужа голова як ружа, за лихого раба то як стара баба. 
(Балиг.) 
Звичайне житєве спостережене. 

5. За доброго вужа жінка як би ружа. (Луч.) 
За добрій мужем жінці добре. Пор. А <3 а 1Ь. Мдг 43. 

6. Кодн-сь не муж, не бери ся ва ґудз. (Гнїдк.) 
Коди не маєш сим, не бери ся до діда. 

7. Муж жонї закон. (Ільк.) 
Він має право розказувати ЇЙ. 

8. Муж з жінков сварит сї, бв сї, а перина їх годит. (Кой.) 
Звичайне спостережене про подружні свари, які лагодить спільна постіль. 

9. Муж і жона, то вдва сотона. (Ільк.) 
Обоє в один гуя тягнуть, ягідні я собою. А сі а 1Ь. Маг 23; Сеіак. 391; 

2аіиг. ст. 93; Нос. 347. 

10. Муж присягає, тай посягне. (Гнїдк.) 
Візьме дівчину після шлюбної присяги. 

11. Не вір мужу своїх очам, лише моїй повісти. (Ільк.) 
Говорить вродлива жінка. 

12. Нещасний нуж, пропала жінка 8а нин! (Гнїдк.) 
Не нещасний, а видно, що якийсь лихий муж. 

13. Пішов иуж ва жіикою. (Гиїдк.) 
Помердн обоє. 

Мужик. 1. Мужика як вавчвпі - пани кажут — то сокотв си, як де¬ 
сятьох вовків. (Карл.) 
Панський погляд на вченого мужика. 

2. Мужик гараздови пе хоче терпіти, а бідї мусит. (Орел.) 
Бо біда жартів не звав. 

3. Який мужик, такі танці: танцювали два засранцї. (Лол.) 
Приспівка уживана як приповідка. 

Музика. 1. Має всю иузику. (Наг.) 
Ріжні хороби, особливо сіфілїстичві. 

2. Музика без язика. (Дорож.) 
Він не потребує нічого говорити, лише грати. Гильф. 1623. 

3. Музики в кут, бо хлопці ва пляцу. (Івапівцї) 
Музиканти сидять звичайно в кутї, щоб не заваджатя танцюрам. 

4. Не піду я за музику, бо сї бою його крику. (Наг.) 
Говорить дївчина, якій рають іти 8а музику. 

5. Черемхові музики. (Іваиівцї) 
Насьмішка над невченнми музиками. 

6. Яв не будеш на музиці, то не будеш на язиці. (Лучак.) 
Дівчата й парубки на музиках звичайно попадають в т. зв неславу, т. 8н, 

у людські поговори. 
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Музикант—Муркати Ч. 17.999—18.018. 

Музикант. 1. Ей, иузвканти: то на скрипки, то на бас, а хто буде свині 
нас? (Льв.) 
Жартливе запитане до хлопців, що грають а во роблять нічого. 

Мука І мук&. 1. Без в^кн нева науки. (Ільк.) 
Щоб вавчити ся, треба попрацювати і понести труд. Під „мукою11 розуміли 
колись школярські сїкуції, що вважали ся немов доконечною частиною 
шкільної науки \УаЬ1. І. 170. 

2. бдного вука десятьом наука. (Гнїдк.) 
Мука значить тут не лише праця, але також нещастя, кара. 

3. Знайду я муки на свої руки. (Луч.) 
Знайду чим свої руки мучити, внайду собі роботу. 

4. Із самої муки хлїба не спечеш. (Гнїдк.) 
Треба й води. 

5. На муки кого брати. (Наг.) 
Мучити, брати на тортури. 

6. Не буде з тої муки хлїба. (Ільк., Лев.) 
З сего діла не буде ніякої користи. 

7. Нима гіршої м^ки, як коли хто піде срати, а змерзни в руки. (Жидач.) 
Жартлива приказка. 

8. Пошепки: „іукй*, аби не чули парубки. (Наг.) 
Говорила сусідська дівчина, що прийшла позичати муки і стидала си парубків. 

9. Я, кумо, до муки, а зїбрій до руки. (Кольб., Підгірки, Пужн.) 
Приказка на основі анекдоти. Пор. Етн. 36. VI, ч. 201 і 2Ьі6г шасі. Апіго* 

рої. кг. ХІП, ст. 243. 

Муляр. 1. Мулярі лиш у лїтї робітники, а в зимі дармоїди. (Льв.) 
В 8имі мулярської роботи нема, та у Львові в погоду роблять аж до кінця 
грудня. • 

Мулька. 1. З’їси мульку. (Ільк.) 
Мулька — дрібна рибка. Як нема що їсти. 

Мур. 1. Анї *ур-шур! (Наг.) 
Ша! Тихо будь! Мовчи. Пор. АЗаІЬ. Миг 1. 

2. Від муру до плота вїмецька робота. (Гнїдк.) 
Говорять про тав зв. пруський мур, що складаеть ся з плота й цегол. 

Муравський. 1. Віддати ся за Муравського. (Гнїдк.) 
Вмерти, про жінку. 

2. Від Муравського ніхто не втече. (Лол.) 
Від мурави, явю покритий гріб, від гробу, смерти. 

Мурашка. 1. Аж по мнї мурашки вибігали. (Наг.) 
Дрож пройшла. 

2. І мурашки мают подушки, а люде не всї. (Цен.) 
Говорять завидливо бідні люди, у яких нема подушок. 

Мурин. 1. Як мурин ніколи білим, так дурний розумним не буде. (Ільк.) 
Природи не зміниш. Пор. АсІаІЬ. Миггуп. 1. 

Муркати. 1. Мвнї ни муркай, бо я не твій мурко. (ЮКн.) 
Говорить жінка муркітливому чоловікови. 
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Муркотіти—Муха Ч. 18.019-18.040. 

Муркотіти. 1. Муркотів, що хотів; гадав, що хтось го буде слухати. (Нас.) 
Про не8&доволеного, бурчливого чоловіка. 

2. Муркоче як кіт над мишов. (Наг.) 
З радостя сам до себе приговорює. 

3. Муркоче як рабін у школі. (Кол.) 
Не можна 8р08умітн, що він говорить. 

Мурувати. 1. бден мурує, другий руйнує. (Наг.) 
Будоване і руйноване, основи не лише людського, але й вагально-природного 

розвою. 

Мус. і. Коли яус, то мус. (Наг.) 
Нема що діяти. Пор. АсіаІЬ. Миз 2. 

2. Мус перше по Бовї. (Льв.) 
Так само всесильний у людських відносинах 

8. Мус сьвйита річ. (Наг.) 
Бо що мусиш, те сповниш певно. 

4. Мус то найліпший війт. (Наг.) 
Він усіх присилує до діла. Пор. АсіаІЬ. Миз 6 (паДерзгу паисгусіеі). 

5. Мус то великий пав. (Явор.) 
Бо кождому має право наказати. Пор. АсіаІЬ. Миз 4; ЬіЬІ. 8. 

Мусїти. 1. Анї не яушу, анї не хочу. (Наг.) 
Відповідає чоловік на слова иншого: мусиш се зробити. 

2. Мушу вам двоїти, бо ви всть старші на гунорі. (Леїк.) 
Двоїти — викати. 

3. Рад не рад, а мушу. (Ваг.) 
Чи хочу, чи не хочу. 

4. Хто иусит, той і вола заду сит. (Белз) 
Подужає і сильнїйшого від себе. 

5. Хто иусит, той і кашеньи вкусит. (Наг.) 
Зробить щось не легке. 

6. Як не мушу, то сї не рушу. (Наг.) 
Говорить лінивий. 

7. Я мушу свого дійти. (Наг.) 
Говорить упертий чоловік. 

Мутити. 1. Мутить, як у селі Москаль. (Ільк.) 
Робить свари, інтриїує. 

2. На то иутят воду, аби рибу лапати. (Кол.) 
На те інтригує, аби чимось обловити ся. 

Муха. 1. Ауш, иухо, бо й тебе тато оженит! (Печей.) Гнла... оженьи. (Кольб.) 
Парубок гонить муху і боїть сн женачки. 

2. Вже добру муху пролиґнув. (Цаг.) 
Випив порядну порцію. 

3. Вже жу ожцди пухи в голові. (Кольб.) 
Бже знов щось видумує, снує якісь нляни. 

4. Він мав мухи в носї. (Яс. С.) 
Говорять про примховатого або 8&р08умІЛ0Г0 чоловіка. 
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Мухоїдв—Му ЧИТИ ся Ч. 18.041—18.062. 

5. Він ої пухами годує. (Кольб.) ...годований. (Наг.) 
Про хитрого „собі на умі“ чоловіка. 

6. Грают мухи, весна буде. (Коб.) 
Вони вилітають ще перед початком весни, за снігу. 

7. Звивав ся як іуха в мази. (Ільв.) 
Про непорадного, нерухливого чоловіка. 

8. Зігнав іу муху з носа. (Снят.) 
Збив його пиху. 

9. З іухн вола не зробиш. (Наг.) 
З дрібниці велику річ. Пор. АсІаІЬ. МисЬа 38; Гильф. 2095; \УаЬІ. І, 174» 

\¥апа. І, Пів£е 93. 

10. Кождий мав свої нухи в носі. (ІІетр.) 
Свої примхи та забаганки. Пор. АсІаІЬ. МисЬа 20. 

11. Летьвт як мухи до меду. (Наг.) 
На щось ласе або добре. Пор. АсІаІЬ. МисЬа 2; \УапЗ. І, Р1іе£е 46. 

12. Муха би ся на нїм розчімхнула. (Гнїдк.) ...розщеховвла. (Наг.) 
Говорять про товсту, добре випасену худобину. Гильф. 1385. 

13. Муха мала і великому медведеви докучит. (ІІетр.) 
Кажуть про всяку докучливу річ. Пор. АбаІЬ. МисЬа 9. 

14. Мухами годований. (Наг.) 
Розумний, хитрий. 

15. Муха не боїть ся обуха. (Льв.) 
Для малої річи не треба великого заходу. 

16. Муха му сїла на ніс. (Ільк.) 
Образив ся, розсердив ся. Пор. АсІаІЬ. МисЬа 22. 

17. Мухи в носі* мати. (Гнїдк.) 
Про примховатого, самовільного чоловіка. 

18. Наносив, як мухи меду. (Наг.) 
Про запопадного господаря, мухи очевидно пчоли. 

19. Сїла муха на носі та нема кому вігнати. (Луч.) 
Розсердив ся, образив ся чогось. Нос. 347. 

20. Там аж чорно, таких мух. (Крех.) 
Говорять про хату, в якій літом повно мух. 

21. Хоть коня муха кусе, то кінь про те не вдохне. (Крех.) 
Йому се не вадить, лиш докучає. Кусб зам. кусав. 

22. Чув муха, де струн. (Ільк.) 
Туди й летить. Пор. АсІаІЬ. МисЬа 3. 

23. Як іззїсти муху, то чоловіка здув. (Наг.) 
Народне віруванв. 

Мухоїди. 1. А то му заїхав по мухоїдї! (Коб.) ...Мухоїдах. (Яс. С.) 
Мухоїд — морда. Вдарив по пиці. 

Мучити ся. 1. Доки ся не нанучить, доти ся не научить. (Ільк.) 
Доки не виросте, не дійде до иети. 

2. Зиучив б« сї, що ніг авї рук си не чую. (Наг.) 
Говорить чоловік по тяжкій праці. 
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Мша—Мяс> Ч. 18.083—18.083. 

Мша. 1. Вже ііі ашн тай по відрвґапю. (Кольб.) 
Говорять насиішляво про латинську „мшуц (службу божу, від іпізза) пор. 

АсІаІЬ. Мзга 1. 
Мягкий. 1. Мягкий як паяпух. (Ільк.) .. як подушка. (Ільк.) 

Про душе иагіі річи. 

2. Мягкі слова і камінь крушат. (Гнїдк.) 
І твердосердою чоловіка зворушують. 

3. Мягко по межи люди. (Гнїдк.) 
Не натрафиш нї на який кант. 

4. Що іньнкше від подушка? Кулак. (Наг.) 
Неиаючи подушки виспиш ся й на кулацї. 

Мякнути. 1. Заякла ау рура. (Крех.) 
Подобрів, зробив ся ласкавий. 

2. Зияк, як розігрітая віск. (Бор.) 
Образово: змінив свою грізну поставу. 

Мякушка. 1. Ой та ввьнкушко! (Наг.) 
Макушка — мягкий, податливий чоловік. 

Мясницї. 1. Верти ся, не верти ся, твої вяснвцї іде яе пройшли. 

(Мшанець) 
Знач, сих мясвиць ще не вийдеш за муж. 

2. Нагадала собі баба иясннцї. (Пост.) 
Приємні, молоді літа. 

3. Які нйясвнцї, такі й запусти. (Сор.) 
Веселі, бо тоді відбувають ся весїля. 

Мясо. 1. З’їв-вс іясо, то з’їдж і костомахи. (Стоян.) ...кости. (Коб.) 
Любив дівку, то люби й стару бабу. КгишЬ. 34. 

2. З тлустого мяса тлуста й юшка. {Ільк.) 
З худого тажа не буде. Пор. АсІаІЬ. Мі§зо 20. 

3. Каже, що му ся мясо відбивав, а він і юшки не бачив. (Гнїдк.) 
Про самохв&лька. 

4. Мясон хвалить ся, а він і юшки не їв. (Ільк.) 
Варіант попер. Пор. АсІаІЬ. Мі§зо 25. 

5. Мясо схачасував, а кости ве в смак. (Оаеряни) 
З’їв що добре, а гіршого не хоче. 

6. Нема мняса без кости, риби без ости, а чоловіка без злости. (Луч.) 
Загально відома приказка, пор. А(1а1Ь. Мі$зо 15; Гильф. 1492. 

7. Нема мияса над свинину, нема риби над линину. (Гриб.) 
Селянський і панський смак. 

8. Нї 8 мяса, нї 8 пера. (Гнїдк.) ...ні з піря. (Вібр.) 
Не знати, що за птах. Пор. АсІаІЬ. Мі$зо 17. 

9. Тане иясо пси їдять. (Ільк., Петр.) 
Бо гниле. Пор АсІаІЬ Мі$зо 20; Гильф. 1321; Нос. 440; ЬіЬІ. 76. 

10. Хто 8зїв інясо, нехай їсть і кости. (Луч.) 
Сердить ся чоловік, якому дають кости бев мяса. Пор. АсІаІЬ. Мі$зо 13. 
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Набагато—Наближати Ч. 18.084—18.102. 

Н. 

Набагато. 1. Набагло сї — давай або уіирай! (Яс. С.) 
Коли хтось доконче забажав чогось. 

2. Я ся набаг. (Лол.) 
Захотів чогось. Пор. АсІаІЬ. ИаЬагус зі§ 1. 

Набив. 1. Набивої бере сї хене. (Кос.) 
Силоміць набивав ся мені щось. 

Набивати. 1. Набивав їй сї на сон. (Наг.) 
Він снить ся міні раз-у раз. 

2. Не набивай собі тип голови. (Наг.) 
Викинь се 8 думки. 

Набилити. 1. Йому аби набилити, то він 8нав, що вробити. (Наг.) 
Набилити — нагадати, натякнути. 

Набирати. 1. Набирав го в гори. (НаІ\) 
Ганьбить, як свого підвладного. 

Набити. 1. Набин му ґулю на лобі. (Крех.) 
Вдарив по лобі. 

2. Набив си тото в голову. (Ваг.) 
Все завитий якоюсь одною думкою. 

3. Набив як у бочку. (Дрог.) 
Наповнити щось чимось. 

4. Набий а не свари! (Наг.) 
Мовить чоловік, що не може стерпіти сварки. 

Набздїти. 1. Набзди-холошнї. (Цен.) 
Лають усякого мужика. 

2. Набздїв иу під сам ніс. (Наг.) ...та ще й смівть ся. (Вікио) 
Набрехав. 

3. Набздїти не штука. (Наг.) 
Се пайлекший труд. 

4. Яке набздиш, таке будеш нюхати. (Ярич.) 
Яке діло, такий його наслідок. 

Набігти. 1. Як набіжвт, то ніхто не вдержит. (Наг.) 
Як чеяить ся якась примха голови, то нема їй впину. 

Набідити ся. 1. Набілив ся і два рази женив ся. (ЮК.) 
Два рави женити ся не гаразд. 

Набіжний. 1. Набіжний, як дідівський висок. (Сор.) 
Дід устаии все говорить побожні слова, але душею зовсім не побожний. Пор. 

А<1а1Ь. ИаЬоіпу 1. 

Наближати. Ь Наблював тай знов івзїв. (Наг.) ...тай сам полизав. (Бо- 
городч.) 
Клеветник наговорив, а потім відкликав. 
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Набій —Йав.чжити Ч. 18.103—18123, 

Набій. 1. Як добрий набій, то надія на ячііиь. (Сороцко) 
Що тут значить набій, не можу догадати сн. 

Набрати. 1. Набереш та від мене, що й не дошсеш. (Жвдач.) 
Набю так. що й до дону не зайдеш. 

2. Набрав він сї биризової каші. (Жидач.) 
Богато в шкоді били березовими різками. 

3. Набрав ху на холошнї. (Наг.) 
Набив по срацї. 

4. Набрав на бороду. (Наг.) 
Позичив на борг. 

5. Набрав сї Біг богатих, а бідними мече. (Мик. н. Дн.) ...дідько бога- 
чів ...кидав. (Наг.) 
Жартлива примітка, коли хтось зненацька упаде на землю. 

6. Набрав сї біди, ще й тьижкої. (Цен.) 
Загнав лиха та клопотів. 

7. Набрав сї духу до нього. (Наг.) 
Набрав са відваги, позбув ся респекту, прим, син до батька. 

8. Набрав сї сорому, що й сьвіта не видит. (Наг.) 
Осоромив оебе. 

9. Набрав, що аж голожу по за пазухов повно. (Коиар.) 
Не набрав нічого. 

10. Набрав як віл на роги. (Лучак.) 
Богато тягарів на собі має. 

11. Набрав, як дїд у торбу. (Наг.) 
Набрав усячини, що дали. 

12. Тілько на то набереш, як на шило борщу. (Городок) 
Не набереш нічого. 

Набриднути. 1. Набридне все одно й то само. (Наг.) 
Навкучить, наприкрить. 

2. Що набридне, то огидне. (Крех.) 
Що надокучить, увірять ся. 

Набути. 1. Не стілько набув ся, скілько нагнув ся. (Бірви) ...нахучив 
ся (Збар.) 
Про бідного чоловіка, що не нажив ся, а все хилив ся. 

2. Сама тобі набула, бо хороша була. (Махн.) 
Здобула щось, прим, дитину. 

3. Як набуто, так иозбуто. (Белз) 
Як прийшло, так пішло. Пор. АсІаІЬ. ИаЬуіо 1. 

4. Як ся набуло, так ся і збуло. (Ільк.) 
Як прийшло, так пішло. Пор. АбаІЬ. ИаЬус 2. 

Набуток. 1. Злий набуток не йде на пожиток. (Гнїдк.) 
Злом набуте добро марно гине. Пор. АбаІЬ. КаЬуіек 1. 

Наважити. 1. Наваж сї — відваж сї. (Наг.) ...то сї й відважиш. (Завад.) 
Хто мав сильну постанову, той відважить ся й на тяжке діло. 
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Наварити—Навпростець Ч. 18.124—18.143. 

2. Наважи, вадрожи, а жито зійде. (Ільк.) 
Наважити — орати плугом, а надрожати бороною. 

3. Хто сї наважит, той і в церкві набздвт. (Дудїби) 
Де будь дурницю вробить. 

4. Як наважу, двері виважу. (Сор.) 
Коли когось не пускають до хати, а він преть ся. 

Наварити. 1. Наварила, напекла, а для кого? для Петра. (Ільк.) 
Коли хтось довго не приходить на обід. 

2. Отто наварив каші! (Наг.) 
Наробив баламутства, вробив щось непотрібне, шкідливе. 

3. Сан наварив ес, сан пий. (Снят.) 
Що зробив, те й маєш. 

4. Що наварив, то взїдж. (Наг.) 
Варіант попер. Пор. Тимош. 66; Слав. І, 213. 

Навиворот. 1. Навиворот, як коливорот. (Цей.) 
В той бік крутиш, а він у противний бік іде. 

Навидїти. 1. Навидит го, як пси драба. (Гнїдк.) ..дїда. (Наг.) 
Не любить. Пси діда гонять дуже люто. 

2. Навидит ні як рідний. (Наг.) 
Любить як свояк, не чужий. 

3. Навидьит сї, як би си браті були. (Наг.) 
Варіянт попередного. 

Навикнути. 1. До чого за нолоду навикнеш, то на старість як найдеш. 
(Луч.) 
Чого за молоду навчиш ся, з того на старість скориставш. 

2. Навик иа білий хліб, то вже го чорний в зуби коле. (Наг.) 
Привик до доброго житя, то вже бідувати не хоче. У Гнїдк. лише перша 
половина сеї приказки. 

3. Не вавик до золотих чобіт. (Луч.) 
Не навик панувати. 

4. Хто навик бічи за возои, побіжить і за саоьии. (Лучак.) 
Привичка зміняв поступуване чоловіка. 

Навозити. 1. бдин навозит, другий звозит. (Гнїдк.) 
Один се, другий те. 

Наворожити. 1. Наворожив і в рот положив. (Наг.) 
Намовив на щось. 

2. Наворожиш, а сповнити не можеш. (Крех.) 
Легко заповісти щось, але звичайно се не сповняеть ся. 

Наворот. 1. Трома паворотаии робит. (Белз) 
Три рави. 

Навпростець. 1. Навпростець найліпша дорога. (Наг.) Навирішкй... (Цен.) 

Навпрість.... (Лілна.) 
Найпростїйша лїнїа все найблизша. 
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Йавчити—Нагівнати ся Й. І8.144—І8.І6І 

2. Справиш сн павправед, загубиш гостянец, але обхідно вийдеш сво- 
бідно. (Грив.) 
Гуцульська приказка. 

Навчити. 1. Навчи сраку пердїти, буде все так хотіти. (Папірня) 
Срака і без науки пердить. 

2. Навчит біда попити, коли неиа чого ся вхопити. (Гнїлк.) ...як сї 
неиа... (Наг.) 
Біда всену навчить. 

3. Навчу я тебе, як у середу кишки їсти. (Лев., Ільк.) 
В середу піст. 

4. Не навчит ся пес плавати, поки му ся в уха не наллє. (Гнїдк., Петр.) 
Без певних недогод не йде ніяка наука. 

5. Хто ся як научит, тай у ночи так іаручит. (Вв) 
Чого ся навчив, те й повторяв. 

6. Що сї за молоду навчиш, то на старість як внайдеш. (Сор.) 
За молоду наука найкориснїйша. 

7. Я тебе навчу, по чому локоть борщу. (Явор.) 
Навчу тебе рову му. 

Навязати ся. 1. Я ся не навязала за твого вітшна. (Лім.) 
Я не напирала ся стати йому жінкою. 

2. Я сї тобі 8 своїм не навйизую. (Наг.) 
Не накидаю ся. 

Нагавицї. 1. Не той ходит в пагавицях, хто їх шив, а той, хто їх мав. 
(Комарно) 
Кравець звичайно не мав добрих нагавиць. 

Нагадати. 1. Нагадав сї, як спіймав сї. (Наг.) 
Нагадав ся не брехати, як спіймав ся па своїх брехнях. 

2. Нагадав сї, як проспав сї. (Наг.) 
Аж тоді пригадав собі щось, як було за пізно. 

3. Нагадай си молоді літа! (Наг.) 
Нема любійшої споминки. 

4. Нагадує старі гріхи. (Наг.) 
Споминає минуле. 

5. Так єм собі нагадала, що біда невдала. (Наг.) 
Дівчина думала про нареченого і рішила ся відмовити йому. 

Наґаздувати ся. Ь Абись ся наґаздував, як ворона на плотї. (Ком.) 
Прокляте. Ворона на плотї не ґаздує, а сяде тай полетить. 

Нагана. 1. Доброго нагана злому поправа. (Наг.) 
На те й нагана, щоб була поправа. 

2. Ніхто з нас без нагани. (Явор.) 
Ніхто без хиби. Пор. АсІаІЬ. Иа^апа 1. 

Нагівнати ся. 1. Нагівнав сї за нізащо. (Наг.) 
Жартливо зам. нагнївав ся. 
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Йаглнй—Нагріти Ч. 18.164—18.І84. 

Наглий. 1. Нагла сяерть на тебе 1 (Стан.) 
Прокляте. 

2. Нагло прийшло, нагло й пропало. (Наг.) ...пішло. (Дорожів) 
Швидко, раптовно. 

Наглити. 1. Йаглит го, яв бн вже більше днів не було. (Наг.) 
Спонукує до дїла. 

Нагнївати ся. 1. Нагвївав сї, бо яу «уха на ніс сіла. (Наг.) 
Без ніякої причини. 

2. Так ся нагвївав, яв би ну хто дитину зарізав. (Лучан.) 
Про сердитого чоловіка. 

Нагнути. 1. Нагни-біда. (Бела) 
Говорять про нуждаря, що гне свою біду. 

2. Я го не ножу на тото нагвути. (Ліипа) 
Намовити, всилувати. 

Нагорода. 1. бдноиу нагорода, а другову недогода. (Наг.) 
Один дістав щось, а другий кривдув собі, чому ив вів. 

Нагородити. 1. Все ноже нагородити ся, іво страх ніколи. (Ільк.) 
За переляк ніхто не заплатить. 

Наговір. 1. Від наговору ще вїхто не виер. (Наг.) 
Він не шкідливий. 

Наговорити. 1. Наговорив такого, що як би дав псу в'їсти, то бн вдох. 

(Дрог.) 
Говорять про пустого балакуна. 

2. Тілько наговорив, щоби сорок вісім пирогів наварив. (Мілан.) 
Жебручий дїд, що давнїйше був заможним господарем, говорив богато всякої 
всячини і викінчив отсею приказкою. (М. Зубрицький) 

Нагнати. 1. Нагвав иу страху. (Наг.) ...Петра. (Явор.) 
Налякав, протурив, нагнав. 

2. Нагнав як свиню в города. (Наг.) ...як гуску ві шкодн. (Завад.) 
Прогнав від не свойого дїла. 

Нагодувати. 1. Нагодував бис собов риби й раки! (Колои.) 
Прокляте, щоб ти втопив ся. 

2. Нагодуй мене нині, а вавтра я тебе нагодую. (Сіл. Бень.) 
Говорив бідний чоловік, що мав надїю дійти й сам до маєтку. 

3. Скорше нагодуєш коня, ніж циганську дитину. (Городок) 
. Коня тяжко нагодувати, бо він усе їсть, а все голоден. 

4. Як тї Бог не нагодуй то тї ніхто не нагодує. (Наг.) 
Всяка пожива — ласка божа. 

Нагода. 1. Нагода злодієм робит. (Цен.) 
Пор. нїм. Ое1е£епЬеі1 тасЬі БіеЬе, ЇУапсі. 6е1е£еп1іеі1 14, 15. 

2. При нагоді ци не при нагоді, аби в добрій злагоді*. (Косе.) 
Говорять приятелі, що вустріли ся принагідно. 

Нагріти. 1. Кого біда нагрів, той дурів. (Цен.) 
Зід біди чоловік розум тратить. 
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Йагулють-~Надїя» Єя Ч. 18.І85—І&.20Й. 

2. Нагрів би ти Бог душу. (Берегів) 
Щоб упокоїв її в раю. 

3. Нагріло би тя нещастя. (Снят) 
Прокляте. 

Нагулють. 1. Нагулють, здоров будь І (Дрог.) ...тихо будь! (Дрог.) 
У поминають малих дїтий. Що таке „нагулють*1, не внаю. 

Надаражати ся. 1. Надаражьиеш сї хлібом сьвйитим, а колись іще будеш 
го жьидїти. (Ваг.) 
Гордуєш, не хочеш брати. 

Надднїстрянець. 1. Наддеїстряицї — заболотеї, болотьиникп, кахтан- 

ники. (Наг.) 
Прозивають людий, що живуть на Дністрових болотах. 

Надерти. 1. Надер сї мене як лпка. (Наг.) 
Грабував та визискував. 

Надзір. 1. Без надзору нігде сї не обибде. Так сапо і в небі: яв Бога 
нема дома, то сьвйитї що хотьит то роббит; десь такі гмндри бют, 
що аж небо дрожит. (Іванк.) 
Говорять про потребу ладу і порядку в домі. 

Надивити ся. 1. Бодай бись сї надивив тілько, що мертвець я лави. (Ком.) 
Прокляте, щоб ти так само не бачив нічого, як мрець. 

2. Надивилам сї, аж повні очи набралам. (Мик. н. Д.) 
Пильно придивляла ся, віднесла в тямцї повний образ баченого. 

Надїя. 1. Надія в Бозї, коли хлїб у стовї. (Ільк.) ...воли в вовї. (Гнїдк.) 

...товар у возі*. (Кол.) ...ябіже в стовї. (Наг.) 
Діло піде добре 

2. Без надїї чоловік дуріє. (Крех.) 
Хто стратив надїю, той сам страчений. 

3. Вся иоя надїя в Бозї. (Наг.) 
Говорить бідний чоловік, що не має пїчого, на що міг би надїяти ся 

4. Всю надїю на тебе покладаю. (Цеп.) 
На твою поміч надїю ся. 

5. Надїя в кут скрола ся. (Ільк.) 
Безнадійний чоловік. 

6. Надїя на кума Матїя. (Наг.) 
Марна надїя. 

7. Надія наша, а по надїї кваша, а по кваші кулеші: підемо відти 
піші. (Рпс. Осе. 2189) 
Жартлива приказка. 

8. Хто надїю стратит, той жити не варт. (Кукиз.) ...той усе тратить. 

(Броди) 
Бо не має на що спустити ся. 

Надїяти ся. 1. Надїяв ся дід на під, та вода не пив. (Ільк.) 
Надїяв ся на непевне. 
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ІІадобі—ІІаДутя *І. 18.203—18.22&. 

2. Надїяв ся дїд на обід, та без вечері лїг спати. (Ільк.) ...тай льяг 
спати не ївши. (Ваг.) 
Вар. до попереднього. 

3. Надїяв ся Циган на пироги, та борщу не їв. (Ільк.) 
Сенс той сап що в ч. 1, 2. 

4. Радше-и сї своєї сперти надїяв, як такого припадку. (Наг.) 
Чоловік не надїяв ся якоїсь пригоди. 

Надобі. 1. Що кону на добі, найде і в кадовбі. (Корч.) 
Що треба. Пор. Кадовб. 

Надолобень. 1. Ци подобень надолобень? (Наг.) Чи сподобен пень на 
жолобевь? (Пужн.) 
Давно вояили дївчат від хати до хати і отак напитували, чи її хто хоче взяти? 

Пор. Етн. Збі. VI, 10. 

Надоложити. 1. Вже не надоложиш убуваючи ся. (Мінч.) 
Про лінивого, що рад би хоч обуванвм час вгаяти. 

2. Надоложив сране бжджіньои. (Наг.) 
Звичайно річ неможлива, бо сране бжджіняк не ааступига. Пор. далі Сране. 

Наднести. 1. Наднесло ною бабу. (Занул.) 
Буде якесь лихо. 

2. Надвїс його лихий біс. (Наг.) 
Про 8лого чоловіка. 

Надто. 1. Буде того, та вже й надто. (Наг.) 
Вже більше, нїж треба. 

2. Чого надто, то і бевроги не хотять. (Ільк.) ...любйит. (Наг.) ...свняї... 
(Мінч., Петр.) Що... (Гнїдк.) * 
Чого ва богато, се всякому противно. Нос. 47В. 

Надумати. 1. Надунай сї, що робиш. (Наг.) 
Не роби неровважно. 

2. Що надунаєш, то й роби. (Крех.) 
Виконуй свою думку. 

Надуркати. 1, Надуркав і ще й наштуркав. (Наг.) 
Наговорив йому: ти дурню, а нарешті набив. 

Надути. 1. Надув се Микодай на нелай. (Кривор.) 
Сердить ся не знати чого. 

2. Надула ся на налай, що ї не взяв Ниволай. (Занул.) 
Сердить ся. 

3. Надув сї як Мойса. (Снят.) 
Мойса, відомий посол, якого не менше відомі гордощі війгали в приказку. 

4. Надув ся, як ковальський иіх. (Ільк.) 
Про гордого, пуватого чоловіка. 

5. Надутий як индик. (Дрог.) ...як иіх. (Жидач.) ...як пухир. (Кобил.) 
Индик звичайно гороїжить ся. 

6. Надув ся, як півтора нещастя. (Ільк.) 
Варіант неясний. 
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Вадчалитв—Наїсти ся Ч. 18.223—18.243. 

7. Так сї вадув, як вош ва ворозі (Кольб.) 
Зсовив ся, похнюпив єн. 

Над чалити. 1. Надчалвла ся иінї фіра. (Бела) 
Притрафжла ся. 

Назад. 1. Навал наші в корогвами, бо чорт вав верця. (Дар.) 
Той, що нїби вмер, устав живий. 

2. Назад себе сиотрвти. (Гнїдк.) 
Оглядати ся на те, що було. 

3. Нагад сї не;обзарай. (Наг.) 
Нема пощо оглядати ся тому, хто хоче наперед іти. 

4. Навал, Федю, бо дїра в мостї! (Вікно) 
Кричать необережному віввякови. 

Називати СЯ. 1. „Як сї навиваєш ?" — „На іяньи перевернвгорньн, а 
ва прізвище перевернигорннще". (Кнїг.) 
Жартлива роямова. 

Назирци. 1. Назнрци ва нив ходит. (Наг.) 
Придивляв ся, що він робить, ходить ва його слідом. 

Наїсти ся. 1. І наїв сї і напав сї і на дурня не днвив сї. (Печей.) 
Бо й не варто було дивити ся. 

2. Наїв бав сї, напнв бив сї, нива ва що, не хци ви сї. (Жидач.) 
Ріжниця між бажанем і дійсністю. 

3. Наїв бнс сї ваги! (Наг.) 
Прокляте. 

4. Наїв бис сї сиоли горьичої! 
Прокляте. 

Наїв бис сї золи та жужелиці*. (Наг.) 
Прокляте. 

6. Наїв бис сї папороти! (Цей.) 
Чудне бажане. Папороти ніяка скотина не їсть. 

7. Наїв бис ся розстопасти! (Коб.) 
Що таке ровстопасть — невідомо. 

8. Наїв ем сї, як на весїлю. (Сор.) 
На весїлю дають богато їсти. 

9. Наїв ня ся. (Гвїлк.) 
Нагриз, нашкодив. 

10. Наїв сї, на пив сї, та& виварачьие. (Наг.) 
Кривдуе собі, нарікає. Про невадоволеного гостя. 

11. Наїв сї, розболїв сї. (Наг.) 
Про лакомого. 

12. Наїв ся його хліба, тепер най ся випчихае. (Луч.) 
Тепер не дам нічого. 

13. Наївши сї, напивши сї, гей ґвавт, женив биж сї! А як же я зголод¬ 

нію, деж я бідний жінку дію. (Рогат.) 
Жінка приємна тілько ситому. 
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Наїсти ся — Навшит Ч. 18.244—18.264- 

14. Ннїдж сї сюди, коли хліба не хочеш. (Наг.) 
Прокляте такому, що гордує хлібом. 

15. Наїджте ся холери! (Товсте) 
Прокляте. 

16. Наїла би тї сї гірка неволі ! (Наг.) 
Щоб тебе мучила. 

17. Наїла мі сї всяка нужда. (Наг.) 
Докучила. 

18. Наїли би тї сї вушв та гниди! (Наг.) 
Прокляте. 

19. Наїш сї пісного, не боїш сї нічого. (Голешів) 
Не конче мусить бути масне. Німець каже навпаки: ГазШсЬез Еззеп — 

зсЬІесМез Еззеп. МГап(і. І, Еззеп 15. 

20. Не ходить о наїдок, лише о покушанв. (Ільк.) 
Щоб не їсти, а лише покушати. 

21. Так єн еї наїв, що ми сьвіт, як банька, а люди, як мухи. (Жндач.) 
Сильно наїв ся, в очах мінить ся. 

22. Хиба тогди ся наїсть, коли крадені конї. (Корч.) 
Крадені конї не наїдають ся, бо їх рав-у-рав гопять утікаючи. 

23. Хто сї наїсть, той більше не хоче. (Наг.) 
Ситий їсти не хоче. 

24. Хто ся наїсть, а не ляже, толу ся сало не завяже. (Лучак.) 
Народне віруване. 

25. Чин не наїси ся, тин ся не наїижеш. (Ільк.) 
Бо того мало. Пор. АсІаІЬ. Наріс зі§ 1; Иаіебс зі§ 1. 

26. Чин ся не наїсти, тин ся не нализати. (Луч.) ...наїсть ...налиже, 
(Бібр.) ...наїш ...нанижеш. (Наг.) 
Бо Ливане не ситить. Пор. ВсЬІеі. 156. 

Наймати. 1. Наїмают до телят, а робити що ведят. (Топіль.) 
Про наймита. Пор. Мика 718; Нос. ст. 351. 

2. Найннв сї ва дві аари шнатьи. (Наг.) 
Колись так наймали ся, нині хочуть грошиЙ. 

Наймит. 1. Бел наівиїа як без рук. (Наг.) 
Він потрібний до всякої послуги. 

2. Від такого найнита такої й послуги жди. (Журавно) 
Від кепського кепської. 

3. З Господаря наймит. (Берез.) 
Говорять про збіднілого господаря. 

4. І з наймитів господарі бувают. (Буськ) 
Виробляють ся порядні люди. 

5. Наймит не ио своїй волї ходит. (Ден.) 
Він мусить ходити, куди велять. 

6. Наймит, то Господарський невільник. (Наг.) 
Він робить не для себе. 
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Намичка—Накупити Ч. 18.265—18.285. 

7. Не всї найиита оплатювані вороги. (Зазул.) 
Бувають і вірні та щнрі. 

3. Поііів наймит при роботі мерзне. (Лучак.) 
Іронічний вислов. Пор. \Уап<і. І, АгЬеіІ 72. 

9. Про одного наймита ґосподар Господарем буде. (Цигани) 
Мав ким доробити ся і без наймита. 

'•Наймичка. 1. Де нного найинчок, таи хліба вена, а де одна годна, таи 
жадна душа не голодна. (Кой.) 
Много наймичок — зайва з’їжа а лиха робота. 

Найти. 1. НаЗду я тебе під вендев. (Наг.) 
Коли хтось сховав ся. 

2. Найшов свій свого. (Наг.) 
Близький близького, собі подібного. ВеЬеІ 485. 

3. Найшов сокиру еа лавов. (Наг.) 
Недалеко шукати, бо вона там звичайно ложить. 

4. Найшов тото, що я вгубвв. (Наг.) 
Нічого великого. 

5. Найшов тото, чого не згубив. (Наг.) 
Украв щось чуже. 

Накивати. 1. Накивав ну питали. (Ільк.) 
Утік від нього. 

Накирпати. 1. Накирпало ся того на іні. (Мшан.) 
Назбирало ся — мова була про несплачений довг. 

•Накласти. 1. Наклав тай ве завершив. (Наг.) 
Мова про копицю сіна або стіжок. 

Наклясти. 1. Накіьив я Золу, що сі влїило. (Цен.) 
Накляв богато. 

Накоренок. 1. Злодійський накоренок. (Наг.) 
Злодійське племя. 

2. З накоренком вагииув. (Лучак.) 
Пропав 8 усім родом. 

3. Поганий твій накоренок! (Наг.) 
Лають 8лого чоловіки. 

Накпити. 1. Накпив собі 8 мене. (Наг.) 
Здурив мене. 

Накрасти. 1. Чого накрав, там гендлює. (Наг.) ...тям жив. (Завад.) 
Говорять про сільського злодія або перекупна. 

Накрутити. 1. Накрутив, навертів, кілько сам хотів. (Наг.) 
Про безцеремонного брехуна. 

Накупити. 1. Накупив ріжного крашу. (Наг.) 
Потрібного й непотрібного. 

3. Що накупив, то й продав. (Наг.) По чому... по тону. (Цен.) 
Мова про купецтво або про передаване новин. 
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Накурити— Напасть Ч. 18.286—18.30»;. 

Накурити. 1. Накурив, як дика баба. (Наг.) 
Напустив диму до хати. Віруванв про дику бабу, що сидить десь у Дїіу або* 

в глубокій дебрі. 

Налисити ся. 1. Налпснти ся на кого. (Гнїдк.) 
Нахитрити ся, засісти. 

Нанашко. 1. Нанашку, дайте горівкп фляшку! (Завад.) 
Нанашкок ва галицькім Підгірю навивавть ся хрестний батько, ванашкою 
хрества мати. 

Наняти ся. 1. Наняв ся — продав ся. 
Про наймита. Пор. Нос. ст. 353. 

Напакати. 1. Хочеш, шобин та напакав? (Вудзанів) 
Наговорив грубих слів. 

Напасти. 1. Напав го псїи пнскои. (Кольб.) 
Бреше як пес. 

Напасти ся. 1. Напасла ся, аж ї голова тверда. (Буде.) 
Про корову. 

Напасть. 1. Без напасти не прожити. (Наг.) 
Вона нікого не мине. 

2. Від напасти і полу вріж а втїкай. (Ільк., Петр.) 
Напасного чоловіка оминаіГ. 

3. Від напасти не пропасти. (Ільк., Лев., Петр.) 
Треба з нею бороти ся. Пор. Симони 1799; Нос. ст. 394. 

4. І на печи напасть чоловіка найде. (Наг.) 
її шукати не треба. 

5. Коби яка напасть, а гроші иусьи бути. (Кольб.) 
Напасть тут нагла потреба. 

6. Напасть на гладкі дорозі знайде. (Мінч.) ...вднбле. (Ільк.) 
Деб її чоловік не надїяв ся. 

7. Напасть не спит, бо хати не на в. (Мшан.) 
Ходить по людях. Пор. ЛбаІЬ. Нарабб 2. 

8. Напасть чоловіка найде, хоть сонце зайде. (Гнїдк.) 
І в день і в ночи вона готова. 

9. Напасти собі шукав. (Наг.) 
Пристає безпідставно з якимись докорами. 

10. На середині' напасти си шукаєш. (Вогор.) 
Чому на середині? 

11. Вена гіршої напасти, як від бурої свині і попігської наймички» 
(Стрий) 
Жартлива поговірка. 

12. Робить як за напасть. (Наг.) За напасть робити. (Гнїдк.) 
Робить ліниво і погано. 

13. Чіпав ся напасть ва гладкій дорозі. (Луч.) 
Вар. ч. 6. 

14. Що ва напасть на мене? (Наг.) 
Говорить чоловік заклопотаний чимось. 
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Напасник - Написати Ч. 18.307—18.325^, 

.Напасник. 1. Відчепи ся напаснику, я не була на нразпнку; я на ріці 
хустя прала, тонкий фартух ааяачада, (Гнїдк.) 
Говорить жінка напастована ікимооь чоловіком. 

іНапердїти ся. 1. Я сї добре ванердїла, нїн вн вго вивертіла, (Мнк.н.Д.)' 
Жінка горда на свого чоловіка. 

Наперти ся. 1. Напер сї обраака ио стіни. (Наг.) 
Забажав конче. 

2. Напер сі шнбкн и вікна, кафлі 8 .ница. (Бібр.) . 
Забажав якоїсь дурниці. 

3. Напер сї, як дюґ на бабу. (Наг.) 
Що 8а дюї — невідомо. Див. вжсше стор. 85. 

4. Напер сї, як чорт на грішну душу. (Наг.) 
Неминуче лихо. 

Налити ся. 1. Напаяв* св до поритку: два виде, третя! несе шинку. 
(Пужники) 
Оповідане пяницї. Диви Етн. 36. VI, 63. 

2. Напив сї, ваточив сї таб на зенлю покотив сї. (Наг.) 
Про темного пяницю. 

3. Наиив ся води 8 натхов. (Кал.) 
З чарами, з отруею. 

4. Напнімо сї вина, хоч би б гусячого. (Цен.) 
Значить води. 

3. Наинб сї юшки з дивдерева, то ще гірше подурнієш. (Стан.) 
Дивдерево — отруйне зїле. 

6. Нанибио сї тут, бо таи в небі не дадут. (Наг.) 
Промовляють піяки до непючого. 

7. Наниб сї до мене і до юбї жінки. (Наг.) 
Заздрий чоловік хоче аби не минула чарка ані його, ані його жінки. 

3. Напила на вола. (Наг.) 
Про жінку пяницю, що марнує своє добро. 

3. Наниб сї Нацю ва свою працю. (Наг.) 
За своє всякому вільно напити св. 

10. Нанила сї таб розлеібала сї. (Наг.) 
Про няну, розпатлану жінку. 

11. Чого сї не напити, того сї не нахлистатя. (Наг.) .'.цасербати. (Яс. 
С.) ...нахлептати. (Наг.) 
Чого не добудеш порядною роботою, того не добудеш уривковою та прина¬ 

гідною латаниною. 

12. Як вааив ся, то до кирницї задом обернув ся. (Ільк.) 
Невдячний. 

Написати. 1. Написано, таб запечатано. (Тисьн.) 
Про лист або документ. 
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Написати— Нарікати Ч. 18.326—18.346- 

2. Напишеш пером, не витягнеш волож. (Яс. С.) • 
Написане не легко відкликати. Пор. Сим. 1708; ^ап<і IV, ВсЬгеіЬеп 14, 15р 
Нос. 473. 

3. Напиши: пропало. (Залїсв) 
Коли щось пропаде. 

4. Напиши вуглем у коживї. (Цевїв) 
Так аби й не видно було. 

5. Напишу я тобі це на чолі. (Свят.) 
Назначу тебе, щоб тебе кождий пізвав як 8лого чоловіка. 

6. Що написано, того не вмажеш. (Наг.) 
Лишить ся ва вавше. Пор. \Уап (1 IV, ЗсЬгеіЬеп 26, 28, 29, БО, 31. 

Напитати. 1. Напитав си чоловік біду в бідов. (Тухла) 
Клопіт и якоїсь нової ввайоности або нового посвояченя. 

Напій. 1. Добрий напій сан ся шукає. (Гнїдк.) 
До нього всі йдуть. 

2. Який напій, таке й похмілля. (Борщів) 
Говорять напиваючи ся. 

Наплакати. 1. Наплакала дві бербенпцї слів. (Косе.) 
Про матір, що ревно плакала 8а помершим сином. 

Наплювати. 1. Наплювати нінї ва се. (Ценїв) 
Міні до сего байдуже. 

Напростувати. 1. Напростуй, що-с іскривив. (Наг.) 
Говорять попсуймайстрови. 

Напрошувати СЯ. 1. Сам сі напрошує па бійку. (Ваг.) 
Хоче щоб його побили. 

Напсувати. 1. Щос напсував, то направ. (Наг.) 
Перший обовявок. Пор. А(іа1Ь. Иаргашб 1. 

Напудити ся. 1. Напудив ва ся, аж ця обманок обійшов. (ЮК.) 
Зомлів 8 перестраху. 

2. Напудив сї, аж у вів духу ве стало. (Наг.) ...аж му душьи в пйрж. 
вскочила. (Завад.) 
Про переляк. 

3. Так ва сї напудив, аж ва мнї сорочка полотном стала. (Наг.) 
Жартливо вам. ве бою ся. 

Напустити. 1. Напустив на мене ману. (Наг.) ...якийсь напуск. (Крех.> 
Напустив тумаву, заблахманвв очи. 

Напчихати. 1. Напчихаци мінї на тебе. (Тонільн.) 
Я кплю собі 8 тебе. 

Наремний. 1. Він нареиний до роботи. (Верхівця) 
Прудкий, пильний. 

2. То наремний чвовек. (Чр. БЛ) 
Прудкий, нерозважний. 

Нарікати. 1. Не нарікай на зле, бо ще гірше будр. (Сор.) 
Злого ве треба викликати. 
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Наробити—Насьіівати ся Ч. 18.347—18.367. 

Наробити. 1. Наробив, як слїпиб натанцював. (Сіл. Б.) 
Наробив невміючи. 

2. Наробив, як кіт наплакав, (Сїл. Б.) 
Нічого не наробив. 

3. Що наробиш, то твоє. (Наг.) 
Власне а не дане. 

4. Щос наробив, того ве сховавш. (Наг.) ...за то відповіси. (Збар.) 
Говорять такому, що наробив лиха. 

Народ. 1. Вже нема, видйш, підкладвіщого народу, як наш руський. (Наг.) 
Покірний та сумирний. Видйш — мабуть. 

2. Народу, що й не пропхати сї. (Наг.) ...що іглї ніде впасти. (Кол.) 
Богато, стиск народу. 

Народити, і. Народила лїтий, а цо тому дій де хоч. (Берез.) 
Нездужає наробляти на них. 

2. Народила та не облизала. (Наг.) 
Про невродливу дитиву. 

3. Народит сї, тай усе до чогось пригодит сї. (Наг.) 
Про знайдену, божу дитину, про яку не 8нати, хто її вродив. 

4. Що буде народжене, то буде ненавчене. (Голоб.) 
Того не треба вчити ся. Пор. \Уапс!. Ш, Наїиг 74—78. 

Нарозумити. 1. Нерозум го Боже лобрвн розумом! (Наг.) 
Наділи. 

Нарядити. 1. Волай тї нарьидпли на лаві! (Наг.) 
Покласти в смертельнім одяяї. 

Насипати. 1. Насипав му, що сї влізло. (Наг.) 
Наговорив, налаяв або набив. 

2. Скажи йому, що я йому насипав піску. (Будзавів) 
Перекажи Йому, що я його обмовив. 

3. Хто борте насипле, той борше змеле. (Ільк.) 
Хто скорше зачне щось робити, той скорше скінчить. 

Наситити ся. 1. Бодай вс сї нн наситив ніколи! (Наг.) 
Прокляте. 

Насїне. 1. Куревське наеїньи. (Наг.) 
Говорять про дїтий неправого ложа. 

2. То вже таке злодійське пасій*-:. (Наг.) 
Про дітей злодія. 

Насісти. 1. Насів сі як старий на дівку. (Городеп.) 
Напав, напастує. 

Насьмівати ся. 1. З другого ся наспівав, а за себе забував. (Ільк.) 
Про легкодуха. 

2. З б п о ся насьхівают, з того люде бувдют. (ІЬтр.) ...насхіхают... (Ільк.) 
Бувають порядні люди 8 таких, яких колись підіймали на сьміх. Пор. АсІаІЬ. 

На8шіе\уас зіе 1. 
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Настати-.Наука . Ч. 18.368-18.387. 

Настати. 1. Абвс тогди настала гуляти, як ті піді Львовои. (Жидач.) 
Поговірка, що під Львовом гукало сім пар у коршмі в піст Петрівку і Бог 
покарав їх, що гуляють до тепер і ніколи не перестануть аж погинуть. 

2. Не ва нас то настало, не по нас перестане. (Ільк.) 
Про щось дуже даЬне. 

3. Тепер таке вастало, що ніколи не бувало. (Наг.) 
Намножило ся всяких новинок. 

Настрашити ся. 1. Настрашив сі, аж лицьи на вій не стало. (Наг.) 
Про великий переполох. 

2. Так сі настрашив, аж ну сі портки трьнеут. (Жураки).. аж ну литки 
дрижьит. (Наг.) 
Про тяжкий переполох. 

Настя. 1. Не в кождої Насті едяакове щаств. (Наг.) Не кожді... (Жидач.) 
Не кождий чоловік однаково щасливий. 

Натура. 1. Натура не клітка, не дає ся переробити. (Гнїдк.) 
Природа не скрізь піддавть ся людській волї. Пор. АсІаІЬ. Маїига 7; АУ а п <ї. 
Ш, Маїиг 27. 

2. Натура як у тура. (Гнїдк.) У него натура... (Ільк.) 
Буйний, упертий чоловік. АбаІЬ. Маїига 2. 

3. Таку паскудну натуру наю: як дзвони вчую, то зарав до церкви 
йду. (Кривча) 
Натура яовсїм не паскудна. 

4. То не в ноїй натурі. (Белз) 
Не мій 8вич&й, не моя вдача, я так не роблю. 

5. Як чия натура, так і робит. (Наг.) 
Один мав прудку, роботящу натуру, а другий ліниву. 

6. Як я озшу його натуру*1' (Косе.) 
Як збагну його вдачу? Мовила молода жінка, що тілько вийшла заміж. 

Натягати ся. 1. Натягає ся як медвіль. (Гнїдк.) 
Лінивий, повільний. 

2. Натягає ся як пес до роботи. (Гпїік., Ільк.) 
Не хоче робити. 

Наука. 1. Аби наука, то й розун буде. (Кал.) 
Розум виробляеть ся наукою. 

2. До науки служат і буки. (Кукиз.) 
Давній ввичай бити буками та рівками школярів. 

3. За науку поцілуй в руку. (Бжоз.) ...цїлюкте діти батька... (Наг.) 
Поучене дїтнм. 

4. Наука не йде на бука. (Ільк.) ...до бука. (Кобр.) 
Вона йде з людий на людий. 

5. Наука срібло, а практика волото. (Збар.) 
Наука сама не дає вмілости жити між людьми. 

6. Науки ні* вода не аатопвт, ні огонь не спалит. (Гнїдк.) 
Вона живе разом із людським умом. АбаІЬ. Майка 23. 
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Наука—Наш Ч. 18.388- 18.408. 

7. Не йде наука без бука. (Крех.) 
Варіянт до ч. 2. 

8. Не йде наука в ліс, але в нір. (Тер.) 
Вар. до ч. 4 

8. Нема науки без жуки. (Наг.) 
Мука не лише в вначіню різок, але також у значіню духового ваируженн. 

Пор. Ай&ІЬ. Майка 7. 

10. Не штука в а) ка, а штука розум. (Кон.) 
Розум і в науцї головна річ. 

11. От вам і наука не йти в дорогу без бука. (Наг.) 
Говорив чоловік синам, що ходили кудись 8а ділом, а їх но дорозі набито. 

12. Похлептати науки. (Гнїдк.) Полизати... (Наг.) 
Захопити, трохи, привчити ся. 

:Наум. 1. Казав Наум: возьми на ум. (Печен.) 
Гра слів, а при тім унімненв дітям, щоб ішли до школи. 

2. На Наума посилай діти до школи. (Крех.) 
Сьвято Наума припадав дня 1. грудня. 

)Наця. і. Ш глндае Наці, іно праці. (Стрільб.) 
Не дівчину любить, але її роботу. 

2. Не тебе беру, Нацю, а твою працю. (Наг.) 
Про дівчину що йде вамуж; муж бере або вадля вї робучої сили або вадля 
вї мавтку, що также називав ся працею. Пор. IV а пі. Ш, МеЬгпеп 80. 

3. Ний, Нацю, ва свою працю! (Крех.) 
Говорили жінці, що не хотіла пити могоричу. Вар. до „Напити ся“ ч. 9. 

Начадистий. 1. Начатистяп до роботи. (Вер.) 
Охітний, прудкий до праці. 

Начине 1. Всьо му иачнав видно. (Будз.) 
Ходить такий обдертий, що йому видно полові части. 

Начинка. 1. Не будь начинкою. (Боргом.) 
Начинка містить у собі ріжнородні шматки. Яке 8начінв мав тут, не вовсїм ясно. 

іНаш. 1. Буде і нашим і вашим. (Наг.) 
У сім сусідам. 

2. Де вже наше не пропадало! (Наг.) 
Ми все тратимо на вснкім ділі. 

3. їдут наші, везут каші. (Наг.) 
Тішать сн діти, коли їх родичі вертають чи то 8 міста, чи 8 гостини. 

4. Наше, не наше, а все таки не ваше. (Кукав.) 
Говорять сперечаючись за „наше . 

5. Наше ніпочому. (Гнїдк.) 
За наше ніхто не хоче платити. 

•6. Сяк ци так, аби по иашоиу. (Наг."' 
Чи так, чи инакше сказати, аби нашою мовою. 

7. Що наше, то боже. (Наг.) 
Все, що маємо, від Бога. 
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Бвбвгаеса—Небожа Ч. 18.409-18.424. 

Небезпека. Небезпека до вещістьв приводні. (Кон.) 
Небезпека тут не в аточіню ОеїаЬг, а в ввач. ІІпуог8ІсЬіІ£кеіІ, необережність. 

Небитий. 1. Бвтий небитого весе. (Бергов.) 
Натяк на відому кавку про битого вовка та небитого лиса. 

Небіж. 1. Бери, небоже, хоть тобі не гоже. (Лучак.) 
Чоловік мусить брати ся инодї т неп ряв мну роботу. 

2. Де ие иожеш, небоже, тав та баоа повоже. (Балиг.) 
Або й не поможе. 

3. Ей, небоже, не в свої сварі ходиш! (Наг.) 
її 8 тебе вдеруть, зазнаєш біди та напасти. 

4. На тобі, небоже, ідо мені не гоже. (Ільк.) 
Чоловік дав иншому таке, що йому непотрібне. Пор.- Нос. 356. 

5. Ой небоже, небоже, кітва здохла, кіт не може. (Наг.) 
Жартують із такого, що любить повторяти часто слівце „небоже" в розмові 

6. Той твій небіг, що сї на тебе зміг. (Наг.) 
Твій батько. Говорить чоловік, до якого виший обертавть ся словом небоже. 

„Небіжи крім свояцтва (на Україні) значить у Галичині головно якогось мало¬ 

значного, підрядного чоловіка, слугу, або варібника. В сій формі українське' 
слово перейшло до Жидів як пеЬЬісЬ, над яким жидівські й німецькі фільо- 

льоїи довго ламали собі голову. 

Небіжка, небіжечка. 1. А ваша небіжка те жш>? (Кнїгиннн) 
Гумористичне запитане при привитаню двох кумів. Знав, що кума небіжка, 

а питавть ся в привички, чи ще жив. 

2. Виглядав як небіжка срака. (Цен.) 
Про зівялого, мізерного чоловіка. 

3. Говорила небіженька до самої сіертл, а як вмерла, то ноги задерла. 
(Старий Скалат) 
Перебивають так бесіду, яка докучила, якої не хотить слухати. 

4. Говорила небіжечка до самої бесіди: нїя вапіяла, когут Богу душу 
віддав. (Наг.) 
Перекручене слів: „бесіди44 вам. „смерти44 і „нїм когут 8&шяв, вона Богу 
душу віддала*. 

5. За тахтої вебТжки були в маслі періжкп, а за тої гннлицї нема й ва¬ 
рениці. (Доброс.) ...а за тої небоги нлавакть в борщи стоноги. 

(Комарео) 
Жартлива характеристика двох жінок одного чоловіка. 

6. Кожла небіжечка лїиша була. (Бол.) 
Жива жінка все гірша від покійної, так принаймні гдаеть ся її мужови. Пор. 

Нос. 361. 

7. Я в свойов небіжков два днм веселі мав: раз як вм ї брав, а другий 
як ех ї ховав. (Льв.) 
Оповідав вдовець про вбогі і рідкі радощі свого жити. 

8. Я ще наїятаю небіжку неволю. (Броди) ...панщину. (Збар.) 
Згадують панщину старі люди. 
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Небіжчик—Небога Ч. 12.42а—16.4442' 

Небіжчик. 1. Кождиб небіжчик добриб. (Мінч., Петр.) 
Варіант до „Небіжка44 ч. 6. 

2. Міб небіжчик бувало як іде до церкви, то або на Різдво, або ва 
Великдень. (Наг.) 
Говорила вдова про свого .дуже доброго® небіжчика-мужа. 

3. Небіщик — ве снив би ся! (Лол.) 
Првиовляють вгадуючи про небіжчика. 

4. Оп уіер мій небожчик, а я свою журбу в горщик, черепочком на¬ 
крила, аби ва ннов не ходила. (Завад.) 
Пісенька, але мабуть первісно прилавка, якою кепкують І8 молодої вдови. 

5. Ще то небіжчик при паиоитй говорив. (Наг.) 
Згадують остатні слова покійника. 

6. Як би тото небіжчик учув, то би сї в гробі перевернув. (Наг.) 
Як би вчув, що роблять Його спадкоємці. 

Небо. 1. Ви*віздило сї небо. (Богородч.) 
Понвнло сї богато ввізд ва небі, ясно стало. 

2. Завезло сї небо хмарами. (Наг.) 
Затягле ся, зависло. 

3. І в небі не буде ти ліпше. (Луч.) 
Тут тобі дуже добре, не тужи яа ліпшим. Ас1а!Ь. №еЬо 1. 

4. Лиш небо та вода. (Кол.) 
Характеризують велику повінь. 

5. Небо отворене видів. (Гнїдк.) 
Видів великий блиск або загалом загнав якогось незвичайного щастя.. 

6. Так як би ми сї небо отворяло. (Наг.) 
Почув себе таким щасливим. 

7. Треба неба, 9 хлїба треба. (Гнїдк.) 
Треба дбати за душу й ва тіло. Пор. АбаїЬ. КіеЬо 26. 

8. Як би сї небо завалило. (Наг.) 
Так дивую ся. Пор. Слав. 9; АсІаІЬ. ШеЬо 6, 7. 

9. Як небо від землі. (Гнїдк.) 
Так далеко. АбаІЬ. КіеЬо 10. 

10. Як собі неба бажаю! (Стан.) 
Формула заклята: як собі неба бажаю, так напевно стане ся те а те: 

Небога. 1. До свої небоги нема злої дороги. (Ільк.) 
До милої всяка дорога добра. Пор. 8сЬ1еі. 160. 

2. Поберім ся небого: у тебе мало, у нове ненноґо. (Гнїдк.) 
Обоє бідні. 

3. При своїй небозї добре і в дорозі. (Мінч., Петр.) 
Зі своєю жінкою. 

4. Утоптана дорога, де добра небога. (Гнїдк.) 
Добра жінка, до неї вчащають. 
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Невидальце — Неволя Ч. 18.145 -18,462.; 

Невидальце. 1. Привезу ти з міста невидальце. (Наг.) Куплю тобі.,. 
(Цеп.) 
Щось таке, чого ти не бачив і не побачиш. 

Невід. 1. Перед неводом риби не ловлять. (Ільк.) ...ладают, (Петр., 
Мінч.) 
Рибацьке правило ловити рибу аж у неводі. 

Невіда. 1. Невіда не творит обида. (Гнїдк.) 
Остатнє слово „обида неясне. Може „обіда*? Бо ,,обидаа(, зневага, вимагадаб 
форми „обиди". 

Невідомість. 1. Невідомісіь гріха не тлорит. (Петр.) .,,не, чипить. (Ільк.) 
Бо сама не 8нае, що робить. Пор. АбаІЬ. Ше\УІа<іопю5С 1; Иос. ст. 363. 

Невіста. 1. Аиї на селі аиї в місті не вірь невіотї. (Ільк.) 
Песимістичний погляд на жіночу невірність. 

2. То невіста, що на косу лїгат. (Мшае.) 
Про дівку, що перед шлюбом жив на віру з парубком. 

Невістка. 1. Бути невісткою в хатї. (Сор.) 
Попихачем, слугою всіх у хаті. 

2. Дай невістці гівно па трісці*. (Будз.) 
Кепкують із невістки. 

3. Невістки з сииом рада, а на меие врада. (Кривор.) 
Рада — радить ся, вмовляєть сн 8 мужем, а тещі кривда. 

4. Невістка ися кістка; свекруха деяюха, (Бар.) 
Аби жадній 8 вих кривди не було. Свекруха називає невістку песьою кіст¬ 

кою, а невістка тещу песьою кровю. 

-5. Невістка скаржьть сл, а на лиці ие змарніла. (Ільк.) 
Говорить теща, якій невістка закинула, що та морить її голодом. 

-6. Невістка — чужа кістка. (Залїсє) 
З чужої хати, з чужого роду. 

7. Хоть иевістка бреше, то личко не бреше. (Орел.) 
А личко показує її добрий стан і здоровлє. 

8. Хто з’їв? Невістка. Хто ся укаляв? Невістка. А деж вона? В по-, 
донині. (Гнідк.) 
Невістка все зробила, а її й дома нема. 

'9. Хто що зробив? — Невістка. — А хто з’їсть? — Невістка. (Город.) 

Хто еї всрав? Невісіка. А хто з’їсть? Невістка. (Наг.) 
Всему невістка винна і все вробити повинна. 

10. Чим невістка свекрусі* платні, тим їй діти відцлатьи. (Грив.) 
Невдякою та сердитістю. 

^Невмілий. 1. Невмілого руки но болять. (Збар.) 
Бо нічого не робить. 

Неволя. 1. Або міні що ва неволі? (Сор.) 
Хто мене до сего присилує? 
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Негода—Недогода Ч. 18.463-18.482- 

- 2. Допатала «і сї тьпжка неволі. (Наг.) 
Наскочив якийсь клопіт, біда. 

3. Найшла бн її тьпжка неволі! (Наг.) 
Щоб тебе спіткало нещасте. 

Негода. 1. Нападе на чоловіка негола, відчнаяй ворота. (Залісв) 
Звачіне двояке: в негоду вертають І8 пола до дону, але також: відчиняй во¬ 

рота якійсь негоді, напасти. 

2. По негоді падїб сї погодп. (Наг.) 
По змх часах добрі бувають. Пор. АсІаІЬ. №еро£о<1а 1. 

Недбалиця. 1. Гірший педбаїнця, як оянвця. (Тнсьн.) 
Бо все аабував і губить. 

Неділя, неділенька. 1. Бодай тя сьвята неділенька скарала! (Дид.) 
Бойківське прокляте. 

2. Дай Боже дочекати в неділю вперти. (Каиінка струн.) 
Побожне бажане. 

3. За неділю вже по весїлю. (Крех.) 
Давнійше бувало, що весїля тягло ся цілий тиждень, а тепер досить одно» 

неділі. * 

4. З неділі* будь котрого тпжне це зроблю. (Бел.) 
Не знати, котрого. 

5. Неділі. — Поцюлюй бабу з ІІодільи. (Наг.) 
Мудроване. 

6. Прпйде така неділя: і в нас буде весїля. (Зар.) 
Надіють ся парубки, а особливо дівчата. 

7. Сховай тою на неділю. (Наг.) 
Коли кому в часі роботи ваиороха впаде в око, то инті жартуючи кажуть- 

отсю прикавку. Пор. Гильф. .4450. 

Недобре. 1. Аж ни сї недобре зробило. (Наг.) 
Замлоіло, занудило мене. 

Недобрий. 1. Ади, які недобрі були, таи уже ся полизали. (Косе.) 
Про людий, що сварили ся тай перепросили ся. 

2. Нядобрій як вовк. (Жидач.) ...як пес. (Жидач.) 
Звичайне порівняне. 

3. Така нидобра як сїкора. (Будзанів) 
Рід пташки, зяблиця. 

4. Такий нидобрий, аж з нього искри скачут. (Жидач.) 
Про дуже лихого чоловіка. 

5. Такий нидобрий, як шандар. (Льв.) 
Жандармів люди боять ся, хоч вони не все недобрі. 

Недогода. 1. Все недогода бабиній дївцї. (Ільк., Петр.) 
Бона в великих претензіях. 

2. Недогода бабиній доньці, бо їй фартушок в танци яаваджав. (Кобил.} 
Дівчина повна претензій на елегантність. 
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■Недоїмок - Незватиіцо Ч. 18.483-18.502. 

3. Недогода моїй бабцї ні на непу, вї на лавці. (Балиг.) ...нвцу... (Стар., 
Скалат) ...бабі ...на лаві. (ІІасїчне) ...наші вані ні на сголї... 
(Завад.) 
Старому скрімь ме. 

Недозимок. 1. Гірший недозняов, як енна. (Луч.) 
НвДОвИМОК — сам кінець вини, коли вже нічим викувати. 

НвДОСІл. 1. Недосіл па столі, пересіл на хребті. (Мінч., Петр.) 
Даввїйше бали господиню бумом по плечех, коли пересолила страву. Пор. 

Ноо. 365 Син. 1781. 

2. Недосіл на столі, пересіл господиня на чолі. (Наг.) 
Тепер їй лише соромно. 

Недотисок. 1. Такий недотвсок, що го сі & дотулити не вож. (Наг.) 
Про схорованого або дуже делікатного чоловіка. 

Недоук. 1. Недоук лхрнійшвв як бук. (Гник.) ...від неука. (Наг.) 
Зовсїк дурній, гірший від невченого. 

Недуга. 1. Бодай тї недуги вломили! (Ком.) 
Прокляте: аби ти запав у тяжку хоробу. 

2. 'На гірку недугу гіркий і лік. (Сор.) 
Ліки звичайно гіркі. 

Недужий. 1. Два недужі сіли тай хліб в’їлв. (Ільк.) 
Хорі також їсти хочуть. 

2. Коли-сь ведуж, не вяжн ґудз. (Гнїдк.) 
Зн&чіне неясне, український варіант: не бери ся за гуж. 

Нежит. 1. Маю нежвт: як що положиш, то не полежнт. (Заставці) 
Говорить неситий, хапливий чоловік. 

Незгода. І. Де невгода, тав часта шкода. (Ільк.) 
Бо люди роблять одні одним на перекір. 

2. Незгода до жебрацтва дорога. (Наг.) 
Черев незгоду люди тратять і те, що мають. 

3. Через невгоду тратят люде свободу. (Залїсв) 
Бють ся і попадають до арешту. 

Нездалий. 1. Невдалі би ви ґазди били, як би ни то вробили. (ЮК.) 
Мх би зробили щось шкідливого для громади. 

2. Хоть невдалий, за то великий. (Наг.) 
Про непотріба. Пор. ЗсЬІеі. 181. 

Нездаль. 1. То нездаль від сьвіта. (Н&г.) 
Нїдочого невдатний чоловік. 

Нездара. І. Нездара, як корова до сідла. (Наг.) 
Йому се не до лиця. Пор. АбаІЬ. ШегдгаЬпу 1. 

2. Нездара як осел до танцю. (Наг.) 
Зовсім не до речи. Пор. АбаІЬ. ШегдгаЬпу 2. 

Незнатищо. 1. Ой ти мов невнатйщо! (Наг.) 
Жартливий оклик до знайомого. 
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Нелїпа —Неї»; їда Ч. 18.503-18.522. 

2. То якесь ненватйщо. (Ваг.) 
Чоловік невідомого походженя або невідомого вагтятя. 

3. Я ои невнатйшто дав, жеби я хоц десяту часі того звав, шго ви* 

(Леїв.) 
Мовив Лемко до Інтелігента. 

Неяїпа. і. бдна поліпа за дві лїои стане. (Наг.) 
Неліною навивають непроворну, тумановату дівчину. 

Нема. 1. Де неиа, саа Господь не возьие. (Ільк., Мінч., ІІетр.) 
Бо нї а чого В8нти. Пор. ^Уапб. Ш, КеЬшеп 10. 

2. На „неиай і суду неиа. (Заіїсв) 
Бо нікого судити. 

3. Не годит си казати гнинаи, іио „дасть Біг.® (Жабв) 
Так і говорять Гуцули та й инші селяни. 

4. Неиа голода, коли ся не вода. (Бергом.) 
Воду оють звичайно по страві. 

5. Неиа диму без огню. (Наг.) 
Нема нічого без причини. Пор. Тимош. 156. 

6. Неиа ивї й половини того, що-и був. (Наг.) 
Збіднів або зм&рвїв. 

7. Неиа над непе і над війтову свиню. (Мінч.) 
Дравнять гордого чоловіка. 

8. Неиа над него, як над попове порося. (Яс. С.) 
Він найкращий, найстарший у селі. 

9. Неиа нї вперед него, ні взад него. (Гнїдк.) 
Бідний і безнадійний. 

10. Неиа по нас таи по наші діти. (Гнїдк.) 
,По" правдоподібно в такім самім вначіню, як „нада. 

11. Неиа що в дві тріски взяти. (Гнїдк.) 
Щось дрібне та безвартісне. В дві тріски беруть дитяче гівно. 

12. Неиа як я та попова свиня. (Дар.) 
Дразвять гордого чоловіка. 

13. Неиа яри&рку без гариідру. (Цей.) 
Без крику. 

14. Нииа де коротати. (Тухля) 
8сі1. вік жити. 

Немило. 1. Що тобі неиило, не чини другону. (Наг.) 
Стародавнє правило, пор. Нос. 473; 8сЬ1еі. 186. 

Неміч. 1. Місто поночи — неиочи. (Ільк.) 
Замісь підмоги — хороба. Говорять, моли хто з челяди в робучу пору за¬ 

недужав. 

Ненаїда. 1. Мій чоловік непаїда: як сьиде, то від разу пів хлїба ввїсть, 

а я щнпанцїиа та лупанцїиа лиш двоє. (Наг.) 
Дорікала жінка чоловікови, що їсть богато, а сама їла більше. 
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Ненаситний—Нееаиовитвв Ч. 18.523—18.543. 

Ненаситний. 1. Ненаситний як попівський иіх. (Тясьн.) 
Про захланного чоловіка. 

Неня. 1. Непе иоя рідва, тебе бют, а я бідна. (Коиар.) 
За павщианянвх часів. 

2. У кого ненька, у того сорочка і головка гладенька. (Кольб.) 
Мати постарае. 

3. Яка неня, така й доня. (Ільк.) 
Пор. Мама ч. ЗЯ. 

Непотріб, непотрібний. 1. Непотрібови їсти лай, то йону сї й з лвжка 
ллє. (Яс. С.) 
Непроворний. 

2. Такий непотріб, що як їсть, то му сї 8 рота ллє. (Наг.) 
Неуважний. 

3. То непотріб від світа. (Наг.) 
Непотріб над усі непотреби з цілого сьвіта. 

4. Хто непотрібне купує, той потім потрібне продав. (Ботелка) 
Пор. АсіаІЬ. Киріс 6, 7. 

5. Що непотрібне, тодч> і в горнець не класти. (Ільк.) 
Щось зайве. 

Непочесний. 1. Хоть пепочеснйй, але щвсннй. (Ільк.) 
Незначний, якого люди не поважають. 

Неправда. 1. Нинї той, що неправду говорит, то ліпше щістьи мав. (Наг.) 
Житева обсервація. 

2. Хто неправдов жив, тому кишка гнив. (Буцнїв) 
Він карає ся сам в своїй думці. 

Непрошений. 1. Непрошеного ва двері ведут. (Наг.) ...виводьн. (Сор.) 
Така йому честь. Пор. ЗсЬІеі. 157; ВеЬеІ 422. 

2. Непрогаеному поріг покавуют. (Крех.) 
Вар. до попер. 

Нересниця. 1. І в нереснидї розум у голові, не в г—ці. (Грин.) 
Нересниця — маленька рибка РЬохіоиз Іаеуіз. 

Нероба. 1. Нероба гірше ніяка. (Свят.) 
Хто не хоче рсбити, волів би пити ніж дармувати. 

2, Нинї сьвйитого Нироба: хто нн робвт, того найде хороба. (Грин.) 
Він розболить ся з неробства. 

3. Умерла нероба, лишила ся худоба: лишила ся стпрта сіна, до по¬ 

луднє коза звїла. (Бергом.) 
Неробі таке й богацтво до лиця. 

Неробітник. 1. Нинї робіт, а завтра буде сьвйитого Неробітнпка. (Наг.) 
Потішають утомлених працею. 

Неруш. 1. Мав веруш у руках. (Голг.) Неруш в руках иати. (Гнїдк.) 
Клептоман, що мав вроджений потяг до злодійства. Пор. IV а п 4. П, Наші 878 

Несамовитий. 1. То якись нисамовитий чоловік. (Будвавів) 
Навіжений. 
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Несіаеа—Нечяетій Ч. 18.544—18.564. 

Неслава. 1. Неславу на аене пустили. (Наг.) 
Жалуєть ся оклееетана дівка. 

Несмілий. 1. Несмілий тратнт, а саілий виск бере. (Наг.) 
Пор. АсІаІЬ. МіеЗтіаІу 1. 

2. Несмілий як віт коло сала. (Наг.) ...як цап у капусті. (Кукнз.) ..де 
■едвідь коло вулия. (Наг.) 
Овшім, дуже смілий. Пор. АсІаІЬ. Шедтіаіу 2. 

3. Несмілому нічого не вільно. (Наг.) 
Він н! на що ве вважить ся. 

Несолений. 1. Таке несолене як трава. (Наг.) 
Про несмачну страву. 

Несласенний. 1. Гріх неспасенив, хто їсть пиріг немащеяий. (Пісочна) 
Примовляли наймити, дометаючи ся омасти до пирогів. 

Нестаток. 1. Від нестатку продай хатку. (Жядач.) 
Чоловік марнує своє добро. 

2. Нестаткови все мало. (Ваг.) 
Йому хочеть ся більше. Пор. АсІаІЬ. Шевіаіек 3. 

3. Нестаткови годі* догодити. (Наг.) 
Він нічим не я&доволений. Пор. АііаІЬ. Шезіаіек 3. 

4. Нестаток ніколи иеситий. (Наг.) 
Бо все тратить. 

5. Прийшов нестаток тай взяв достаток. (Луч.) 
Нествток — необережність, легкодушність, марнотратство. Пор. АсІаІЬ. 

Шезіаіек 4. 

<6. Сховай нестаток на остаток. (Кол.) 
На легкодушність будеш мати все час. Пор. АсІаІЬ. Шезіаіек 2. 

Нетеря. 1. Куда сьи оберне пуста нетерьи, а все їй гірка вечерьи. (Корч.) 
Все гірко чоловікови, а до того бідному. 

Нетитїрний. 1. То таке нетитїрне, що нема що раз у скіпки ввьити. (Наг.) 
Нетитїрвий — нещасний, нетямучий, веповертдивий. 

*Нетля. 1. Летит як нетлї до сьвітла. (Наг.) 
Нетлї влітають радо на світло. 

2. Нетлю ззїв та сї наїсти не може. (Наг.) 
Нетля — міль або малий нічний метелик; нар. віруванє. 

3. Ти бачу нетлю взїв. (Наг.) 
Говорять такому, що ніяк не може наїсти ся. 

Неук. 1. Неук як бук: не розумів, лиш бв. (Наг.) 
Йому байдуже до сути діла. 

2. Над неука нема смілїйшого. (Наг.) 
Він на все важить ся, бо нічого не тямить. 

3. Питав сї неук неука, що то за штука. (Крех.) 
Питає ся дурний дурного. Пор. АсІаІЬ. Шейк 1. 

'Нечистий. 1. А записав би тя нечистий до своїх камраіів. (Лол.) 
Щоб ти попав у чортівську компанію. 
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Неї—Нещастя Ч„ 18.565—18-583ч. 

Нех. 1. Поішмжг в неї. (Жабв) 
Еотврив занехаяний, занедбаний чоловік. 

№хая. 1. Пустіли в нехаю, аедостуойи раю. (Гран.) 
Про людий, що занедбали молитви і згрішили перед Ботом. 

Нехочу. 1. На нехочу нена ліку. (Кобіл.) 
Брак волї гірший як хороби. 

Нещасливий. 1. В иеиіаслву годину родив ся. (Нар.) 
Бувають години щасливі й нещасливі. 

2. Доле ноя нещаслива, гречка ин сї не вродила. (Наг.) 
Лементує бідний чоловік. 

3. Нещаслива година, як лиха родина. (Ільк.) 
Біда, бо не поможе, а нашкодить. 

4. Нещасливий родив ся, нещасливий згине. (Кал.) 
Про нещасливого чоловіка. 

5. Нещасливі ноги, як голова дурна. (Балиг.) 
Бо мусять більше ходити. 

6. Нещісливоиу і дома гіркз і світа не видно. (Наг.) 
Йому нікуди дїти ся. Пор. АсІаІЬ. Шезгс2§зІі\уу 3. 

Нещастє. 1. Бодай ті спіткало трояке нещістьи: аби-с не видїла на свої 
оборі трісок, нї на кульці шьипок, ні на жердці порток! (Дрог.) 
Прокляте: щоб ти не мала ані дров анї мужчин у домі. 

2. В нещастю неіа нї брата, нї свата. (Ільк.) 
Ніхто чоловіка не знає і не запоможе. Пор. АсІаІЬ. Шезгс2§&сіе 35. 

3. В нещістю пізнавай приятеля, а в щістю ворога. (Наг.) 
Жите велика школа, вчить пізнавати лгодий. Пор. АсІаІЬ. №ез2сг$$сіе 35; 

Е. Ноі. 46; IV а псі. IV, Ш^ійск 152, 153, 160, 162. 

4. Вснке нещісцьи на чоловіка валит си. (Кривор.) 
Нарікає нещасливий чоловік. Пор. АсІаІЬ. Шезгсг^зсіе 19; \УапсІ. IV, ІІп 
війск 254, 255. 

5. До нещістьи недалеко. (Наг.) 
Воно все гровить чоловікови. Пор. АсІаІЬ. Шезгсг^зсіе 17; IV а псі. IV, Бп- 

£Іііск 246. 

6. За нещістз ніколи не тьижко. (Наг.) 
Воно все на поготові. Пор. АсІаІЬ. №іез2§зсїе ЗО • ^апсі. IV, Бп^Шск 78, 79. 

7. І в нещістю щісте буває. (Наг.) 
Бодай таке, як у того чоловіка, що зломавши ногу скрикнув: Щістє маю, 

щом не вломав голови. Пор. АсІаІЬ. Шезгсг^Зсіе 34. 

8. На едпіи нещістю ніколи не конець. (Наг.) 
Воно веде за собою свою компанію. Пор. АсІаІЬ. №езгс2§зсіе 9, 24,25, 28; 

^апсі. IV, Бп^ійск 83, 85, 91, 92, 96; беїак. 155. 

9. Не мало инї де нещістьи спіткати, та в гостьох. (Наг.) 
Про празвикового гостя, якого на празнику побито. 

10. Нещаств само едно не приходні, але друге ва собов водит. (Гяїдк.) 
...школи само... (Ільк.) 
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Нещасте— Николай Ч. 18.584—18.602. 

Се вже відома практика. Пор. Л<іа1Ь. №е92С2§£сіе 9, 21, 24, 35, 28, 29; 

АУапсІ. IV, ІІо^Ійск 55, 93, 94. 

11. Нещістьн ті* вкрив. (Наг.) ...спітче. (Наг.) ...огорне. (Наг.) 
Огорне, касту пить світ. Пор. АдаІЬ. Ше82сг§3сіе 1. 

12. Нещаслнвость світа: збавило ся літа, прийшла зима, тай хдїба 
нема. (Ільк.) 
Жал у ста см бідний чоловік. 

13. Нещіств по людьох ходнт, а не по лїсї. (Наг.) 
Воно поява соціальна, а ве природна. Пор. АсІаІЬ. Кіезгсг^Зсіе 18. 

14. Нещіств й ва пвцон соіткав. (Наг.) 
Його й шукати не треба, само прийде. Пор. АІаІЬ. №ез2С2§£сіе 13. 

15. Нещіств розуму учит. (Наг.) 
Робить чоловіка досьвідним і мудрим. Пор. АсІаІЬ. Шезгсг^зсіе 27. 

16. ІІо нещастю десятьом, а в нещастю й собі не пораджу. (Гнїдк.) 
Говорить чоловік навчений нещастем. 

17. Чужим нещістві не тїш сі, а свого сподій сї. (Наг.) 
Ноно й на тебе чигає. АІаІЬ. Ше§2С2§Зеіе 36. 

18. Через нещіств не тьижко в біду впасти. (Наг.) 
Бо нещастн вже само біда. 

Нива. 1. І чориа нива білий хліб родет. (Гнїдк.) 
Не диво. 

2. Хоть мала нива, тн не будь лінива. (Гнїдк.) 
Не переробиш са, коли її вижнеш. 

3. Широкі нива, ґаздї слава. (Наг.) 
Він гордать са нею. 

Низько. 1. Буде мені низько під голову! (Красносїлцї) 
Буде зле. 

2. Еланяй ся низко, карку не жьилуй. (Наг.) 
Говорять дївчянї, що йде до служби. 

3. Низький поклін нїкоіу не в розгін. (Наг.) 
Нікому не шкодить, не уймае чести. . 

Николай. 1. Бодай вам сьвятий Николай худібку напасав! (Люб.) 
Із жебрацької молитви, пор. Етн. 36. V, 107. 

2. О Николї тай ніколи. (Ільк.) Як не на Николн, то вже ніколи. (Наг.) 
Відповідають ва питане: а коли сплатите довг, знач, не маю звідки. Пор. 

Мика 2403. 

3. Никола обісрав хату довкола; пан йому заказав, а він усьо обливав. 
(Іван.) 
Дразнять Миколу. 

4. Никола обісрав хату довкола, казали иу злизати, а він утік до хати* 
(Нижнїв) ...прийшло му ся... (Бела) 
Вар. до числа 3. 

5. Нї Николи, нї коний. (Воробл.) 
Пропали коні й Микола з ними. 
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їііколай—Швї Ч. 18.603—18.622. 

6. Ой Школа, чоиу в тебе срака гола ? (Яс. С.) 
Запитують обдертого чоловіка. 

7. „Радуй ся Школа є великий чудотворче!" — „Не радуй ся, не радуй, 
коли я сї не радую!" (Наг.) 
Говорив чоловік, що нанквши акафист св. Миколі почув там приспівку: Ра¬ 

дуй ся Миколае великий чудотворче. 

8. Святий Николай, вовки ровганяйі (Лінна) 
Св. Николай патрон від вовків і потрафить аамкнути їм вуби, нар, вірувань 

9. Свйитвй Николай на білій кони приїхав. (Наг.) 
Настала 8има. 

10. Свйвтий Отче Николаю, дай горівЯя, бо внираю. (Наг.) 
Кричать пяницї до арендаря а довгою бородою. 

11. Святий Николай буде Богон, як Бог уире. (Лучак.) 
Загальне віруване. 

12. Святий Николай веяе колачі. (Ківдр.) 
Приговорюють, коли гримить. 

Нині. 1. Або нинї, або завтра вакличут тай іди. (Вел. О чи) 
Леда хвиля можна вмерти. 

2. Від нинї до завтра далеко. (Луч.) 
Може богато дечого стати ся. Пор. \Уапд. П, Неиіе 121. 

3. Лучший нинї горобець, як завтра голубець. (Ільк.) 
Голубець може ще й не бути. Озю. 8рг. 167. 

4. Не нинї, то завтра. (Наг*) 
Про щось таке, що скоро може стати ся. Пор. ТУашІ. П, Неиіе 182. 

5. Нині білит, завтра чорнит. (Льв.) ...в него біле, а завтра чорне. 
(Ком.) 
Про крутого, брехливого адвоката. Пор. Т^апсі. П, Неиіе 54. 

6. Нинї гой, завтра йой. (Снят.) 
Сьогодні весело, завтра сумно. Пор. Озш. 8рг. 416; ТУап<і. П, Неиіе 89. 

7. Нинї жий, завтра гний. (Колон.) 
Нинї живий, завтра може вмерти. Пор. IV а Ь1. І, 70; IV а псі. П, Неиіе 9СК 

8. Нині пан, завтра пропав. (Кол.) 
Змінність людської долі. Пор. ^апсі. П, Неиіе 14. 

9. 'Нинї ріжні часи: позич, а хто віддасть? (Товсте) 
Се всякого часу можливе. 

10. Нинї тиндиринди, а завтра деинде. (Гнїдк.) 
Тиндиривди — танець. 

11. Що нині вробиш, то завтра як внайдеш. (Наг.) 
Краще зробити зарає, як відкладати на потому. Пор. IV а псі. П, Неиіе 13& 

12. Що нині іаеш зробити, не відкладай на завтра. (Бібрка) 
Поучене, пор. ^апсі. П, Неиіе 130. 

13. Що нинї мені, то завтра тобі. (Остерм.) 
Пор. лат. Нодіе шіЬі сгаз ІіЬі, говорять особливо про смерть. Пор. \УаМ. 1+ 

Озш. 8рг. 166; ^апсі. П, Неиіе 8, 80; беїак. 155. 
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Нинішній—-Ніж, Ч. 18.683—18.64& 

Нинїшний. 1. Ти бачу нинішній. (Жид.) 
Нічого не знаєш. 

Нитка. 1. Ані на нитку, ані на вирит;у. (Ідьк.) 
Нічого не маю, не дам. 

2. Анї на нитку ти нічого не дам, (ІІечен.) 
Вар. до ч. 1. 

3. бдної ниточки на ннї сухої нена. (Наг.) 
Змок дораву. 

4. За ниткок дійде сї до клубка, (Кольб.) По нитцї... (Ільк.) 
З малого сліду до великого влочину. Пор. АбаІЬ. Ш6 8; АУ ап б. І, Расіеп 29. 

Нос. ст. 407; Ш. 1. 

5. Заютало ся як нитки в розмотанім клубку. (Наг.) 
Про заплутану справу. Пор. АбаІЬ. №6 2, 3. 

6. Тонка нитка швидко рве сї. (Наг.) 
Звісна поява. Пор. АсІаІЬ. Ніс 1; \Уап<1. І, Расіеп 14, 19. 

7. Тонка як витка. (Наг.) 
Про дуже тонку в стані дівчину. 

в. Урвалась му ьитка. (Ільк.) 
Урвало ся його щаств та успіх. Пор. \Уап<І. І, Расіеп 27; у Німців Д>ег 
Ра(іеп <іег 6е<їи1<1“. 

Нищета, нищий. 1. Нищета не позбавляє нї ума, нї чести. (Гнїдк.) 
Книжне. 

2. Нищому гордість, як корові сїдло. (Гнїдк.) 
Не випадав бідному гордість. 

Нїверть. 1. Все нішло в нїверть. (Ростокп) 
Все пропало, знівечило ся. 

Нїворот. 1. Пішов нїворотоі. (Наг.) 
Пішов і не вернув ся. Пор. Гильф. 2087. 

Нївроку. 1. Нівроку — наїв сї оброку. (Наг.) 
Як кінь. 

2. Нівроку, пек поганому чоловікови! (Ю. Км.) ...пек поганим очої- 
(Наг.) 
Формула заклинаня від уроків. 

3. Така собі нївроку, як ошиничаа паска. (ЮК.) 
Про статну, роскішпу жінку. 

МІЖ. 1. Без ножьи мі ріжеш. (Наг.) 
Словами, поступками нівечиш мене. Пор. Дик. 463; Нос. ст. 387. 

2. Возь паш ніж, тай украй си свого хліба. (Жидач.) 
Іж тілько своє, а ножа тобі дамо. 

3. Не осгри ножа, доки-сь не зловив барана. (Ільк.) 
Роби все в свою пору. 

4. ІІіж жьиболупик. (Наг.) ...колодачик. (Наг.) ...круцак. (Наг.) ...жидик. 
(Наг.) ...ґнипик. (Наг.) 
Ріжпі ирозвшца ножа. 
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Ніж—Нїшець Ч. 18.643—18.663; 

5. Не острн ножа, коли баран іще в половиш. (Гнїдк.) 
Не готуй ея на непевне. Варіант до ч. 3. 

6. На ножі в собов стали. (Наг.) 
Посвариш ся, сердять ся, хочуть бити ся. 

7. Ніж ви до горла прикладав. (Наг.) 
Грозить смертю. 

8. Ніж довгий як чугай. (Наг.) 
Що таке чугай — невідомо. 

9. Ніж острий як Пилат. (Наг.) ...як бритва. (Наг.) 
Чому як рав Палат? Чи не булат? 

10. Такий ніж, лиш вин жьиби лупити. (Наг.) 
Невдалий, тупий. 

11. Хто нав ножик, той си хлїбцв ужне, а я стара баба ледвп півтора* 
боходка в’їла, й то щипала, то кусала. (Мвк. н. Дн.) 
Хе оповідана баби. 

12. Хто ножеи іграв, від него рану иав. (Гнїдк.) 
Хто чим воює, від того й гине. 

13. Як упхати в огонь ніж, буде сварка. (Папір.) 
Нар. віруване. 

14. Як бисіп ніж у серце встроиив, то би ии лекше було, як то, що т» 
говориш. (Наг.) 
Мовить жінка до чоловіка. 

15. Як вожои ии серце краєш. (Наг.) 
Мучиш мене. 

Ніжка. 1. Не треба все на ніжки ставити. (Ільк.) 
Не треба все на своїм настоювати, якесь питане ставити ребром* 

2. Ніжко як патички. (Наг.) 
Товенькі, крухі. 

3. На ніжки ставати. (Гнїдк.) 
Простувати ся, видужати по хоробі. 

Ніколи. 1. На сьвйитого Ніколи то буле. (Наг.) 
Видуманий святий, яких у вас богато. Пор. Агі &1Ь. Кі#(іу 1. 

2. Ци то сї ніколи не скінчвт? (Наг.) 
Кличуть внетерпеливлені довгою слотою або доиашвою сваркою.. 

Німець* 1* Глухий Нїиець. (Гол.) 
Не глухий, а не ровуміе, що до нього говорить Русин. 

2* Говори до нього, воли він Нїіець! (Наг.) 
Не ровуміе. 

З* Нїиець як верба: де го посадиш, тан ся пряйхе. (Гол.) 
Скрізь обдом&шннть ся. 

4. Нїиець — поколїнець, голоколїнець. (Гол.) 
Носить штани такі, що відкривають голі коліна. 

5. Нїнцеви наклени в иаиу, а він каже і я,, я. (Л.чД 
Він не вровуиів тай такає. 

- 450 — 

Оідіїігесі Ьу Соодіе 



ШіИЙ—НІС Ч. 18.664—18.682. 

6« Шхця не перепишеш, а хінні не перелюбиш. (Нетр.) 
Німці богате шпиуть, а хіни все готові лобаті. 

7. ОЙ Німці, Німці, де ваш розум дїв сї? (Дрог.) 
Сміяли ся з Шмців, коли вони ноявили ся у нас, та швидко показало ся, що 
їж розум далеко ліпший від нашого. 

8« 1І0 ИЇХЄЦ&КИ ИЄЦКИ, по польсьви корито. (Ільн.) ...по руські валів. 
(Дрог.) 
Характеризують ріхницю міх трьома народами. 

9. Пропав гірш Німця. (ІІетр.) 
Чому і як пропав Німець, невідомо. 

10. Так пене то грів, як Вінця краватка. (Бібр.) 
Насміх над краваткою яку носят» Німці, вхех не для тепла, а для оздоби. 

Німий. 1. Казав иїяий до глухого: Слухай, як безрукий голого обда- 
рав! (Будз.) 
Нісенітниця. 

2. Німб як риса. (Ільк.) 
Риба не видає ніякого голосу. 

Німиця. 1. Наїдж еі німці тай дрі сї ио стінах. (Наг.) 
Німиця, Веііасіоіша, отруйне зїлв, від якого чоловік по народному віруваню 
дере ся по стінах від болю. 

Ніс. і. Аби ти іак в носом був І (Наг.) Волай... (Яс. С.) 
Коли не віримо в те, що хтось говорить. Пер. А сі а 1Ь. N08 46. 

2. Аж носом землю запоров, так му в потилицю заїхали. (Наг.) 
Дістав у потилицю, аж носом до землі впав. Пор. Гильф. 1801. 

3. А то ніс, як бульба І (Сор.) 
Сміють ся з круглого бульбастого носа. 

4. Бзди тому, що носа не мав! (Ільк.) Набзди... (Міич.) 
Той не занюхае. 

5. Втер иу носа. (Кол.) 
Наганьбив його, навчив ровуму. Пор. АбаІЬ. N08 24; \Уапс1. Ш, №зе 208. 

6* Всюди мусит свій ніс уткнути. (Наг.) 
Про чоловіка, що мішав ся в всаке діло. Пор. \Уап<1. Ш, N«36 199. 

7. Дав му по носі. (Льв.) Дістав... (Наг.) 
Дав йому пізнати, щоб не мішав ся в не своє діло. Пор. ІУапгі. Ш, 

№зе 103. 

8. Дав собі по носї грати. (Ільк.) 
Дав старшувати, верховодити над "собою. Пор. АбаІЬ. N03 16; ІУапсІ. Ш, 

Шзе 206. 

9. Дістав доброго носа. (Наг.) 
Нагану, жару. Пор. ІУапб. ПІ, Иазе 204. 

10. Закрутило му в носї. (Наг.) 
Зробило ся вепривмно. Пор. \Уап<3. Ш, Иазе 186. 

11. Закрутив носом, як би тертого хріну понюхав. (Ільк.) 
Коли хтось почув щось непривмпе. Пор. \Уап4. Ш, Иазе 186. 
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Ніе Ч. 18.683—18Л04. 

12. За віс кого водите. (Ільк., Лев.) 
Дурити, верховодити над ним. Пор. АсіаІЬ. N03 43; \Уап(3. Ш, Шве 133, 

220, 306. 

13. З носа кап, а в рот хап. (Ден.) 
Говорять малій дитині, що все ходить васмаркана. 

14. З носа му бульки йдут. (Наг.) 
Сильно смаркатий. 

15. З перед носа іу вхопив. (Наг.) 
Про еручного купця або злодія. Пор. IV а псі. III, Казе 216. 

16. Мав добрий піс. (Дрог.) 
Добрий нюх, умів «найти ся в кождім випадку. Пор. \Уап<1. Ш, N886 138. 

17. Накадив иу під ніс. (Ільк.) 
Насмердів. 

18. Накарбуй си на носї. (Наг.) 
Затям собі. Пор. IV а псі. Ш, №взе 320. 

19. Накивай му по носї. (Наг.) 
Закпи собі з нього, нагрози. 

20. Наставив ніс па вітер. (Наг.) 
Нюхає, відки що чуіи. 

21. Не буде вже дерти носа в гору. (Стан.) 
Дерти носа в гору — гороїжити ся, гордувати иншими. 

22. Не видит дальше свого носа. (Наг.) 
Про короткозорого або обмеженого чоловіка. Пор. IV а псі. ПІ, ^зе 288. 

23. Не задирай носа в гору. (Льв.) 
Не гордуй ся. Пор. АсІаІЬ. N08 5, 23; IV а псі. Ш, N386 172; Дик. 166. 

24. Не пхай віс, де бороду бритвйи. (Грин.) 
Не встрявай до не свойого діла. 

25. Не пхай носа до крилося, бо в крилосї бють по носї. (Льв.) 
Дяківська приповідка; дяки не люблять, аби профани мішали ся в їх ремесло. 

26. Не пхай носа до чужого проса. (Мик. н. Дн.) * 
Не сунь ся до чужого діла. Пор. АсіаІЬ. N08 21; IV а псі ПІ, N886 56. 

27. Ніс висше губи носить. (Ільк.) 
Ніс таки лежить висше губи. Іронізують вад гордяком. 

28. Ніс як кушка. (Наг.) 
Великий, опухлий. Пор. АсіаІЬ. N08 27; IVа псі. ПІ, N836 212. 

29. Носа кому втерти. (Гпїдк.) 
Пристидати, налаяти його. 

30. Носом письмо понюхати. (Гпїдк.) 
Хто не вмів читати. 

31. Пильнуй носа свого, а не кожуха мого. (Ільк.) Пантруй... (Наг.! 
Бережи своє, а до мого не вторкай ся. Пор. IV а псі. ІП, N886 56. 

32. Пішло му по иосї. (Ільк.) 
Посумнів, образив ся. Пор. АсіаІЬ. N08 42. 

33. Пішов з носом. (Наг.) 
З нічим, не дістав чого хотів. Пор. АсіаІЬ. N03 41. 
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Ніс—Ніч Ч. 18.705—ШЛ25и 

34. Покрутив носом тай пішов. (Наг.) 
Кривдує. собі, незадоволеямй. Пор. ТО а п (1. Ш, Наве 186. 

35. Поміркував письмо носом. (Бормс.) 
Зміркував, що тут пахне чимось злим. Пор. ч. ЗО. 

36. По носї кому їздити. (Гнїдк.) 
Верховодити над ним, мати його ва дурня. 

37. По носі му видно. (Наг.) 
Видно 8 лиця. Пор; 8сЬ1еі. 133; ТОапсІ. Ш, Иаве 211. 

38. Просто носа на земли. (Наг.) 
Коли хтось питав, де щось лежить. Пор. ТО’а псі. Ш, Иазе 167. 1 • 

39. Смотри свого носа. (Лев.) 
Пильнуй усякої своєї річи. • ‘ 

40. Спустив ніс на квінту. (Коб.) 
Похнюпив ся, васмутив ся. Пор. АсїаІЬ. N08 38; ТОап(1. Ш, Назв 157,273;* 

Нос. ст. 387. 

41. Ти знаєш з носа в рот. (Наг.) 
Нічого не 8наеш, ти дурень. 

42. Ти тому носа не вгреш. (Лучак.) 
Не даси ради. 

43. То т)т під носом. (Наг.) 
Близько. Пор. ТОапсІ. III, Иазе 219, 310. 

44. То ще ніс затабачений! (Дрог.) 
Говорять про вавяятого нюхаря. 

45. То ще носоживець! (Льв.) 
Такий, що напихає носа табакою. ' 

46. Треба йти в носом до коваля. (Мшан.) 
Говорять, коли дїтвакови висить сомпель 8 носа. 

47. Утру я йому носа. (Стан.) 
Покажу йому, вилаю, осоромлю. 

48. Ци ніс для табаки, ци табака для носа? (Дрог) 
Чи піп для людий, чи люди для попа? Що важнійте? Пор. АсїаІЬ. N08 25. 

49. Що йому з носа спаде, то віч мінї дасть. (Наг.) 
З носа спаде — що йому неподобаєть ся, непотрібне, 8айве. 

50. Я собі по носі грати не дам. (Наг.) 
Не дам дурити себе, верховодити над собою. 

Ніхто, і. Никому бдному ни варто жьити. (ЮК.) 
Не варто жити чоловікови без жінки. 

2. Нихто не 8НЄ, який го конець жде. (Стежн.) 
Не зне — не внає. 

3. Ще нікого ва довг не повісили. (Лучак.) 
Давнїйше 8я довг саджали в тюрму коштом вірителя. Пор. ТО а асі. IV, 

8сЬиМ 46. 

Міч. і. В ночи кожда корова чорна. (Кольб.) ...всї корови чорні. (Наг.) 
Ніч показує все в темнім світлі. Пор. ТОапсІ. П, КиЬ 4; Ш, ИасЬіІ 9; 

ТОаЬІ П, 31. 
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Ніч—Ніщо Ч. 18.726-18.746. 

2. В ночи хвхн, а дни тихі, оженившись із саної пихи. (Гнїдк.) 
В ночи спіх, а в день гризото, що будуть іети. Пор. IV а п <1. П, Неігаїеп 18; 

І, Кгаи 651. 
3. З нічев, водов а огньон не граб. (Лін.) 

Впни небезпечні. 

4. Настала ніч яв вік. (КЖ.) 
Довга, безконечна ніч для нещасливого чоловіка. 

5. Не під ніч вгадуючи. (Гнїдк.) Не против ночи.. (Гнїдк., Ільк.) 
Аби в ночи не снило ся. 

.6. Ніч го забігла. (Горол.) ...заскочила, запала. (Ваг.) 
Співяив ся в ночи в дорозі. 

7. Ніч довга, як чабанський сьвіт. (Кой.) 
Нема їй кінця — так дуиавть ся такому, що не иоже спати. 

8. Ніч нїкоиу не брат. (Ваг.) 
Усе ворога. 

У. Ніч не вати. (Наг.) 
Не притулить. Пор. 8сЬ1еі. 178. 

10. Віч нїкоіу не сорияе. (Ільк.) 
Все грозить лихом. Пор. ЬіЬІ. 11. 

11. Ніч своб право мав. (Гнїдк.) 
В ночи треба бути дуне уважним. Пор. АсІаІЬ. N00 1; \Уап<і. ПІ, №сЬі 
83; беїак. 342; ІлЬІ. ст. 11. 

12. Ніч страхи нлоднт. (Наг.) 
Тоді чоловік усього боїть ся. 

13. Ніч 6К шори. (Жилач.) Ніч йоре. (Гнїдк.) 
Довга, безконечна, прим, у ви мі. 

14. Хто по ночи ходит, біди си нпкав (Гнїдк.) 
1 вона знаходить його. 

15. Солодкі ночи, але гіркі дні. (Пасічне) 
Для закоханих. 

16. Що піч вробвт, то день покаже. (Гнїдк.) 
Злочвн вроблений у ночи покажеть ся в день у повнім світлі. Пор КгитЬ.. 

240; \Уап»І. Ш, N30111 101. 

17. Цп те нтп мала, що сї не можепг гасшгпг? (Наг.) 
До сонливої жінки. 

18. Як на ніч не ваяастити челюсти, то біда до вві ноги гріб. (Наг.) 
Нар. вірув&нб. 

Нічниця. 1. Нічинцї мі ссе. (Наг.) 
Жалувть ся жінка в полозі на біль у цицьках. Нічниця — демон, що ходить 
по ночи і шкодить жінкам. 

2. Нічнвця би тьи простріляла. (Грин.) 
Нічниця — злобний дух, що зсисає дїтий і молочних жінок. 

Ніщо. 1. Звів сї на нї-на-що. (Наг.) 
Зійшов на жебрака. 

2. Із ничого ннч. (Мілан.) 
8сі1. не буде. 
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Ніщо—Нога Ч. 18.747—18.7С7-- 

3. І ми не з тих, що нічого в віх. (Гвїдк.) 
І мв не ледачі люди. 

4. Нева нічого, хіба гвадп та блоха т«п вушій по трохи. (Мшанець) 

Нїчо її не кусіт, хіба... (Миіаведь) 
Говоріть бідній чоловік. 

5. Ніна а дего нїчо, треба йті по ваіу або по тата. (Кольб:) 
Значіне веаене. 

6. Ні іаю нїчо, ні даа нїчо. (Жідач.) 
Відмова. 

7. Нічві сі тото клаїе. (Тухла) 
Мав се ва вїщо. 

8. Нічого а таго не буде. (Наг.) 
Даремна праця. Пор. ІУапсі. Ш, №сіііз 110. 

9. Нічого не робит, лише люнтув. (БоГ<фОДЧ.) 
Про такого, що не робить, лиш байдики бе. 

10. Нїчо ні робити, но Гаврила женити. (Буд*.) 
Про якусь смішну річ. 

11. Нового нічого, а старе се минає. (Пужн) 
Нема ні сего ні того, як між двома хлібами. Пор. Ети. Зб. VI, ч. 168. 

12. Свяіе ницо. (Льв) 
Пор. Егесіго, ґ’Г2»'8Іотоіа роїзкіе, ч. 511, 726 „О^готде піси, лат. Азрзсіт 
та^піЙсиз. гегит уасииз. 

13. Ти ничгоде! (Чр. ВЛ.) 
Негіднику. 

14. Я ии новлю иїчого, він теж ана «пене. (ЮК.) 
Мовчазне подружв. 

НІЯКИЙ, і. То сяке, го таке, завше було ніяке. (Иечеп.) 
Було недоладне, непотрібне. 

Новий. 1. За два нові дьвиків і в сраку нема що бити. (Буде.) 
Цьвяхів за Два крайцарі дуже мало. 

2. Коли Новий рік або Рівдво внпаде в понеділок, то буде рік дужо- 

тяжкий. (Лучак.) 
їосподарське правило. 

3. Нове з старий дьираии. (Наг.) 
Іронічно про щось нове а невдале. Пор. ЗсЬІеі. 171IV а п <1. П, Кіеісі 12. 

4. Нового на вапроваджай, старовини держи ся. (їльк.) 
Погляд ковсерватистів. 

5. Ще й ти своїх штирн новеньких? (Корон.) 
Говорять, воли хто в розмові мішав ся не в свою річ. 

Нога. 1. А що то мене ноги не коштують, абн-н вадархо ходив? (Ваг.)' 
Ноги дорогі. 

2. Бере ся в йоги і втїче. (ЛВ.) 
Починав рушати ногами. 

3. Бери ноги за пояс. (НагЛ ...на плечі. (Наг.) 
Знач, іди швидко. Пор. IV а псі. І, Ризз 72, 1*0. 
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Нога Ч. 18.70В-І8.78& 

4. Бігай своїми ногами. (Наг.) 
Не чужина. Пор. 8бЬ1еі. 159; \УапсІ. І, Гизз 162. 

5. Бігай на одцій нозі. (Наг.) 
Швидко вертай са. АсІаІЬ. №о$а 23; IVалеї. І, Гиаз 107. 

6. Біжит, аж сї погани в сраку бв. (Наг.) 
Про декору втеку. 

7. Болай бі був ногу вловив, ваки-м до тебе прийшов! (Наг.) 
Каеть ся чоловік, що 8авязав в кимось нещасні зносини. 

8. Бодай вс ногу влоіав! (Наг.) ...на гладкій дорозі. (Наг.) 
Прокляте. Пор. 8сЬ1еі. 189; Гильф. 1053. 

9. Бода-с лиш ногами ватьигеув! (Наг.) ...задриґав! {Наг.) 
Щоб ти вмер. Прокляте 

10. Бода-с ноги вадер! (Наг.) 
Умер. Прокляте. Пор. Нос. 387. 4 , 

11. Бодай ти ноги покрутило. (Наг.) 
Прокляте. 

12. Бодай ті до гори ногами поставило. (Наг.) 
Прокляте. 

13. Вжем свої ноги проходив. (Бор.) 
Довго і безплодно ходячи. ; 

14. Взяв го піл ноги. (Наг.) 
Здобув над ним перевагу. Пор. весільну пісню: 

Во8ьми вороги під ноги, 
Аби твої діти вдорови. 

Пор. \Уапб. П, Гияз 251. 

15. Він в ноги а я в цбки. (Будзаиів) 
Втекли один від одного. 

16. Вія уже одною ногою в гробі стоїт (Наг.) 
Близький смерти Пор Тимош. 218; \Уап<ї. І, Гизз 101, 235. 

17. Він \ се па ноги впаде як кіт. (Снят.) 
Про щасливого чоловіка. Пор. \УапсІ. П, 225. 

18. В него дубові ноги, медвежа сила. (Збар.) 
Дубові, тверді, колодоваті. 

19. Волю сї спустити иа свої ноги, як на кінські голови. (Наг.) 
Говорить піший, що не хоче їхати на конї. 

20. Встати рано лівою погою наперед вначить нещасливий день. (Наг.) 
Нар. віруване. Пор. ЇУапсІ. І, Гизз 95, 221. 

21. Дав ногам знати. (Наг) 
Пустив ся тікати. 

22. бдною ногою в гробі стоїть, а ще злоб творить. (Ільк.) 
Про непоиравного грішника. 

23. Злопотїли ногами, як конї. (Наг.) 
Задудніли. 

24. З ніг еї валит. (Наг.) 
Слабий, схорований. 
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Нога Ч. ! 8.789*-18.809- 

25. Збив го в ніг. (Наг.) ; 
Звалив. 

26. Каріяцьві мої ноженькм, куди міні вами отїпатм треба! (Наг.) 
Жалував ся такий, що мав іти в далеку дорогу, а мав рани на йогах. 

27. Кравші швидкі ноги, нїж найдовші роги. (Заиул.) 
Мова про олевя, що любував ся своїми рогами, а потім утікаючи, переконав 
ся, що роги йому вавадяають, а ноги виратуваля його в небезпеки. 

28. Не свої» ногами юдиш. (Наг.) 
Погроза, заач. поломаю тобі ноги. Пор. IV а псі. І, Гизз 112. 

29. На ноги поставити кого. (Гнїдк.) 
Запомогти його. Пор. АсіаІЬ. N0^ 42; \Уапб. І, Гпзз 97. 

30. Ногами вибивати. (Наг.) 
Топтати землю, марне ходити 8а якимось ділом. 

81. Нога ва ногою. (Гнїдк.) Нога нова ногу. (Наг.) 
Помаленьку. Про хід дитини або хорого чоловіка. Пор. АсіаІЬ. Гїо&а 29^ 

АУапсІ. П, Гизз 52. 

32. Ногами качки заганяти. (Гнїдк.) 
Про пяного, що йде заточуючи ся з боку на бік вулиці і махав ногами, мов 
би качки гнав. 

33. Ногаии по каміню іде, а чоботи на палице несе. (Лол.) 
Звичайна поява у руських селян. Пор. ЇУапсі. П, Гизз 299. 

34. Нога ногу підпирав. (Ільк.) 
На те їх дві. АсіаІЬ. Нова 28. 

35. Ноги би ти нокулило. (Ваг.) 
Прокляте. 

36. Ноги попелои посипати. (Г^їдк.) 
Говорять витаючи рідких гостий. 

37. Ноги собі скалить, а чоботи на кію носить. (Ільк.) 
Про пішохода, що йде босо. бар. до ч. 33. 

38. Ноги як ґринджоли. (Наг.) 
Криві. 

39. Ноги як кадовбята. (ЮК.) 
Грубі, опухлі. 

40. Підставити комусь ногу. (Наг.) 
Довести когось до упадку. Пор. \Уапс1. І, Гизз 80, 20Ь 

41. Пише ногами мисліте. (Наг.) 
Про пяного чоловіка, що йде дорогою заточуючи ся. Пор. IV а псі. П, Гизз 240^ 

42. По-нозі спутати конї. (Наг.) 
Спутані так, що у двох коний спутано до купи по одній сусідній нозі. 

43. Спухла му нога як скльинка. (Наг.) 
Говорять про спухлу ногу. 

44. Такі ноги, як у подільського злодія. (Сїл. Б.) 
Великі, лабаті. Пор. АсіаІЬ. N0^ 26. 

45. Такі ми ноги брудні, що би можна на них ріпу сіяти. (Дрог.) 
Говорять про брудні, порапаві ноги. 
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Нога—Носити Ч. І&810—18.829. 

46. Такий виріс, що ноги аж до зеилї досьнгают. (Наг.) ...ах по сану 
авалю. (Дрог.) 
Се мабуть у всякого так. 

47. .Тату, ноги нечисті!* — .Коли серце чистеIе (Гвїдк.) 
Потішав подій злодія, колв грабували церков і ставали на ирестіл. 

•48. То не ної ноги; аої в чоботьох буди. (Наг.) 
Чоловік піший «аонув на дорозі і у нього вкрали чоботи. Рано будить його 
проізжий фірман, щоб уяяв ноги в дороги, а він поглянув тай каже як висше. 

49. Треба сї тобі таї подіввто, в ідей погж рост^т. (Наг.) 
Набити по срацї. Пор. Нос. ст. 366. 

50. Через-иогу спутати коні. (Наг.) 
Спутати у двох коний обі передні ноги до купи. Се дуже мучить коний. 

51. Я вже їднов ногов у гробі. (Вел. Очи) 
Говорить старий чоловік Пор. висше ч. 16; \УапсІ. І, Гизз 101; Дяк. £00. 

52. Як ти дам, то анї ногов не дриґнеш. (Наг.) 
Упадеш зомлілий. 

53. Як тн лай, то сї погани накриєш. (Наг.) 
Доторкиуть ся воги до голови. 

Ноготь. 1. Годї ся ніхтеи наріаати, коли ножа нема. (Гнїдк.) 
Ніхтем не варіжеш ся. 

2. Де твої піхта ва тількі літа? (Днд.) 
Приповідка оперта на віруваню, що по смерти душа кождого чоловіка мусить 
переходити через ріку, а щоб перейти, мав ставити кладку 8 нігтів, які чо¬ 

ловік весь вік обрізував і відкидав. Для того такі нігті все треба кидати за 
пазуху, то по смерти вони всі там знайдуть ся. 

3. За синій ноготь не поратуе. (Гнїдк.) 
Сине те, що за ніхтем. Нічого не поможе. 

4. Тілько, що енного за нїхтеи. (Наг.) 
Так мало, нема що й бачити. 

Ножиці. 1. Торкни в стіл, то ся ножиці відоввуть. (Ільк., Петр.) 
Окликни ся, то якесь діло вирине. 

Ной. 1. Від Ноя потопа говорити. (Гнїдк.) 
Від самих початків. 

Нора. 1. А щоби тї нори вертіли та точили, як тн мене точиш! (Наг.) 
Прокляте. Нори — гнилі рани. 

2. Бодай го нори норили та точили! (Наг.) 

Прокляте, пор. висше. 

Норови. 1. Норови точьит чоловіка. (Наг.) 
Примхи його беруть ся. 

НОСИТИ. 1. Куда тї біда носит? (Горожана) 
Говорить чоловікови, що блукав десь бея потреби. 

2. Носило би ну грудьми! (Наг.) 
Щоб тяжко дихав конаючи. 

3. Носив вовк, понесут і вовка. (Наг.) 
Вовк носив вівці, а вовка застрілять і понесуть. 
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Носата—Нюх Ч. 18.830—18.860, 

4. На руках бва го носив. (Будзавів) 
Таж дуже люблю його. 

5. Носило би тебе по під Гаджнни та по під Шпиці! (Крнвор.) 
Прокляте. їаджявн і Шавці — високі верхи в Чорногорі. 

6. Носило би ти попід хиари. (Жидач.) 
Прокляте: щоб тебе носили де вони і не пускали на землю. 

7. Носнт ся 8 тни, як баба а тнжборьои. (Лол.) Зі ступірои... (Ільк.) 

...во ступов. (Наг.) 
Носить ся я чимось непотрібним. Пор. Нос. ст. 387. 

8. Ровносило тобов, як на срачку. (Ног.) 
Бігав ненастанно. 

9. Сей не дурень: наносив ся, гакни украли. (Гніде.) 
Про дурня, що довго носив ся по ярмаржу 8 якимлсь товаром, ножи його не 
вкрали. Пор. Етн. 36. VI, ч. 36. 

Ноші. 1. Тепер таи ноші, де були гроші. (Орел.) Тілько... (Лучак.) Но¬ 
на лиш... (Кукав.) 
Ноші — носилки, на яких виносять покійників на кладовище. 

Нудити. 1. Бод-ас сі знудив! (Наг.) 
Прокляте. 

2. Нудит сьвітои і собов. (Наг.) 
Про нудіюго чоловіка, що сам не знав, чого хоче. 

Нудь. 1. Нуль ні сї бере. (Наг.) 
Нуджу ся, вкучно робите ся. 

Нужда. 1. Великій нужді і жала инлостния рівняв ся. (Гнїдк.) 
Заспокоює її по трохи. 

2. Нужда би тя побила! (Ільк.) 
Прокляте. 

3. Нужда закон ломить. (Ільк.) 
Пор. німецьке: „Бої ЬгісЬі Еізеп**, \7ап<1. Ш, Хоі 44; Сеіак. 282. 

4. Нужда мовчати не вмів. (Ільк.) 
Зиушув чоловіка кричати, молити ся і просити помочи у людий. Пор. ні¬ 

мецьке: „N0! ІеЬгІ Ьеіеп“; \¥ап<і. ПІ, N0! 228. 

£. Нужду біда породила, а біду сам чорт. (Лучак.) 
Про чортівське походжеяв всякого 8Ла. 

•6. Хто в нуждї дав, дав в ваївое. (Гнїдк) 
Бо його поміч у двоє милїйша. 

7. Хто в нужді мало говорит, глубше її чув. (Гнїдк.) 
Бідний чоловік мовчить, але сильно відчуває свою бідність. 

8. Хто нужди не видів, тот щастя не знав. (Гнїдк.) 
Хто не бідував, то не вмів щастя відчути. 

Нушторити ся. 1. Нушторит сї, як курка на еїдалї. (Наг.) 
Крутить ся, шелестить. 

Нюх. ]. А то нюх добрий має! (Наг.) Мав добрий нюх. (Наг.) 
Відгадав, де чим пахне. 

2. За нюх табаки не варто. (Наг.) 
Пе варто нічого. 
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.Нюхати—Обдерти Ч. 18.851—18.868^ 

3. На нюх добре, на снак вле. (Яйк.) 
Пахне, а не смачне. 

4. Нюхом вовк оитмй не буде. (Наг.) 
Мусить їсти. Пор. АсІаІЬ. 1. 

Нюхати. 1. А занюхав вс, діду, ковбасу в борщи? (Наг.) 
Натяк на відому анекдоту про сліпого старця, що в борщи аанюхав ковбасу, 

«ку дала йому їосирдиИя і яку в’їв його поводатор. У Ількевича коротко 
„Занюхав ковбасу в борщи *. 

2. Занюхав письно носок. (Залїсе) 
Пізнав, що йому грозить якась небезпека. Пор. Ніс ч. ЗО. 

2. Хто нюхає, най чужого не слухав. (Жидач.) 
Свого нюху йому досить. 

Кивка. 1. Назви — красні г лиця, а сухі йик тріски. (Грин.) 
Нявки, лісові духи, що спокутують парубків. 

Нянька. 1. Де дві няньки, таи дитина без ока. (Наг.) 
Де вабогато догляду, там найбільша шкода. Пор. ЬіЬІ. 66; Гильф. 252. 

О. 

Оба. 1. Вони оба еден нумер триіают. (Льв.) 
Себ то, оба одної вдачі, роблять до спілки. 

2. Ми оба: ти гівно, а я особа. (Дрог.) 
Мудроване. 

3. Оба на едно копито. (Гнїдк.) 
Однакові. 

Обарінок. 1. Купив му дірку з обарінка. (Наг.) 
Не купив нїчого. Шіигка 2 оішаггапка, див. АсІаІЬ. ОЬіеІпіса 19. 

2. Обарінком скрутив сї. (Наг.) 
Зігнув ся в дугу. 

Обачити. 1. Обачнш тогдн, коли своє вухо. (Гнїдк.) 
Не побачиш нїколи. 

Обачінє. 1. Абисте яали обачіив! (Белз) 
Просить милосердя, помилуваня. 

Обвеснувати. 1. Хто сьи не обвеснув до Богослова, той не варт слу¬ 
хати божого слова. (Камінне коло Надв.) ...доброго слова. (Гол.) 
Правник св. Івана Богослова припадає 8 (21) мая. 

Обгризати ся. 1. Обгризав ся за всьо. (ЮК.) 
Заступає ся, сварить ся. 

Обдарити. 1. Обдарив дїд бабу стариии вабедрагаии. (Гнїдк.) 
Набедраги — торби. Говорять про малозначний дар. 

Обдерти. 1. Обдерли го як липку. (Наг.) 
Збіднів наслідком драч. З липового прутя друть лико. Пор. Гильф. 2105. 
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Обдертий—Обід Ч. 18.809—18.888. 

Обдертий. 1. Обдертий такий, що рубцьи на нїі цілого неиа. (Ваг.) 
Про обідраного чоловіка. 

2. Обдертий як Циган. (Сїг. Б.) 
Цигані звичайно ходять обдерті. Пор. АсіаІЬ. ОЬсІагіу 1. 

Обернути. 1. Куда оберни, то все дїра па верха. (Ільк.) 
Про щось подерте або незасібне. 

2. Куди хоч оберни, таки горохои до стіно. (Кукив.) 
Інтересний зразок приповідки зложеної з двох ріжвих частин: Куди хоч обер¬ 

ни, все дірою на пяту, а друга: До тебе говорити все одно, що горохом до 
стіни кидати. 

3. Оберни сї Господоньку ласков свойов сьвятов пебеснов! (Годг.) 
Молитва в хвилі, коли сьвященик у церкві обертав ся до народа іа сьвятими 
дарами. 

4. Обертав, обертає, а все голим на верха. (Гяїдк.) 
Варіант до ч. 1. 

Обзорини. 1. Ци гаїаш ладе на обзорнни? (Тухля) 
Питав батько парубка, чи гадав слати свати до якої дівки. 

Оби. (Аби.) 1. Оби такого но видати о ни чувати. (ЮК.) 
Говорять про щось страшне або дивне. 

2. Оби тве ги динь, то програєш. (Тухля) 
Бойківський діалект, зам. хоча твоє діло ясне як день, то програєш. 

3. Обис у біді ни бив! (ЮК.) 
Побожне бажане. 

Обичай. 1. Кождий край иав свій обичай. (Ільк.) 
Загальна обсервація. Пор. АбаІЬ. ОЬусгаі 5. 

2. Що край то обичай. (Ільк.) 
Варіант до попереднього. Пор. АсІаІЬ. ОЬусгаі 1. 

Обігнати ся. 1. Обігнати ся годі від жемоїди. (Стан.) 
ІЦо таке женоїда — невідомо. 

Обід. 1. Дьикую вам за обід, той сї наїв дармоїд. (Наг.) 
Жартлива примівка по обіді. 

2. За кождпй обід даю Богу душу, а попови сраку. (Кол.) 
Жартлива примівка. 

3. Йпк меш на обід і в вечеріх мід їсти, а що неділі постоли відно¬ 

виш, довікуеш си гаразд. (Грин.) 
Гуцульська приказка. 

4. На един обід десять бід. (Гнїдк.) 
Говорить нещасливий чоловік, що не має що їсти. 

б. Перед обідом не вадить, а по обіді загладить. (Іль.) 
Випити чарку. 

6. По лихін обідї й худа вечера добре снакув. (Гнїдк.) 
Звичайне спостережене. 

7. По обідї перекуска. (Гнїдк.) 
Зайва річ. 
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Овід-—Обірвати Ч. 18.889—19.909. 

8. Просив ґу собі обідати І — Здравьі а Богов обідайте 1 (Гр. ЕШ.) 
Боли хто входить до хати в часі обіду, то хатиі просить його до обіду, а 
він дякув отсиии словами. 

9. Просиво до обіду. — Заживайте здорові. Дьивувю. (Коту*.) 
Варіант до попереднього. 

10. Просино до обіду! — Най Пан Біг прискочиг, ходаки, ваиочпт. (Коб.) 
Жартлива примівва, варіант до попер. 

Н. Хто. ао обідї не льшке, тону ся сало не вавйаже. (Наг.) 
Пре пообідвий сон. Пор. АбаІЬ. ОЬіаб 6. 

12. Чьис на обіді (Котуз.) ...до обіду. (Кол.) 
Скорочена формула; говорить чоловік входячи до хати, де обідають. 

Обідати; 1. Не прийшгла-н обідати, а тебе відвідати. (Залїсе) 
Мовила сестра до брата, коли прийшла до него в часі обіду і її не просили 
до стола. 

2. Обідайте 8 Богом сьветим, най вас Бог благословит. (Наг.) 
Говорить чоловік входячи до хати, а в хаті обідають. 

3. Обідайте, най вам кіт лаоков пережегнат! (Мшан.) 
Жартливий варіант до попередного ч. 

Обізнати СЯ. 1. Так би-сь обізнав, ідо нині за день! (Корч.) 
Прокляте. Щоб ти не тямив себе. Пор. Знати ч. 1. 

Обіймати. 1. Яку хто має, таку обіймає. (Цей.) Хто яку... (Луч.) 
Мова про жінку. 

Обійти. 1. Обійшов мі з мертвов кістков. (Наг.) 
Народне віруване, що обійшовши когось з мертвою кісткою можна вовсїм 
задурити, визискати кого. 

Обійти ся. 1. Обійде ся Великдень без гречаної паски. (Ільк.) 
Велике свято обійде ся бев церемонії. 

2. Обійде ся в неділю без сьвяченого. (Ільк.) 
Варіянт до попереднього. 

3. Обійде ся циганське весїлє без марципанів. (Наг.) 
Обійде ся бев панських забаганок. 

4. Обійди ся смаком, як печеним раком. (Загоч.) 
Перестань на малім. 

Ь. Обійди ся на Різдво без паски. (Гнїдк.) 
Варіант до ч. 1. 

6. Обійду ся, як без сьвяченого на Різдвяні сьвята. (Сап.) 
Варіант до ч. 1 і 5. 

7. Обнйде ся без ня. (ІІол. ВЛ.) 
Обійде ся без мене. 

Обілляти. 1. То треба обілльити. (Наг.) 
Народній 8вичай обливати, т. зн. запивати всяку нову покупку. Пор. \7ап<і. 
У, \Уегк 132. 

Обірвати. 1. Крайний усе щось обірве. (Наг.) 
Брайного звичайно бють. 

2. Обірвав, аж ся облизав. (Бергом.) 
Дістав по 8адаицї і вхопив ся руками за неї. 
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•Обіцянка—Облвяатії Ч. 18Я10—18394: 

3. Ти ше щось обірвеш від шен<е. (Наг.) 
Набрати са лайки або бита. 

‘Обіцянка. 1. Обіцянка, а не данка — дурному радіє?».' (Ільк.) 
Сама обіцанка нічого не дав. Пор. АсІаІЬ. ОЬіеішса 8; ІЛЬІ. 20; \Уап<1. І, 

СгвІоЬеп 14, 15; Гильф. 2101; Нос. ст. 389. 

2. По обіцянку треба швидкого коня. (Ільк.) ...сьвіжого... (Наг.) 
Треба швидко ваставати на її сповнене. Пор. АсІаІЬ. ОЬіеіоіса 18. 

Обіцяти. 1. Богато обіцяє, а мало дає. (Город.) 
Щедрий на слова. 

.2. Лумше не обіцяли, як слова нб здержкти: (Ільк.) ...додержати. (Петр.) 
Звичайна приказка. Пор. \7ап<1. І, беїоЬеп 1; П, Наїіеп 2; Микй 2582; 

ВйЬеІ 361. 

3. Обіцьвв гореми-тереій. (Наг.) ...волоті гори* (Сор;) 
Про незвичайні обіцянки. 

4. Обіцьили коли сцьили, а давали коли мали. (Наг.) 
Про пусті обіцянки, що рідкб коли справджують ся. 

5. Обіцяв Біг датя, але кквав чейатй. (Ільк.) ...та... (Ябор.) ...заждати. 
ГКол.) 
На божу обіцйвсу треба довгб чекати 

-6. Обіцьив иінї зелені обаріики. (Наг.) 
Обіцяв щось неможливе. 

7. Обіцяв пан кожух, та єго еловотепле. (ГІетр.) ...тепди його слово. (Жод.) 
Папська обіцанка звичайно не сповняв си. Пор. Нос. ст. 389. 

8. Обіцяє дулї на вербі. (Жнд.) ...грушки... (Наг.) 
Обіцяв щось неможливого. 

9. Обіцяти гори, долини. (Гнідк.) 
Обіцяти щось таке, чого чоловік немав. 

10. Ти много обіцяєш, а слова не ховаєш. (Стан.) 
Варіант до ч. 1. 

11. Хто багато обіцяє, той рідко слова дотримає. (Ільк.) ...мало дає. 
(Петр.) 
Звичайний житввий досьвід. Пор. ЗсЬІеі. ст. 183; Авансі. І, ОеІоЬеп 2, 21. 

12. Хто рад обіцяє, той не має охоти дати. (Ільк.) Хто обіцяє... (Петр.) 
Швидкий на обіцянку звичайно не додержує її. 

13. Яков „обіцяв Біг*, такоє „прости біг*. (Гнїдк.) 
Яка обіцанка, така подяка. 

*Об/іад. 1. Не знає еьвітови обладу. (Тисьн.) 
Пор. Лад ч. 12. 

Облаки. 1. Б облавах „сказив ба ся* цілий варстат пав. (Бонн.) 
Про лихого духа, що напускав град. 

Облесний. І. Облесний чвовек має гладкн слова и інши мисли. (Жег. ВЛЛ 
Про облесного, говірливого чоловіка. 

Облизати. 1. Оближи мені губи тогди, коли гіркі, а коли солодкі, то я 
собі сам оближу. (Красяоіля) 
Потіш мене, коли я в журбі, а в радости не потребую потіхи. 
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Обдичв—Оборона Ч. 18.930-18.947., 

2- Ти знов хочеш щось облизати? (Наг.) 
Хочеш набрати ся сорому або бійки. 

Об/іичє. 1. По облічу ті кличу. (Стан.) 
Гарне обличе, гарне імя. 

Облуд. 1. Воблудої ходит. (Будван.) 
Про непритомного чоловіка. 

Обмана. 1. Обмана ні сі вчепила. (Наг.) 
Чимось іадурееий чоловік. 

2. Обнана не радість, коли см}ток по ній у серця. (Гнїдк.) 
Значіне неясне. 

3. Прийшла обнава тая обманула Івана. (Стеже.) ...втуманила Йвана. 
(Жидач.) ...вдурила дурного Івана. (Голешів) 
Оповідане про дівчину, що намовила пастуха Івана до крадежи. Пор. Етн. 

Збірник VI, 219. 

Обминовище. 1. Обипновище людське. (Наг.) 
Говорять про стару дівку, що не вийшла аамуж. 

Обмислити. 1. Най вас Пан Біг обмислит! (Наг.) 
Побожне бажане. Передача польского, „ШесЬ \уаз рап В6$ ораігсу*, в іро¬ 

нічнім вначіню. 

Обмова* 1. Обнова — полова: вітер її рознесе, але й очи засипле. 

(Цеп.) 
Вона може бути часом дуже шкідлива. 

2. Я за обиовов не буду від хати до хатя бігати. (Наг.) 
Не дбаю про всякі сплетнї. 

Обмовити. 1. Вже всі мої кісточки люде обновили. (Наг.) 
Жалує ся чоловік на людську обмову. 

2. Обмовили мі люде від ніг до голови. (Наг.) 
Варіант до попередного. Пор. АсіаІЬ. ОЬта\уіас 1. 

Оболок. 1. Обожокої риби ходьит. (Наг.) 
Громадою, хмарою. 

Обора. 1. Коби чужа обора вівці годувала, всї би люди стада держали. 
(Гнїдк.) 
Чужим коштом легко стада держати. У Поляків: Сисїга оЬога Ьусіїа піе га- 

сЬо\*а, АсіаІЬ. ОЬога 3. 

Оборіг. 1. Оборіг вигадав сам Біг. (Белел.) 
Оборіг — відома будівля для вберігана сіна або збіжа в снопах. 

2. Як жито в оборозї, то надїя в Возі. (Ільк.) 
Говорить маючий чоловік. 

Оборона. 1. Бабська оборона — язик. (Крпвор.) 
Язик — найострїйше оруже жінки. 

2. Ми до оборони перші, а до права остатні. (Вовч.) 
Вільио наскаржвтм ся, але бев успіх а. 
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Оборонити—Обславити Ч. 18.948—18.966* 

Оборонити. 1. Оборонив го, як той влодїй попа від вовків. (Наг.) 
Натяв на ооовдаве про злодія, що вкравши в попа вовчу шубу, сповідав ся 
потім, що оборонив вґомосця від вовків. 

-Обр. 1. Обре, Обре, сховай ся добре. (Доброс.) 
Мабуть натяк на племя Обрів. Приговорюють в забаві т. вв. Хованці. Ча¬ 

сті йоіе кажуть „Бобре, бобре44. , 

2. Обро, Обри, ховайте сї добре, бо я лиху волю иаю, пси по полю 
ровиускаю: пуд! бери! (Ляхівці п. Богор.) 
Повній ший варіант попередної примівки. ] 

Обрадованна. 1. Не велика обрадованна. (Наг.) 
Не велика радість. ; 

Образ, образок. 1. Обранка ви стіни забагае. (Наг.) 
Забагав чогось незвичайного. Пор. висіле, Наперти ся, ч. 1. Л'. 

2. Перед образани молив ся, а людий кусав. (Бордун) 
Про побожного здирцю. < •" ' 

3. Перед образом молись, старшому поклонись, а дурньови дулю дай. 
(Дар.) • •• 
Моральні приписи. ‘ 

4. Покавуй му образи, а він сяотрит лубя. (Гнїдк.) 
Жартують із простакуватого Бойка. 

5. Ти йоиу обравв, він тобі лубе. (Ільк.) 
Говорять два, кождий про щось инше. 

<>. Шануй образи святі, (бгай.) 
Культ ікон — се одна 8 основ грецького обряду. 

7. Що за честь образам у крршмі! (Гнїдк.) 
В корінні звичайно жиють Жиди, іцо не держать побожних ікон. ч‘ 

В. Я за образи, а ти за гарбузи. (Залїсе, Сапогів) ...йму... минї.., (Жп- 

дач.) ...о о—ах ...о г—ах. (Город.) ...про ...про... (Печен.) Ми.., 
(Явор.) Ти йому... а він... (Бергом.) 
Варіянт до попередніх ч. 4, 5. 

'Образливий. 1. Образливий як больичка, ще ї сї дотулитм де иож. (Наг.) 
Про образливого чоловіка. , 

Обрік. 1. В срацї ну вобрік грав. (Будзав.) 
д Говорять про бистрого, норовистого коня. 

2. Оброку з бича дати. (Гнїдк.) 
Набити батогом. 

3. Розгуляв сї обрік. (Сор.) 
Про ситого, веселого коня або й про ситого гулящого чоловіка. 

4. То в нїм обрік так гуляв. (Наг.) 
Про веселого, ситого коня. , 

Обсісти. 1. Обсіли го так, що ся і в ріцї не обмиє. (Тйсьм.) 
8сі1. воші. 

Обславити. 1. Обславили ні по цілім селі. (Наг.) 
Обмовили. 
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Об«т»юва—Огрвь Ч. 18^967—18.986.- 

Обстанода. 1. ^цн у дьрхо ,в хаті така обстінова, яв у лава. (Ерех.) 
Про б^а^го. яр4рціра. 

Обуванє. 1. Потрафвт ва обуван». (Гнїхк.) 
Прввааіа ве повна. 8сП. ..потрафить вадможпти час ва обуварю, про лїви- 

вого ломвіва. 

Обходити. 1. Дай Боже, абв вас лвхе обходило, а ваших ворогів аби» 
но лишало 1 (Рогат.) 
Не аове'іп побожие бахаве. 

Обходити ся. 1. З чин ся обходвяо, тов до нас вияве. (Ііьк.) 
Мова про всяку привичфу. 

2. Найиі иене то не обходит. (Наг.) 
Зовсім мені бай дуд е. 

3. Най тебе тото не >обвддат. (Нагк) 
Не мішай ся до трго^зась-робі до :тод;о. 

4. Обхожу ея з нею, як з розбитим горшком. ([Імен.) ...яВвдм. (ЦолЛ* 
Доводжу ся ,о0ерезрво. Ц^р.,у^ап(і. І, ВеЬадсіеІр 2. 

5. Обходит сї з ним як во псом. (Наг.) 
Не шанує його зовсім. Пор. IV а псі. І, ВеЬашЗеІп 1. 

6. Так мене тото обходіт, що хк нікуди. (Наг.) 
Се мені байдуже. 

Обценьки. 1. Обценьґами з нього сідрва не витьвгнеш. (Наг.) 
Про мовчазливого чоловіка. 

Овес. 1. Овес му під хвостом брикає. (Гяїдк.) 
Про ситого коня, годованого вівсом. 

2. То вівсмк брикав в коні. (Наг.) 
Говорять цро бридливого коня. Пор. \У^апй. П, НаҐег 45. 

2. Дк ся нробіжат, то ся і овес снирожит. (Гнїдк.) 
Цш чоловік намучить ся, то в’їсть і вівсяний хліб замісь пирога. 

Овечка. 1. Більше дасть вовни дірпа овечка, як мулраіі цап. (Кярлів> 
Господарське порівняне. 

2. Ходить як овечка, а дуцкав як баран. (Іі$к.) 
Про тихого, а-завзятого чоловіка. 

Огида. 1. Зійшов на чотири огиді. (Доброс.) 
Зійшов на ганьбу. 

Оглухнути. 1. Ци-с оглух, ци лиш так не чуєш? (Наг) ...ця лиш т* 
троха заступило? (Наг.) 
Жартують, коли хтось допитуеть ся пару ревів про якусь річ, яку йому вже- 

вперед вияснено. 

Оглядіти ся. 1. Оглядів ся, як наїв ся. (Дар.) 
Поки був голодний, то йому не до того. 

Огонь. 1. Від отщя бі$у, а в роду скачу. (Ільк.) 
З одної небезпеки в другу. 

~2. Він готов за ним в отець скочнта. (Наг.) 
Любвть його дуже. Пор. IV а п<1. І, Реиег 358, 391. 
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<Оговь Ч. 18.987—19-004» 

3. Добре класти огонь, як готова колода. (Заставдї) 
Уметене в праці. Пор. Колода 1; А (3 а 1Ь. 0&іеп 14. 

4. З ва огню би якрав. (Ваг.) 
Знач, ів яайбільше ведоступного місця. 

5. З огньои гравш. (Ваг.) 
Не знавш, з чим жартуєш. 

6. З огвьої не граіі (Наг.) ...не жартуй. (Кол.) ...вежа жартів. (Збар.) 
Крім буквального значівя мав звичайно переносне: в завзатвм, сердитим, за¬ 

пальним чоловіком не задирай ся. 

7. З огня та в волу. (Гнїдк.) 
З одного лиха в друге. Пор. Гильф. 2187. 

8. На огям го печі, ця скаже слово. (Наг.) 
Про упертого мовчущого чоловіка. Натяк на давній спосіб тортуроааня зло¬ 

чинців або воєнних бранців при допитах при помочи огню. 

9. Не ПОГОДИШ ОГОНЬ 9 водою. (Гвїдк.) 
Супротивні речі з собою незгідні. 

10. Не сховаєш огню в солоні. (Наг.) 
Бо вигорить ся. Пор. АЛ&ІЬ. О^іеіі 15. Вар. КіеЬегріессша Ьііхко о#піа 
зіота. 

11. Огень 6м ге наглий спадів! (Паг.) 
Прокляте. 

12. Огевь би тї сьвйвтий спалив! (Наг.) 
Святий огопь часто в значіню грому. 

13. Огень гірший ворог як вода. Бо вода єднану озьме, а др\уго*у 
дасть, а огень сьвйитий нічого не лнилт. (Наг.) 
Народна поговірка. 

14. Огень гірший як 8ЛОДЇ6, бо злодій украде і другому дасть. а во- 

гевь вї. (Мик. о. Дн.) 
Народна поговірка. Пор. АбаІЬ. О^іеЛ 41, тілько вахісь води кладе влодїя, 
що „Ьу\У8іу те боти гозїатеі", а огонь не лишить Нічого. 

15. Огепь го тан зпає, ве я! (Наг.) 
Досадна поговірка. 

16. Огепь ну в рукаї. (Нат.) 
Такій прудкий до роботи або до бійки. 

17. Огень ті таї сьвігитий зпає. (Наг.) 
Огонь у поговірках та проклятих дуже часто оерсовіфікуеть ся і звичайно 
в значіню неприязнім, ворожім чоловінови, хоч і має епітет .„святий". 

18. Огонь 'д огпеви присувати. (Гнїдк.) 
Непотрібна робота. Пор. АбаІЬ. О^іеЛ 21. 

19. Огонь 8 водою вїколи ве погодиш, (Ільк.) 
Пор. висше ч. 9, АбаІЬ. О^іей 27, 39; Тимош. 245; Е. Ноі 17. 

380. Оговь і вола добрі служити, але лихі панувати, (Ільк.) 
Обоє можуть страшенно пошкодити. Пор. АбаІЬ. О^іеп 26; \Уапб. І, 

Геиег 17, 103; беї ік. 439; АУиггЬасЬ І, 318. 

— 467 - 

Оідіїігесі Ьу ^ООДІе 



■Огонь Ч. 19.005—19.022 

21. Оговь сьнятий мстить ся, як го пе шаи\еш. (І іьк.) 
Признають огневи мстивість за не пошановок. 

22. Огонь та вода, то добро 8 біди. (Лучан.) 
Бо можуть бути корисні і шкідливі. Пор. \\гапсІ. І, Геїзег 29. 

23. Огонь тан вода хоть добрі, бодай ніколи не панували. (Гяїдк.) 
Варіант до ч. 19, в формі побожного бажана. 

24. Прийшов огню позичити. (Наг.) 
Знач, прийшов таб зараз іде далі 8 хати. Пор. АсІаІЬ. О^іеіїі. 

25. Прийшов як огню урвати. (Замул.) Приїхав... вхопити. (Богор.) 
Варіант до попереднього. 

26. При чужім огни свій горнець гріє. (Збар.) 
Знач, користуеть са чужим добром, надуживає чужої доброти. Пор. АНаіЬ. 

0^іеЛ38; № а псі. І, Ь’еиег 4. 

27. Тебе аби на териовім огни пік, то би сї від тебе правди не дові- 
дав. (Наг.) 
Про упертого чоловіка. 

28. То в огньом справа. (Наг.) 
Знач, небезпечна справа. 

29. Той би й на терновім огни не горів. (Колом.) 
Твердий, недоступний для просьби, нелюдяний. На терновім огні палено упи¬ 

рів та чарівниць, а він, 8нач. ще гірший. 

30. То огень не чоловік. (Наг.) 
Такий горячий, сердитий, прудкий. 

31. Хто на огень плює, тому на лици огник повимітув. (Наг.) 
Народне віруване. Огень або огник — се болючі і гниючі струпи. Пор. 

\УапсІ. І, Геиег 251. 

32. Хто сї з огньом бавит, той сї в ночи вщит. (Наг.) 
Народне віруване, особливо в приложеню до дїтий, які часто люблять бавити 
ея огнем. 

33. Що дай Господи, то дай, а від того огнику сьвйитого оборони й во¬ 
рога тьнжкого! (Наг.) 
Побожне бажане. 

34. Як би не святий огник, то би тїсвий чоловік вгиб. (Мшанець) 
їгвдь наняв майстра будувати хижу, а він робив недбало. Треба було ввяти 
другого, а першого відправити. Щоби його не відправили, він погрозив огаер 
і лишив ся при роботі* разом 8 другим. 

35. Як на огни вгоріло. (Наг.) 
Пропало, щезло, минуло ся, прим, хліб або одежа. 

36. Як огню ие шьинубш, то він сї буде мстити. (Наг.) ‘ 
Варіант до ч. 21. 

37. Як огню стереже ся. (Ільк.) ...стережи сї. (Наг.) ;; 
Говорять про небезпечного чоловіка. 

38. Як снить ся огонь, то ввачить, що до хати прийде злодїй. (Розділ) 

...зн. щастб. (Мервичі п. Жовква) 
Народні вірув&ня. 
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Одвірок—Одинак Ч. 19.023—19.043' 

Одвірок. 1. Нові одвіркв до старої ковіркв. 
Нове до старого во йде. 

Одвуд. 1. То те було на короля Олвуда. (Глїбїв) 
Поговірка про якусь давню даввиву. 

Одебеліти. 1. Ах бв одебелів во страху. (Наг.) ...одубів... (Наг.) ...остов¬ 
пів... (Наг.) ...отетерів... (Наг.) 
Зробив ся верухомий 80 страху. 

Одежа. 1. Не одежа чоловіка, а чоловік одежу красит. (Гнїдк.) 
Одежа ве рішав про вартість чоловіка. 

2. Ііо одежи вас витают, а по мудрости садят. (Гнїдк.) 
Хто гарно убраний, того радо витають і звичайно садять на перших місцях. 

3. Я свою одїжку кладу під діжку. (Наг.) 
Натяк па каяку про дурисьвіта, що в гостиннім домі повечерявши буцім то 
розібрав ся, але втік вікном і на дїжцї, що була там, де мав спати, написав 
от ті слова, а сам васрав в діжку. 

Один. 1. Все одно, чи кпиш, чи пиріг. (Ільк.) 
Хибно, бо книш печений, а пиріг варений. 

2. Оден пав іребінь, а другий то, що па гребене. (Льв.) 
Т. ви. воші. 

3. Одна біда в хати, а десять до хати. (Бергом.) 
Нещастя іде одно 8а другим. 

4. Одна година скривить хрестянина. (Стара С.) 
Знач, ніхто не внае чи вже за гостину не доведеть са йому вмирати. 

3. Одна дїтина, одна ряднина, нема ся де перепрати. (Гірне) 
Говорить бідна вдова. 

В. Одна як одно іля. (Иечен.) 
Одна жінка або дочка. 

7. Одна як око в голові. (Вогор.) 
Люба, мила. 

8. Одним богацьо не прибуде. (Ільк.) 
Не великий прибуток. 

9. Одного тї маю, як одну душу в Бога. (Кол.) 
Говорить батько про сипа або жінка про чоловіка. 

10. Одно вбирай, а друге давай. (Ільк.) 
Чоловік вбирав збіже, а видав гроші. 

11. Одно лихе, друге недобре. (Снят.) 
Обов невдалі. Пор. \У а п <1. І, Вбзе 14. 

12. Одио минути, друге ввинути. (Ільк.) 
Про якесь лихо. 

13. Одно тото, а друге нїчо (Мпк, н. Дн.) 
8сі1. говорить або робить. 

Одинак. 1. І а одинака — драб або лайдака. (Стоян.) 
Пор. бдинак ч. 2. 

2. Син одинак як не влодїи, то ніяк. (Кукив.) 
Пор. бдинак ч. 2. 
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Одиначка. 1. Одиначка або .ледащо або піячка. (Заліси) 
Пор. бдиначка ч. 1. \УапсІ. П, Кіпсі. 193. 

2. От одиначка! (Сор.) 
Згірдний вислов про ледачу дівчину. 

Єднаний. 1. Однакі, ак би їх одна.мати родила. (Луч.) 
Діти одної патери не все бувають однакі. 

2. Не всій одаако дано: одиоиу сито, а другову решето. (Петр.) 
Мова про суспільну нерівність. Гумор лежить у слові „сито", що мав двояке 
значіне: еаіі і ВіеЬ; аі складу реченя випадало-б надіати ся в другій поло¬ 

вині антітези „голодно*. Пор. IV а п (і. І, Еіпег 8, 17; П, воіі 479, 480. 

ОДУР* !• Ц° ті одур напав? (Наг.) 
Чи ти вдурів? 

2. Явивсь на нього одур зайшов. (Наг.) 
Одурів чоловік. 

Одуріти. 1. Одуріла кобилїча голова. (Жидач.) 
Про дурну жінку. 

2. Одуріти можна а таков роботом. (Наг.) 
Говорять про Яфусь ЗОВСІМ безцільну роботу. 

3. Ци ти одурів, ци лиш троха оцапів? (Наг.) 
Лайка на непритомного чоловіка, що робить якусь дурницю. 

Оженити СЯ. 1. Кобин ся оженвв, дав бвн вола; кобил ся розженив, 
дав биі і два. (Явор.) 
Чоловік бажав оженити ся, а потім не може витримати 8 жінкою. 

2. Лекше оженити сї, як розженитя сї. (Наг.) 
Розводи в католицьких церквах дуже утруднені. Пор. \УапсІ. П, Неігаїеп 35. 

3. Не ожениш ся, поки тя не оббрешут. (Гііїдк.) 
Говорять про парубка. 

4. Оженвв сї дурповатий, та взяв біснувату, та де вади що робити, під¬ 
палили хату. (Городен.) 
Поговірка на лихе подруже, властиво взята зі співанки, пор. В. Гнатюкг 
Коломийки. 

5. Оженвти ся і повісити сц9 то в час нагадати ся. (Лучак.) 
Песимістичний погляд про вартість додружа. Пор. італійське: Ра^ііаге е пхо- 

гіге аууіапо зетрге іетро. 

в. Оженити ся ладна річ. Одно каже: тату! друге кличе: папу! трете- 
плаче: хліба! а жінка каже: тан невї потрібно. (Стріль.) 
Радощі родинного житя. 

Ожіг. 1. Уступи сї, бо ти ожогои очи виберу. (Наг.) 
Говорить жінка до напасливого чоловіка. 

Озеро. 1. Іди в озеро та трісне! (Мик. н. Дн.) 
Озера і траса вини уважають ся осідком бісів. 

Оказія. 1. Оказія жи ся трафила. (Отвн^в.) 
Пор. АУапб. П, Ое1е£епЬеіі 43. 

Око, очи. 1. Аби ии очи повилазили, як я то видів! (Наг.) 
Заклинаеть ся чоловік, що не видів чогось. 
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2. Аби-с на я тва у оча не лїз! (Наг.) 
Не докучай. 

3. Аж бі свої очи забув. (Наг.) 
Здивував ся ду*е. 

4* Аж ва очи хапле. (Наг.) 
Про велику красу або ярку, особливо червову барву. 

5. Аж ми в очої сїм сот сьвічок засяяло. (Наг.) 
Ударив ся сильно в голову. 

6. Аж ми сї очі розбігают. (Наг.) 
Дивує ся ьбо ласо дивпть ся ва щось. 

7. Аж очи блудьит. (Наг.) 
Не янав, на що дввити ся. 

8. Аж очи собі зривів дивлячи ся ва ню. (Богородч.) 
Така гарна. 

9. Аж у очи бв. (Наг.) 
Про велику ясність. 

10. Ану, очи ми вибери! (Наг.) 
Не ввджу нічого, говорить неписьменний чоловік. Пор. АсІаІЬ. Око 20. 

11. А очи би тобі викаиалп ва горячу плиту! (Ю. Км.) 
Прокляте. 

12. А як би тая око було? (Наг.) 
Говорить і чоловік ударений в докором до того, що його вдарив. 

13. Бачили, очі, що купували. (Ільк.) Виділи... (Залїсв) 
Натяк на відоме оповідане про дурня, що яамісь ласощів накупив хріну і 
їдячи його почав плакати і от так промовив до своїх очий. Пор. Даль Пг 
ст. 10; \Уапсі. І, Аи^е 17. 

14. Без того так як без очий ! (Наг.) 
Про якусь потрібну річ або книжку. 

15. Бодай го ної очи не видїди, так .як свого татун$и ве виджу. (Наг.) 
Клене жінка нелюбого чоловіка або сива. 

16. Бодай му вочп завирнуло. (Будз.) 
Прокляте на урядника, що завернув чоловікови письмо я суду. 

17. В живі очи бреше. (Наг.) 
Заперечує очевкдну річ. 

18. .Ввини ми очи, ци знаю, як то било. (Мщан.) 
Говорить чоловік, що не тямить чогось. 

19. Вилупив очи як цибулі. (Наг.) 
Про витріскоокого. 

20. Витріщив очи, ніби с-р хо^е. (ЙБЖН«) 
Надув ся, аж очи витріщив. 

21. Витріщив очі, як заріедаии ;барад. (Ільк.) ...як крідик. (Щг.) 
Варіявт до попер. Пор. АсІаІЬ. Око 100. 

22. Витріщив очи, як цап яйці. (Кой., Городок) 
Варіант до попер. 
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23. Витріщив очи, як чорт на фїґуру. (Наг.) 
Дідько не любить фігури і дивувть ся, чого вона тут стоїть. 

24. Віл очий му сї то стало. (Наг.) 
Пристріт — віруване, що від вустрічи в людиною 8 поганими очима чоловік 
може вахорувати. 

25. Вікапали би ти очи! (Лол*) 
Прокляте. 

26. Він на мене злого вона. (ІІужн.) 
Сердить ся, гніває ся. Пор. Етн. 36. УІ, 105. > 

27. Вічийка ни можу підвести. (Ю. Км.) 
Не важить ся поглянути, несьміла, залякана. 

28. Водит очима за мнов (Наг.) 
Озирає ся, поводить очима. 

29. В очи кому лїіти. (Наг.) 
Докучати, жебрати, допоминати ся довгу. 

30. В очи кому штуркати. (Гиїдк.) 
Випоминати щось неприємне. 

31. В очи му плюнь! (Наг.) 
Безсоромний чоловік. Пор. АсіаіЬ. Око 37. 

32. В очи му то скажу. (Наг.) До очий... (Наг.) 
Говорить сьвідок на потверджене якогось вакидуг 

33. В очи сьвітит, а по за очи би чоловіка звів. (Бергом.) 
Говорить 8 чоловіком як приятель, а поза очи шкодить йому. Пор. АйаІЬ 
Око 99; 8сЬ1еі. ст. 150. 

34. В очох ми сї сьвічки засьвітили. (Наг.) 
Від удару. 

35. Де були мої очи, колп-м ва тебе йшла! (Лол.) 
Нарікала жінка ва лихого чоловіка. 

116. До ока стати. (Наг.) До очий... (Наг.) 
Стати перед судом як ваочвий сьвідок. 

37. До очий му скочпв. (Наг.) 
Накинув ся на нього 8 лайкою або замахнув ся бити. 

38. До очий скаче. (Наг.) 
Лає ся сердито, грозить бійкою. 

39. Дре людьом очи. (Наг.) 
Докучає людям своїми просьбами. 

40. бдним оком виркае. (Наг.) 
Підозріває щось, або слідить за кимось. 

41. бтно око має більше ніри, иїж два. (Ільк.) 
Щось не ясне. 

42. Живиьом му* очи випечу, окропом. (К>. Км.) 
Грозила жінка непоцтивому чоловікова. 

-43. Засцьити очи. (Наг.) 
Заплакати. 
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44. Затула ся очи! (Наг.) 
Не диви ся або удавай що не видиш. 

45. За очна пі&тп. (Гнїдк.) 
Пі йти невідомо куди, бе8 цїли. 

46. З ока виконати. (Гнїдк.) 
Значіие неясне. 

47. З очно іу видно, що поганий чоловік. (Наг.) ...що бреше. (Наг.) 
Про лихого, брехливого чоловіка, якого пізнають по певнім погляді. Порі 
АсіаІЬ. Око 83; 8сЬ1еі. ст. 150. 

48. З очий ну искри екач)т. (Наг.) 
Сердитий, розгніваний. 

49. З очий ну читає. (Наг.) 
Півнав його мисли по очах. 

50. З якими очима я перед ним сї покажу? (Наг.) 
Соромно мені показати ся перед ним. 

51. Іди, куди ті очи ведут. (Наг.) 
Відправляють нелюбу людину. Пор. А <1 а \ Ь. Око 17. 

52. Іди, най тї мої очи не видьит. (Наг.) 
Говорять ненависному чоловікови. Пор. ЗсМеї. ст. 189. 

53. І «дно око спати хоче. (Мінч., Ільк.) 
І одноокий спить. Пор. АсІаІЬ. Око 19; \¥апсІ. І, Аи$е 8; 8сЬ1еі. ст. 1502 

54. І поганими очииа не диви ся. (ГііЇіК.) 
У поминають такого, що має погані очи. 

55. Йиіу вже засрані вочи. (Будз.) 
Стидно йому вже кудись вийти. 

56. Кого болят очи, той горівкп не хоче. (Ком.) 
Жартують І8 чоловіка, якого обминули при черзі пючи горівку. 

57. Кому в очах темно, той усе ааїїзе в Лейбові огірки. (Коя.) 
Кепкували І8 злодія, зловленого в огірках, який оправдував ся тим, що йому 
було темно в очах. 

58. Куди очам мило, і ногам похило. (Гнїдк.) 
Ноги йдуть валюбки туди, де чоловіка щось тягне. 

59. Лиш о едно око схибив. (Наг.) 
Ставив на льотерію і трафив число о одну одиницю більше або менше, ям. 

треба було. Пор. \Уап<1. П, Аи$е 196. 

60. Лучше одно око своє, нїж чужії обі. (Ільк.) 
Загальпо відома правда. Пор. АсІаІЬ. Око 32. 

61. Лучше око золота, нїж камінь олова. (Ільк.) 
Око відповідав більше менше фунтови, а камінь сотнарови. 

62. Мав на очох. (Наг.) 
Погані очи. 

63. Мав паскудні очи: як сї подиви, то наврочит. (Сор.) 
Уроки бувають наслідком того, коли на людину гляне хтось поганими очима.. 

64. Май го на одї! (Наг.) 
Стережи пильнуй його. 
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*65. Мати око на кого. (Наг.) 
Підозрівати, стежити 8а ким. Пор. МГапсІ. І, Аи$е 349. 

60. Мало го очна не в’їв. (Ільк.) 
І8 завмети або неиависти. 

67. Мало му в очи не вскочит. (Наг.) 
Примилте ся, приподоблюе ся. 

68. Меже-очи му наїхав. (Наг.) 
Ударив в лице. 

-69. Навіть ми сї на очи не навертай. (Наг.) ...не показуй! (Наг.) 
Говорять ненависному чоловікови. 

70. На-в млї-віч то буде. (Наг.) 
Зараз, в тій хвилі. 

71. На бдно око сліпий, а на друге не бачить. (Ільк.) 
Про сліпого, який удає видющого, підсліпуватого. Пор. АйаІЬ. Око 36. 

72. Най ми очи вилїзут, як я то видів! (Наг.) 
Закляте, коли чоловік відпирав ся, що чогось не бачив. 

73. Най очи плачут, як не вздріли, що купили. (Зазул.) 
Вар. до ч. 13. 

74. Най тї в очи не к>ле! (Наг.) 
Не завидуй. Пор. \Уапб. І, Аи$е 386. 

75. На свої очи видів. (Наг.) 
Власними очима. 

76. На твоїх очох то сї стало. (Наг.) 
Ти се бачив своїми очима. 

77. Не видів бм на очи. (Наг.) 
Не видів чогось зовсім. 

78. Не доглянеш оком, то доложиш ворком. (Петр.) 
Недбальство доводить до страти. Пор. А<1а1Ь. Око ЗО; ЬіЬІ. 16; Сим. 2629; 

Нос. 156, 256, 281. Доповн. 59; \Уап(і. І, Аи^е 258. 

79. Не маю до нього ока. (Наг.) 
Не маю смілости іти до нього. 

80. Не можу очей відірвати. (Наг.) 
Таке цікаве та привабне. 

81. Не спускає го з очий. (Наг.) 
Слідить за ним. 

82. Одні очи і плачут і сміют ся. (Явор.) 
Настрій чоловіка міняє ся, по плачу наступав веселість. 

83. Ока до нього не вказуй! (Наг.) 
Не йди до нього, не поступай ні кроком. 

84. Ока з мене не спуїтит. (Наг.) 
Дивить ся на мене уперто. 

85. Ока не зажмурив усю ніч. (Наг.) 
Не міг 8асиути. 

-86. Око би виймив. (Наг.) 
Такий скупий, бсвсердечний. 
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87. Око ба та вилізло! (Наг.) 
Говорять 8&ВИДЮЩ0МУ чоловіковії. 

88. Окова: не вір, язикова не протяв ся. (Снят.) 
Думка ве зовсім вірна, бо звичайно оку віримо найбільше, і явикови прога¬ 

вимо ся найбільше. Пор. АсіаІЬ. Око 54. 

89. Око в око. (Наг.) 
Чоловік стає против чоловіка або протяв звіра. 

90. Око-двадцїть! (Наг.) 
Про щось гарне або щасливе. 

91. Око ва око, 8уб ва вуб. (Наг.) 
Старинна форма кари. Пор. АсіаІЬ. Око 75; \7ап<1. І, Аи$е 12. 

92. Око ві свербит, новина буде. (Ваг.) 
Народне віруване. 

93. Око му висадив. (Наг.) 
Вибив або підбив. 

*94. Ог тотн соьинї очи бодай здорові були, а такті бодай вішапали! 
(Наг.) 
Благословила жінка пана, що цінуючи Ті худобу, зразу голими очима подав 
нившу ціну, а потім, к-ли вона напустила ся на нього, добув окуляри і при¬ 

давивши ся близше признав висшу ціну. 

95. Очи бере. (Гиїдк.) 
Про велику красу. 

96. Очи би видер. (Наг.) 
Сердитий, сварливий, напасливий чоловік. Пор. АбаІЬ. Око 76. 

97. Очи би їли, а губа не хоче. (Ільк., Кобр., Петр.) 
Чоловік ситий, бачучи якусь принадву страву, рад би ще їсти, але не може. 
Пор. АсіаІЬ. Око 49; \Уапс1. І, Аи^е 80, 82. 

98. Очи би їли, та в живіт не влазит. (Луч.) 
Варіант попереднього. Сим. 565; Мика 231, 234. 

99. Очи би ти викапали! (Наг.) 
Прокляте, щоб ти осліп. 

100. Очи веселі, як у ястряба. (Лол.) 
Про веселого, ясноокого чоловіка. 

101. Очи виколоти кому. (Гнїдк.) 
Надокучити або осліпити. 

102. Очи витріщені як у сови. (Наг.) 
Про великі, викочені очи. 

103. Очи засліпити кону. (Гиїдк.) ....замилити... (Гнїдк.) ...засинати... 
(Гнїдк.) 
Обаламутити когось. 

104. Очи злинають ся, як би ми хто вкиеув соли до них. (ЮК.) 
Обсервація не зовсім вірна, бо від соли очи не влипають ся, але плачуть. 

105. Очи злішают сї, як би їх медом помастив. (Наг.) 
Говорять про чоловіка, якому хочеть ся спати. ч 
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Око Ч. 19.167—19.188- 

106. Очи лишити. (Гпїдк.) 
Зн&чіне веясве. 

107. Очима би їв, та душьи не приймав. (Наг.) ...черево. (Наг.) 
Не мав апетиту. Пор. Мика 231, 234, 304У; \Уа1і1 П, 35. 

108. Очима би мі звів. (Наг.) ...мі їсть. (Наг.) 
Про ненависного чоловіка. Пор. Слав. І, 109. 

109. Очима пасти кого. (Гнїдк.) ...пасе. (Наг.) 
Поводити очима за ким, слідити його рухи. П"р. АііаІЬ. Око 62; \УапсІ~ 

І, Аи$е 424. 

ПО. Очима сьвітити. (Наг.) 
Підхлїбляти ся кому. 

111. Очи ми виберіт, до бим вас пізнав! (Наг.) 
Говорив чоловік при стрічи з давним знайомим. 

112. Очи ми сї злииают. (Наг.) 
, Дрімаять ся мевТ. 

113. Очи-м свої видивив за тобов. (Наг.) 
Дивив ся довго і надармо. Пор. ^ап<3. І, Аи$е 430. 

114. Очи му бігают, як у миши. (Наг.) 
Про рухливі, цікаві очи. 

115. Очи му в стовп стали. (Наг.) 
Нерухомі очи зомлілого чоловіка. Пор. АсІаІЬ. Око 44. 

116. Очи му грают. (Наг.) 
Беселі, жартобливі, сьмішкуваті очи. 

117. Очи му вигнало 8 голови. (Наг.) 
Від тяжкого удару або слабости. 

118. Очи му йграют, аж промавйиют. (Наг.) 
Баріянт ширший до ч. 113. 

119. Очи му на мвьирі стали. (Наг.) 
Бпер очи в одно місце. 

120. Очи му на мотузках висьит. (Наг.) 
Жартують 8 чоловіка 8 випуклими або підплилими очима. 

121. Очи му отворив. (Наг.) 
Нарозумив, повідомив про щось. 

122. Очи му палут за кусником хлїба. (Корч.) 
Голодний бачить, як инші їдять хлїб, а йому не дають. 

128. Очи му побараніли. (Голг.) 
Отупіли, помутніли. 

124. Очи му погані. (Наг.) 
Лайка. 

125. Очи му посоловіли. (Наг.) 
Потусклїли перед сном. 

126. Очи му сї блишьит як вовкови. (Наг.) 
Про вахланного чоловіка. Пор. АсІаІЬ. Око 90. 

127. Очи му червоні, як у крілика. (Наг.) 
Мабуть про альбіноса. 
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Око Ч. 19.189—19*209 

128. Очи свої забути. (Гиїдк.) 
Варіянт до ч. 3. 

129. Очи чорні як терен. (Дрог.) 
Влучве порівнанв. Пор. А (1 а 1Ь. Око 45. 

130. Очи як цибулі'. (Наг.) 
Випулені, ВЄХВКІ. 

131. Очо* свої* вварити не хочу. (Наг.) 
Коли чоловік бачить щось дивного і неправдоподібного. Пор. Слав. П, 39. 

132. Очон страшно, а руки вроблять. (Луч.) 
Дявити ся на якусь роботу етрашно, а проте людеьиі руни зроблять її. 
Пор. АбаІЬ. Око 47; Тимош. 98; Див. 1367. 

133. Паиське око коня тучать. (Ільк.) 
Коли пан доглядає сам своє добро, то йому добре дїе ся. ІлЬІ. 32; ВеЬеІ 91 

\Уап<3. І, Аи^е 45; Гильф. 2147; Слав. П, ст. 9. 

134. Перед очваа н стойат. (Наг.) 
Живо пригадую собі. 

135. Погані очи гірші від жечьи. (Наг.) ...ват*. (Гиїдк.) 
Бо задають непрямі рани, народне віруваиє. 

136. По ва очи наговорив. (Наг.) 
Про всяку обмову. 

137. ІІоперед очи на сї сиуе. (Наг.) 
Ходить часто передомною. 

138. Попівське око. (Гнїлк.) 
8сі1. ненаеятяе. Пор. \Уап8. І, Аи&е 369; Нос. 407; Слав. П, 68. 

139. ІІрижчури вдво око! (Наг.) 
Старай ся як мога менше бачити. 

140. Про людське око зробити. (Наг., Гиїдк.) 
Зробити так, аби здавало ся, що щось вроблене. 

141. Пролупи очні (Ваг.) Протри... (Наг.) 
Вставай рано. Див. 1354. 

142. Нсови очи, а чортом душу запродав. (Ільк.) 
Про безсоромного і нечесного чоловіка. Пор. АсІаІЬ. Око 86. 

143. Салуванили очима не *ож ся дивити. (Явор.) 
Значінє неясне, бо „силуваніи не те, що чужі. 

144. Стережи як ока в голові. (Наг.) 
Пильнуй як найстаранвїйше. Пор. КгитЬ. ст. 232; МГапсі. І, Аи^е 391 ; 

ЬіЬІ. 226; Слав» П, 42. 

145. Світ за оча пішов. (Наг.) 
Пішов сам не 8наючи куди. 

146. Так як би ау 8 ока випав. (Мшан.) 
Такий подібний до нього. 

147. То вдорово на очи. (Льв.) 
Говорять прохожі, коли кому вітер засипле очи порохом. 

148. То його праве око. (Ільк.) 
Щось немов права рука, довірений чоловік. 
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Око—Околот Ч. 19.210—19.228. 

149. То його в очи коле. (Наг.) 
Говорять про завидющого чоловіка, що заздрить на чуже добро. Пор. Слав. 

І, 221; Гильф. 714. 

150. То ще очи завидющі! (Наг.) ...лукаві. (Наг.) 
Про зависного чоловіка. Нос. ст. 274; Слав. П, ст. 9. 

151. Треба иу з очий вдоймити. (Наг.) 
Полуду або уроки, а в переноснім вначіню треба йому сказати правду, ви¬ 

яснити якесь діло. 

152. Чого не діздриш очима, за то від новіш плечима. (Наг.) 
За недогляд карають. Пор. Нос., Доповн. 59. 

153. Чого очи не видать, того серцю не жаль. (Ільк.) 
Те забуваєть ся швидко. Пор. АйаІЬ. Око 13; Гильф. 99, 322: \Уап<3. І, 

Аи£е 283; ВеЬеІ 394; Наїїег П, 13; ЬіЬІ. 122; Слав. І, 299. 

154. Чотири очи ліпше видят як двоє. (Льв.) 
Двоє людий ліпше видять як один чоловік. Пор. АйаІЬ. Око 14; Слав. Ц, 56. 

155. Що в очий, то і 8 гадки. (Наг.) ...з плечий. (Кол.) 
Чого не бачимо, то забуваємо. Пор. ЬіЬІ. 43; АсІаІЬ. Око 9, 10; Слав. І, 

220,257; 11,38; АУІізІ. ст. 182; \Уап<і. І, Аи*е25; ВеЬеІ 395; \УаЬ1 І, 169. 

156. Що очи ввидьпт, то руки зробйит. (Наг,) 
Про вручного майстра. Пор. АЗаІЬ. Око 7; \\Гап<і. І, Аи$е 4&\ 

157. Що очп ввидьпт, то руки озьмут. (Наг.) 
Про вручного злодія. Пор. \Уап<1. І, Аи^е 218. 

158. Що очи видят, то серцю не жаль. (Луч.) 
Бо має задоволене 8 виду. Вар. до ч. 153; \Уап<1..І, Ац^е 283. 

159. Я без очпй не даю. (Наг.) 
Бев власного догляду. 

160. Я вже там свого вока не можу вказати. (Льв.) 
Не можу там іти. 

161. Як з ока викапаний. (Наг.) 
Говорять про дитину, подібну до батька або матери або когось нашого. Пор. 

А (3 а 1Ь. Око 21; УУап<3. І, Аи&е 433; ЬіЬІ. 183. 

102. Я з заду очий не маю, (Наг.) 
Як чоловік не видить щось такого, що стало ся ва його плечима. Пор. 

\Уап<1. І, Аи£е 400; Нос. Доповн. 72. 

163. Як му що впаде в око, то ніхто не вийме. (Підгірки) 
Говорять про злодія, що як собі що вподобав, то мусить украсти. 

164. Як не прідреш очи, то прідрега мошепку. (Мінч.) Коли... (Лев.) 
З недогляду і недбальства буває страта, яку треба оплачувати грішми. Пор. 

А (іа 1Ь. Око ЗО; ЬіЬІ. 16. 

1(35. Як оком кліпнути. (Голоб.) 
Один момент, одна хвилина. 

Околот. 1. Вий як в околіт! (Наг.) 
Бий дуже, на осліп. Ье Коих <1е Ь. І, 38. 

2. Най сі сунут околоти, не маю охоти. (Рибно) 
Не маю охоти їх підпирати, мова про стіжок. 
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Окописко—Олотати_Ч. 19.229—19.247. 

Окописко. 1. Абц тї на вокопнсво вннесли! (Товсте) 
Прокляте. Окописко — жидівське кладовище. 

Окріп. І. Впарив си окропом, то й на воду дув. (Орех.) 
Хто ошукав ся на чіиось великім, боїть ся й найменшої страти. 

2. Хто на окропі спарив ся, і ва винну воду дув. (Ільк.) 
Варіант до попер. 

3. Хто ся соарит на окропі, той на вимре дмухав. (Міні., ІІвтр.) 
Вар. до ч. 1 і 2. 

4. Як би го окропом опарив. (Ільк.) 
Кричить 8 болю. Пор. Слав. 1, 221. 

Окуляри. 1. Справив ї£ окуляри під очима. (Наг.) 
Попідбивав очи. 

Олень. 1. Уже олень у волу скочвв. (Гнїдк.) 
Зв&чіне не зовсім ясне, мабуть початок весни, воли лід у дїсовій річці стаяв 
і олень може скочити в воду. 

Олїй. 1. Бив олію ни зомлію, а без хліба удурію. (Жидач.) ...не шалію. 

(Луч.) 
Без олію можна обійти ся, а бев хліба нї. . 

2. Без олію не зімлію, бараболю саму вголю. (Кой.) 
Варіянт до попереднього. 

3. Без олію ие зімлію, а без риб ніхто не вгнб. (Озеряни) 
Варіянт до попереднього. 

Олійник. 1. Олійник на дождж фівкав. (Наг.) 
Олійник — іволга. Народне віруване. 

Олїярник. 1. Олїярники — цупнаки, бо як вабивают клинки тараном, 
або бют довбеньками малі клинці, то тілько й чути: цуп-цуп І 
(Ком.) 
Про комарнянських олїярників див. Допись Н. С. (Андрія Коса) в збірці 
„Молот*, вид. 1878 р. ст. 417—418. 

Омана. 1. Омана підмовпт і пана. (Кути) 
І пана можва обдурити. 

Омаста. І. Омаста — сіль і вода. (Наг.) 
Жартують селяни. 

Омелько. 1. Змішав ся, як Омелькова мати перед смертю. (Ільк.) 
Натяк на якесь народне оповідане. 

Оминути СЯ. 1. Омин)ти ся з правдою. (Гнїдк.) 
Збрехати. 

Оморок. 1. Оморокон сьвіт ми ходит. (Гнїдк.) 
Не розумію нічого. 

2. Оморокон ходжу, ни можу ся диватп, аж ня за серце стисло. (ЮКм.) 
Ходжу затуманений. 

Омотати. 1. Омотав го так, що нї в зад, нї в перед. (Бор.) 
Знайшов ся в безвихіднім положеню. 
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Оиюиао—Ор&ги Ч. 19.248—19.266. 

Онимно. 1. Онишво іа при чесані людвох тога качати. (Наг.) 
Соромно, СТИДНО. 

Онишко. 1. Видяш, Он вику, єнаєш і крутиш! (Бережани) 
Говорять до ярутаря. 

Онучка. 1. Мочи онучки, бо будут їх прати чужії ручвк. (Кой.) 
На чужі! руки можна собі позволити. 

Опанувати. 1. того опанує, хто свого не пильнує. (Ільк.) ...шанує. 

(Льв.) 
Опанує, зсії. зла сила. 

Опеньки. 1. Як богато опеньків, то жито на-без-рік добре вдасть ся. 
(Лучак.) 
Народне віруване. 

Оперезати. 1. Так як би мене батогом по серця оперезав. (Стан.) 
Заболіло на серці 

Опиханий. 1. Ця спихане, павочку? (Гол.) 
Мовила лінива бабіц як їй пан обіцяв міх пшона. Пор. Гильф. 3374; 

ЗсЬІеі. 157. 

Оповідати. 1. Оповідав, як то било, в кінця. (ЮК.) 
Оригінальний спосіб вислову: конець вамісь початку. 

Опришок. 1. Добрий 8 него вопришок. (Будианів) 
Говорять цро пустого, збиточного хлопця. 

Опуста. 1. Опуста то для мене — три дня дармо ходити. (Льв.) 
Опуста — страта часу. 

Опустити. 1. Опустив вуха, гий лопух на дощі. (Іваяівцї) 
Про похнюпленого, вгризеного чоловіка. 

'2. Опустив світ і норткв. (Наг.) 
Говорять про недбалого чоловіка або про такого, що етратив усяку надію. 

Пор. \Уап<ї. V, АУеІІ 643. 

3. Що нині опустиш, завтра ве вдогопиш. (Луч.) 
Не слід занедбувати ся. 

Опутати. 1. Оп}тати кого. (Гнїдк.) 
Збаламутити, позбавити власної волі 

Орава. І. Ціла орава їх пройшла. (Льв.) 
Велика юрба. 

Оране/1. Не було з раня ораия, то пополуднє пе надїято ся. (Кра- 
свосїлцї) 
Не було доси добре, то й на далі не буде. 

Орати. 1. Виори іівко, посїй рідко, вродить ся дідько. (Ільк.) Зори... 

(ДндО 
Рільницька приказка про шкідливість мілкого орана. 

2. бден оре, другий дере. (Лучак.) 
Рільник оре, лихвар дере. Пор. \УаЬ1 І, 165; Озт. 8рг. 153. 

3. Ні оравши нї сіявши. (Гнїдк.) 
Занепад господарства. 
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Орати—Осиковій Ч. 19.287^-19.286. 

4. Ори, мели тай їдж. (Гнїдк.) 
Цитан уявляв собі такою приказкою легкість мужицького ремесла. 

5. По яри не ори. (Днд.) 
По весні даремно орати. 

& Так ори, як пиши, де ня вовьми, там лиши. (Жидач.): 
Значінє неясне. 

7. Хто оре і сїв, той ся надів. (Петр., Гльк.) 
Рільницьке правило. Пор. \7аЬ1 І, ЗО; Сим. 276; АУапіІ. І, Аскег 25, 45. 

•8. Як мати погано орати, то ліпше випрягти. (Явор.) 
Буває так, що не ореть ся, вемля тверда або мокра. 

Орел. 1. А гиль-га, ораві бя ті розбили! (Наг.) 
Кричать на гусвй, що вайшли в шкоду. л 

2. На орла кругулецк. (Гнїдк.) 
Примовляють, коли слабший іде на сильнїйшого. 

3. Орев би ті спйирив! (Наг.) 
Кленуть курці або гусці. 

4. Орел найлучше літав, але 8 мало спочивав. (Гнїдк.) 
Видно, що лїтанє робить йому приємність. 

£. Орел не вилітав мухн ловити. (Гнїдк.) 
Великий чоловік не воює 8 дрібними противниками. 

6. Орел не пристав в воробцями. (Ільк.) 
Слабший міцнійшому не товариш. 

Орендар. 1. Орендарю, орендарю, мій чесний господарю: чогось мов 
тіло ослабіло, щоб що доброго — випило би й в’їло. (Турильче) 
Промова коршемного гостя до аревдаря. % 

Оружє. 1. Беріт ся до оружа: до хліба та до ножа. (Ддр.) 
Заохота до їди. У Ількевича бев „Беріть ся.“ 

Оса. 1. Оси в гнізді дразнпто. (Гйїдк.) 
Наробити собі ворогів. 

2. Осою пустити ся. (Гнїдк.) 
Виступити ворожо против кого. Пор. Слав. І, 294. 

3. Пустив му сі осов до очий. (Наг.) 
Вар. до попередного. Пор. Нос. ст. 392; Е. Воі 155. 

ОсаФат. 1. Здибаємо ся на Осафатовіи доДинї. (Лучак.) 
Народне віруванє про місце страшного суду. 

Осел. 1. Ти осле дарданьский ! (Дрог.) 
Школярське проавище. 

Осика. 1. Осика сама горит., сама дук, сама собі воду носит. (Пужп.) 
Осика як горить, то фукає парою і випускав бульки 8 себе. 

Осиковий. 1. Осиковий му кіл у серце! (Наг.) 
Кленуть упиря. Бувало так, що викопували упиря 8 гробу і в домовині печ 
ревервувши трупа лицем в долину, вбивали йому в плечі осиковий кіл. 
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Осада - Острвй Ч. 19.287—19.307. 

Осина. 1. Агу на тя, а осина би ти! (Княж.) 
Оклики для відверненя злого духа. 

2. Пек та осина иа тебе! (Наг.) 
Відчіпне на 8лого чоловіка. 

Осичина. 1. З осичини не роблять коліс. (Ільк.) 
Бо вона не гнеть ся. 

2. Осичина — сипичина. (Наг.) 
Бо шипить на огни і пускає бульки. 

Осїдлати. 1. Осідлати кого. (Гнїдк.) 
Поневолити. 

Осінь. 1. Осінь едного ваиорозит, а весна двох. (Голешів) 
Т. за. осінні морози менше небезпечні як весняні. 

Оскома, ОСКОМИНа. 1. Мав оскоинну на зубах. (Наг.) Оскома ти. (Гнїдк.) 
Оскома мав двояке значінв: коли чоловік наїсть ея пр. квасних яблок, то ді¬ 

стає оскому на зубах, на яку помотає сіль, утерта на зуби. В переноснії» 

звачіню „дістати оскому44 знач, кривдувати собі на якуеь веосягнену ціль. 

Осліпнути. 1. Бодай ес осліп! (Наг.) 
Прокляте. 

2. Та ще-м не осліп, ще виджу добре. (Льв) 
Боронить ся чоловік, якому закидають, що не видить добре. 

3. Як ослїпниш, справ си окуляри. (Жидач.) 
Приятельска порада, звичайно непотрібна. 

Особа. 1. Що ии за особа — горшки лизати. (Голг.) 
Жартлива поговірка про якогось полизайка. Пор. Нос. ст. 392. 

Осока. 1. Гарно осока грав! (Стара С.) 
Осока — шувар. 

вставати ся. 1. вставайте сї з Богом! (Наг.) ...здорові! (Наг.) 
Говорять при відході з хати. Пор. Скав. П, 13. 

Остатний. 1. Або я остатна? (Сор.) ...лвцта? (Льв.) 
Остатна — делікатний вираз замісь курва. 

2. Най буде й остатнє, аби по статне. (Ком.) 
Хоч морально 8Іпсуте, має гарну постану. 

3. Остатний а оставковий, то не однаковий. (Кой.) 
Остатний має ширше вначінє, а останковий часткове. 

4. Хтось мусит остатний бути. (Наг.) 
Не кождий може бути першим. Пор. Мика 1342. 

5. Ще-ж, Богу дьикувати, не такий остатний! (Наг.) 
Не такий бідний. 

Остатняк. 1. Остатаьик би ти був! (Наг.) 
Прокляте, щоб тя вмер. Остатньик —остатній день жатя. 

Остаток. 1. Хто по остатку лізе, той добре ріже. (Явор.) 
Значінв неясне. 

Острий. 1. Острвй, що 3 не приступай до нього. (Наг.) 
Неприступний, суворий. 
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Острнтн—Отець Ч. 19.308—19.324. 

2. Острий як брнтва. (Сор.) 
Про гнівливого або дотепного чоловіка. 

3. Острий, як жидівська тупиці. (Наг.) ...сокира. (Жила1!.) 
Про тупоумного чоловіка. 

4. Таке востри, як у баби зуби. (Жидач.) 
Іронічно про якийсь притуплений внаряд. 

Острити. 1. Не остри зуби ва ній хлїб, бо сї своїй подавиш. (Кол.) 
Говорять вавидющому чоловікови, або такому, що чигав на чужий спадок. 

2. Острить вуби, як кіт на сало. (Ільк.) 
Кіт не потребує острити вубів, бо має без того Острі. Пор. ЬіЬІ. 189. 

Острів. 1. З відки та? — 3 Острова. — А чий ти? — Хлопа. — їв 
бн-с? — їв би-м. — Хцеш борщу? — Ньи, не хцу. — Хцеш 

логази? — Зачер бим во два рази. — їв би-с квас? — Я їв 
квас, як ішов до вас, — З’їв би с пирога? — З'їв бим і два. — 

Хцеш каші? — Шо ласка ваші. (Явор.) 
Гумористична розмова. 

Отець. 1. Вітцїв як у стрісі воробцїв, а мати вдна. (Наг.) 
Питане вітцївства дуже часто невяяснсне. 

2. Во імя Отця и Сина бив отець сина, а син вітцьи, тай не було тону 

кінцьи. (Ляхівці) 
Пародія молитви. 

3. Во іія Отца — за отца, і Спна - за Максима, і Духа — за Адг 

друха, і амінь — ва камінь. (Калуш) 
Пародія молитви. 

4. Во імя Отца і Сина, ліпша Касьва як Марина. (ІІралк.) 
Пародія молитви. Пор. Імя 1. 

5. Забив ти мого вітцьи, вабю я твою свиню. (Наг.) 
Жартлива погроза. 

6. 1 ва рідним вітцьои так ес не плакав, як ва тов дурницев. (Наг.у 
Коли хтось плаче за чимось дрібним. 

7. Імя отца за Отця, і Сина ва Максима, і сьвятого ва сліпого, і Духа 

ва Аидруха і амінь за камінь. (Бабухів) 
Варіант до ч. 3. 

8. Його отець того не любить. (Ільк.) 
А він сам і поготів. 

9. Мій отець був стрілець, стрілив на пец та в горпець. (Наг/> 
Жартлива приказка. 

10. Мйа уца і сина, Рувька, Каська і Марина. (Ровділ) 
Пародія молитви. 

11. Не той отець, що вродив, але той, що виховав. (Наг.) 
Уродити не штука, а виховати штука. 
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Отець—Отчеваш Ч. 19.326—19.343. 

12. Оден отец десятеро дітей вигодує, а десятеро дїтей одного вітця не 
годні. (Кобил.) 
Недоладні порядки 8 розпадами великих родин. Цор. Овш. Врг. 143. 

13. Отець вбирав, син розкидав. (Кобил.) 
Про марнотратного сина. Пор. \УапсІ. І, АІІег 4; ВсЬІеі. 183. 

14. Отець по батькІБСьки побв, по батьківські й помилує. (Ільк.) 
Стара практика. 

15. Такий ти й вітчище поганий був. (Наг.) 
Говорять поганому чоловікови. 

16. Той ще свого вітчищьи поганого перейшов. (Наг.) 
Ще гірший від батька. 

17. У мого вітця били три стодоли: в едні стояв мак, друга такай так, 
а в треті* миш в розуму війшла, нїґде зерна не найшла. (Мшан.) 
Гумористична приказка про такого, що удає 8 себе богацького потомка. 

17. Який отець, такий син. (Гнїдк.) 
Пор. І, Батько 12. 

18. Я не твого вітцьи син. (Наг.) 
Так тя-ж і не рівняй ся 80 мною. 

Отечество. 1. Отечество на язиці, а в серці* облуда. (Ільк.) 
Приказка книжного походженя. 

Отинїя. 1. Купив собі Отивїю! (Стан.) 
Купив, набув щось невдале 

2. Купив есь собі Отинїю, тримай же собі Отинїю. (Бар.) 
Варіянт до попер. 

Отїпати. 1. Отїпав ним, як горстков. (Наг.) ...снопом. (Наг.) 
Кидав, термосять. 

Отруби. 1. Хто ся в отрубаїв вмішав, того свині в’їдять. (Ільк.) 
Отрубя — частини кори І8 вбіжевих зерен, мелених на жорнах або в млині, 
які потім висівають ся і навивають оя де инде висівками. 

Оттак. 1. Вже й „оттакв не кажіть. (Лучак.) 
Нема що більше кавати. 

2. Оттак іди тай не бав сї. (Наг.) 
Ото йому удало ся. 

Сттуда. 1. Оттуда иа «лопану голову! (Ростоки) 
Прокляте, коли хтось пішов в однім напрямі, або упав. 

Отченаш (молятва). 1. Нема оченаш, нема хлїба. (Льв.) 
Говорили старцеви, що прийшов жебрати, а не вмів навіть вмовити „Отче¬ 

наш". Ширше 8начінв — н ©навченому до якогось діла не дають плати. 

2. Отченаш, батько наш кури крав, на під клав: Дай Боже поїсти, ва 
другими ще полівій. (Озеряни) 
Пародія молитви. Пор. Нос. 274. 

3. Отче наш, батько наш кури крав, на під клав, Бога просвв, абд всї 
поносив. (Наг.) 
Варіянт до попередного. 

— 484 — 

ОідііігесІ Ьу ^лООДІе 



Отченвш—Ошукати Ч. 19.344—19.35в. 

4. Отче ваш, же всі що-сь украв, прінеси! А я вкрав ковбасу, вавтра 
рано принесу. (Ворона) 
Инша пародія. 

5. „Отченаш* за мамою говорити. (Гнїдк.) 
Легка робота. 

6. Очінаш, на халаш (вар. татку наш) кури крау, у міх клау; кури ко- 

котіли • у ніх ни хокіли. (Голови) 
Варіант до ч. 2 і 3. 

7. По „Оченаши* напиію ся по чаши. (Ільк.) 
Дяківська прикаяка. 

Офіра. 1. Нї Богу офіра, нї чортові сьвічка. (Тереб.) 
Говорять про чоловіка, нї до чого невдалого. 

Охота. 1. Без охоти нема роботи. (Ґриг.) 
Найліпше йде робота з доброї волї. Пор. ІЛЬІ. 68; Слав. І, 239. 

2. Де охота, там і робота. (Ком.) 
Варіант до попер. 

3. Охота гірша неволі. (Лучак.) 
Що чоловік робіть по добрій волї, то внодї не вробив би того під примусом. 

Пор. Дик. 310; Нос. ст. 396; Сим. 1839. 

4. Яка охота, така робота. (Жидач.) 
Яв велика охота, то робота йде дуже спірно. 

5. Як нима охоти, то нима роботи. (Жид.) 
Антіте8а до попер. 

Очерет. 1. В очереті шукав сука. (Ільк.) 
Даремна робота. 

2. Як чорт в очерет улізе, то в котру схоче дудку грав. (Ільк.) ...черет 
...заграв. (Мінч.) 
Натяк на популярну лвїенду про чортову дудку. Пор. Памятки І, ст. 292: 

„СНДАШІ ЖІ ДІАВ®4*к К*Ь КНАЇ*# Н N444 СІК* ТКФ0НТИ ПНЦІААИЛ 

Ошука. 1. Велика то нам ошука. (Коросно) 
Жалували ся робітники на неввплатпого пава. 

Ошукати. 1. Сам вм себе ошукав. (Дрог.) 
Кавть ся чоловік, що попав ся в кепський торг. Пор. \¥ап<і. І, Веіги^ 3. 

2. Ти сї на тім дуже ошукавш. (Наг.) 
Даремно надівш ся на щось. 
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Павло—Паки Ч. 19.359—19.374» 

П. 

Павло. 1. Зробив кобилі Павла. (Наг.) Зробила... (Кольб.) 
Зробив щось недоладного. 

2. Я Павло з Мшанця, 8 самого кінця, з під лозини, мудрого вітця* 
(Мшан.) 
Жартливе говорена селянина про себе самого. 

Паворожка. 1, Наворожка, поворож, ци до землі, ци до неба. (Тих. ВЛ.) 
...дам ті хлеба. (Ч. ВЛ.) 
Паворожка — комашка Соссіпеїіа. В міру того, чи вона ввята на руку лїзе 
в гору, чи в доливу, ворожать, чи чолозікови буде вести ся добре, чи зле. 

Павук. 1. Аж тепер ти павуку попав сї панови в руку! (Наг.) 
Натяк на оповідане про дяка Павука, що брав ся ворожити і коли пан, яко- 

му він мав ворожити, затулив у жменю павука і запитав його: „Що маю 
в шмени?а, то він заклопотаний і не знаючи, що держить пан у руцї, сказав 
про себе самого: „Аж тепер ти, Павуку, попав ся панови в рукуи і так мимо 
волі потрафив в те, що пан держав у жмени. 

2. Зоткав павук павутину, воткав, тай сам у ній погибае. (Гнїдк.) 
Мова про інтриїанта, що сам попадає в свої еїти. 

Падати. 1. Най ти ся не паде! (Тухля) 
Нехай тобі се не трафляє ся. 

Падонько. 1. А мій же ти падопьку нещіслввий! (Товсте) 
Окрик в якімсь нещастю. 

2. Ей падоньку гіркий! (Печен.) 
Варіант попер. 

3. Падочку мій чорний! (Верев.) 
Варіант до ч. 1 і 2. 

Падь. 1. А бодай на тебе надь упала! (Стан.) 
Прокляте. Падь — нещаста може хороба. 

Пазуха. 1. За пазухою гадвну гріти. (Гнїдк.) 
Говорять про зрадливого приятеля, або виродну дитину. 

2. Маю тя ва павухов. (ЮК.) 
В моїх руках, я тебе певний. 

Паки. 1. бден .паки”, а другий таки. (Луч.) 
Оба говорять те саме. 

2. Паки, паки, а решта таки. (Наг.) 
Говоріть що хочете, а буде, як буде. Пор. Нос. ст. 396. 

3. Паки, паки, давай попе табаки! (Лисець) 
Мудрованв, 

4. Паки, паки в миром, паляниці* з сиром подавайте, приноеїте, щоб сї. 
вам ховали діти. (Город.) 
Гумористична не то примівка, не то приспівка. 
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Паламаруватн—Палець Ч. 19.375—19.393. 

5. Паки, паки, пішов піп па раки, а попадьи на губи, тай ся вибила 
ауби. (Наг.) ...а попадьи на рибу гай алапада жьнбу. (Кнїгинин) 
Гумористична примівка. 

Паламаруватн. 1. Не паїаиаруй у чужій церкві. (Луч.) 
І1е убирай ся ва їосподаря у чужій хаті. 

Палениця. 1. Ііалепицв ие хлїб, дівка не люди. (Зїбол.) 
Паленица все-ж таки хліб, а дівка людина; іронічний вислов. 

2. Палевидяни нанагала. (Гол.) 
Натяк ва жінку, яка хвалила ся чоловікови, що мовляв, у нас хдїба минула 
ся мало, бо я паляницями наматаю. Пор. МГапсІ, І, Вгоі 311. 

Палець. 1. Абиі го бодай раз пальцьом кинув, то би їй не жьиль. (Наг.) 
Пальцем кинути вн. ударити. 

2. Аби па палець уступив, то ньи. (Наг.) 
Упертий, ве хоче уступити нічого. 

3. Аби хоць раз пальцьом кивнув. (Наг.) 
Говорять про лінивого, що не хоче нічого робити. 

4. Анї палець обвинути. (Гнїдк.) І палець вавинути. (Наг.) 
Щось найменше прим, не дали йому ані настільно, аби палець обвинути, отже 
не дали нічого. 

5. Бог дав пальці* як видельцї. (Кол.) 
Говорять, коли хтось жартує 8 того, що селяни беруть мясо пальцями а пе 
вилками. 

6. Він цілий не варт мого іізельного пальцьи. (Наг.) 
Говорять про малозначного, ледачого чоловіка. 

7. Всі ми пальці* едваково милі. (Наг.) 
Говорять родичі про своїх дїтий. 

8. Всратп сьи в мого і шей пальцем притолочити. (Будзап.) 
Згірдний вислов ненависти. 

9. Дав му по пальцьох. (Наг.) 
Ударив. Пор. IV а псі. І. Гіп£ег 120, 123, 185. 

10. Дай му палець, вія ва руку хапле. (Наг.) 
Про захланного чоловіка, якому досить найменшої притоки до найбільших 
жадань. Пор. АйаІЬ. Раїес 1|; ІдЬІ. 168; Слав. П, 61. 

11. Дам ти пйеть пальців, а шесту долоню. (Наг.) 
Зн. дам тобі поаа уха, вдарю в лице. Пор. АбаІЬ. Раїес 16; >Уап<1. І> 

Гіп£ег 200. 

12. Диви му сі на пальці*. (Наг.) 
Остерігають перед злодійкуватим чоловіком. 

13. Довгі пальці мав. (Наг.) 
Про злодійкуватого чоловіка. Пор. АйаІЬ. Раїес 4. 

14. бден палець уріж, то ціла рука болит. (Наг.) 
Ушкоджене одної части шкодить цілости. Пор. Мика 818, 865; Сим. 1121. 

15. Закусив палець па мене. (Наг.) 
Закусуваве палці в 8иак погрози. 
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Паяець Ч. 19.394—19.413. 

16. Запхай палець у г—цю таб обласні (Наг.) 
Насьміх, воли хтось хоче чогось смачного. | 

17. З палця собі тото не виссав. (Ільк.) 
Не видумав. Пор. АйаІЬ. Раїес 10, 17; ІУапб. І, Ріп#ег 89. 

18. З під нальцьи в палень, 8 під голови в голову! (Наг.) 
Передраанюють ворожбита чи ворожку, що відворожуе біль. 

19. І пальцем не вакриввт. (Гнїдк.) 
Мабуть те саме, що не кивне. 

•20. І ти нусиш свій палець у тото встромити. (Наг.) 
Говорять такому, що Влавить в не своє діло. 

21. їв би-с си пальці! (Наг.) 
Прокляте. їсти свої пальці — знак найбільшого голоду. 

22. Крі*ь пальці дивити ся. (Гнїдк.) 
Не хотіти бачити виразно. Пор. МГапсІ. І, Ріп£ег 110. 

23. Любит му дещо до пальців прилипнути. (Наг.) 
Говорять про злодійкуватого чоловіка. Пор. ЬіЬІ. 171. 

24. Межи двері пальці не клади. (Гнїдк.) ...бо ті прищипну. (Наг.) 

...приськибнут. (Наг.) 
Де двоє сварять ся, там ти не мішай ся. 

.25. Мепе мої пальці годуют. (Наг.) 
Говорить варібний чоловік. 

26. Мені тебе на еден палець віщо. (Яс. С.) 
Говорить сильний до слабого. Пор. АУ&пб. І, Ріодег 124. 

27. Мізинний палець мені тото повів. (Ільк.) 
Хтось наймевший а найбливший сказав мені щось. Пор. АсІаІЬ. Раїес 5. 

\7ап4. І, Ріп^ег 92. 

28. Мій еден палець більше варт, ніж ти цілий. (Наг.) 
Варіант до ч. 6 

29. Можна їх на пальцьох порахувати. (Наг.) На пальцьох би іх пора¬ 

хував. (Наг.) 
Т. 8н. що мало їх. Пор. 1¥апсІ. І, Ріп^ег 178. 

30. Мусів і він у тото пальці віачьнти. (Наг.) 
Про вмішане чоловіка в якесь нечисте дію. 

31. На иене люде пальцїиа цоказуют. (Наг.) 
Набрав ся якогось сорому, дивують ся йому. Пор. \¥апб. І, Ріп^ег 192. 

32. На палець ва грубо. (Наг.) 
Палець так як пр. локоть належить до найстарших людських мір. 

33. На пальцьох ходит. (Наг.) 
Ходить тихо, обережно. 

34. Не будеш пальця лизав. (Ільк.) 
Не будеш смакувати. 

35. Не кіаци пальців неже вуби, бо тл вкусят. (Луп.) ...псові в вуби... 
(Ільк.) 
Не встрявай у сварку між двома людьми, не вдавай ся легкодушно в небез- 
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Палець Ч. 19 л 14-19.432'. 

пеку. АсІаІЬ.РаІес 9. 

36. Не притулюй нікому пальців до губи, бо вкуеит. (Загул.) 
Варіант до ч. 36. 

37. Не пхай бабі вальця в рот! (Дар.) 
Вона не иав зубів, тай не хоче, щоб Ті мацати. Пор. Бос. ст. 347. 

38. Не пхай ракова палець, бо тя вщипне. (Балвг.) 
Не шукай собі напасти. 

39. Не пхай пальців яежн двері. (Лев.) ...ніж... (Мик. в. Д.) 
Пор. ч. 24; Гшьф. 1749. . 

40. Не пхай пальця в шпару, бо притиснеш. (Мінч.) ...пальців... бо при¬ 

тисне. (ІІетр.) 
Шпара між двома деревами, або в роздуванім дереві, яка може стиснути ся*. 

Пор. АйаІЬ. Раїес- 13. 

41. Не тикай пальців крізь двері. (Короп.) 
Вар. до ч. 39. Пор. Нос. 412. 

42. Ни клади палці иежн двері а одвірок. (Кольб.) 
Вар. до ч. 24 і 39. 

43. Пальцем потопа не заставити. (Гяідк.) 
Надим способом великої небезпеки не спиниш. 

44. Пальцї би ти покулило! (Наг.) 
Повудити — покривити; прокдяте. 

45. Пальцьои ті ткву, то зараз упадеш. (Наг.) 
Говорить сидьний слабому. 

46. Подай иу палець, тягпе тя за руку. (Гнїдк.) 
З мадої причини велике дихо. Пор. ч. 10; Сдав. П, 81. 

47. Попік пальцї па тій. (Наг.) 
Завнав шкоди. Пор. АУапб. І, Ріп^ег 90- 

48. Про бден палець не каліка. (Ваг.) ...робити будеш. (Ваг.) 
Говорили такому, що показуючи на відрубаний палець на лівій рущ твердив,, 

що він каліка і не може нічого робити. 

49. Сая як палець. (Наг.) 
Про чоловіка бе8 ніякої родиня. 

50. Старші пальці, як відевцї. (Жидач.) 
Вилки — півний винахід. Пор. ч. 5. 

51. То так як в пальці тріс. (Наг.) 
Стадо ся нагло і швидко. 

52. Укажи ну палець, а він руку просіть. (Ільк.) 
Варіант до ч. 10 і 46. 

53. Укусвтн ся ва палець. (Гийк.) 
Значіне неясне. 

54. У мене в мізельніх пальцн більше розуму, ніж у тебе в голові. (Ваг.) 
Виговорював один чоловік другому, дохаауючи йому, що він дурень. Цпр. ч. 6* 
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Палець—Паиятливнй Ч. 19.133—19.451. 

55. Хоць ваііевшиб палець відріж, то едпако боліт, як і велвквй. 

(Кол.) 
Вар. до ч. 14. Пор. Слав. П, 46. 

50. Я бв вго нізельній палець за тебе цілого не дав. (Наг.) ...едаого 
пальцьи... (Наг.) 
Він далеко вартнїйший чоловік. 

57. Я зі своїх пйвтьох пальців жию. (Наг.) 
Говорить робучий чоловік. 

58. Я тебе на еден палець беру. (Наг.) 
Говорить сильний до слабого. 

Палиґа. 1. Впоров го палиґов, аж присів. (Орт.) 
Ударив сильно дручкои. 

Палиця. 1. Впік го палицев, аж сї скрутив. (Наг.) 
Ударив сильно палицею. 

2. Хопив ва палицю і мастит. (ЮК.) 
Бв палицею. 

3. Хто вхопив палицю, тоі війтом стане. (Стан.) 
Якийсь особливий спосіб вибирали війта, що хто вийме в многих палиць одну 
8 якимось особливим 8НВКОМ, той буде війтом. 

Паляниця. 1. Таку-м ти, чоловіче, паляницю спекта, як пух. (Коб.) 
Хвалила са жінка добрим печивом. 

Ламороки. 1. Він мінї тут памороки морочвт! (Став.) 
Про баламута, що говорить не внати що. 

Ламятати. 1. Або я памйитаю, що вчора яа день був? (Наг.) 
Говорить нетямучий чоловік. 

2. Будеш панйитати мої руки. (Наг.) Нопамятабш... (Дрог.) 
Набю тебе. 

3. ІІамйитаеш, що-м бив, а не памйитавш, що-м ти добро робив. (Наг.) 
Говорить чоловік ЖІНЦІ. 

4. Памятай собі нині, що й завтра буде. (Замул.) 
8сі1. те саме. 

5. ІІоиамйитабш ти руський місьиць. (Наг.) 
Попамятабш дуже довго. 

0. Що-м учора їв, то не памйнтаю, а що-м дїтинов робив, то все иа- 
мйитаю. (Наг.) 
Говорив старий чоловік. 

7. Що-м учора їв, не памятаю, а що-м малим робив, то як живе ми 
в памяти. (Цей.) 
Вар. до попер, ч. 

Ламятка. 1. Дістав памиитку ва ціле житьи. (Наг.) 
Набили його, або взагалі стало са йому щось надввичайне. 

Памятливий. 1. То пааиігливнй чоловік! (Наг.) 
Такий, що тямить кожде дане-слово. 
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Паїятнвк—Пан Ч. 19.452-19.471. 

Памятник. 1. То вже тону, б п&ийнтник^ вена. (Наг.) 
Нема про се ніяких 8гадок, нема старих дюдий, щось тямили би се. 

Ламятущий. 1. То панйитущнй чоловік. (Наг.) 
Такий, що тямить старовину. 

Память. 1. А з’їв бнс свою павйить! (Наг.) 
Пройдете. Вірять, що хто їсть хдїб над отвертою книжкою, 8’їдае свою 
память. 

2. А погана би ти ианбить була! (Наг.) 
Бденуть дихого чоловіка. 

3. Вже ии памбитв не став. (Махн.) 
Починаю вибувати богато дечого. 

4. Викинуло його в паняти. (Кобр,) 
Стратив память. 

5. Викинуло би тя з паняти! (Еон.) 
Прокляте; іначіне двояке; щоб ти стратив память і щоб забули про тебе. 

6. Дьикувно вам за добру панйить! (Наг.) 
Говорять гостям, що давно буди, а тепер пригадали собі і прийшли. 

7. За сьвіжої паняти зроби. (Наг.) 
Поки тямить ся, поки не перестаріло. 

8. З паняти го вибило. (Крех.) 
Стратив память. 

9. З паняти проказує. (Лол.) 
Оповідав те, що ватямив. 

10. Коротка панйить у тебе. (Наг.) 
Швидко вибуваєш те, що ти говорив. 

11. На панйить навчив сї. (Льв.) 
З устного оповіданя або а книжки. 

12. Панйить би ти щевлаї (Наг.) 
Щоб про тебе габуди. 

13. Сім літ і паняти нїт. (Город.) 
За сім лїт вабуди чоловіка або подію. 

14. То сї ще на ної панйити стало. (Наг.) 
Я затямив. 

15. Ци вже-с і панйить згубив до решта? (Наг.) 
З докором говорять до вабудька або недбалого чоловіка, що не тямить проте, 
що вайпотрібнїйше. 

Пан. 1. Або пан або нропав. (Льв.) 
Говорить чоловік ризикуючи на щось велике. Пор. Нос. ст. 256; \Уап<і. І, 
Есіеїтапп 29. 

2. Або то пан з иншої глини, нїж хлоп? (Цен.) 
Протест проти соціальних, ріжниць що виросли на антропольоїічній вдности. 

3. Біда в панани: ни в корінну, а вни за нани. (Кривор.) ..до коршни... 
(Підпеч.) 
Нарікають гумористично селяни на зубожене панів. 
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Ч. 19.472—19.489. Пав 

4. Волай 8 біда пана не було, а щоби пан на біду зійшов! (Наг.) 
Біда тут* ви. бідність. 

5. Бодай 8 хлопа пан не був. (Мик. н. Дн.) ..ле було 8 хлопа пана. 
(Наг.) 
Побожне баж&нв.Пор. Озю. 8рг. 379. 

6. Бодай пан до жввіто панував, а по евертн тачкам каміне возив. 
(Вродин) 
Прокляте. 

7. Будь великих паном налих коштом. (Тернон.) 
Таким паном може бути й мужик. 

8. Були два пани, мали одні штани; котрий ранше встав, той сї в них 
вбирав, а котрий пізвїйше, то той хорував. (Голевів) 
Іронічна характеристика ляхолатвнків, що вдають панів. 

9. Були такі пани, що мали одні штани: хто рано встав, той штам 
вбрав. (Бергом.) ...іри... (Кнїг.) Два пани, одні штани, хто борше 
встав, той борше сї вбрав. (М. Яцк.) 
Вар до попер.' 

10. Великий пан: з чого сорочка, з того й жупан. (Дар.) 
Іронічно про бідного пана 

11. Великим панах трудно правду сказати. (Ільк.) 
Перед ними приходить ся брехати. Пор. А (і а 1Ь. Рап 176; 1¥апс1. ІІУ 
Неег 22. 

12. Великі папи: хоть неправда хвали! (Гнїдк.) 
Не вносять правди, а люблять похвалу. 

13. Вже пани й попи стіснили сї. (Город.) 
Побідніли, стратили вначінв. 

14. Вії иилого пана нила мвнї рана. (Буде.) ...свойого... (Петр.) ...мого... 

солодка. (Голешів) 
Говорить жінка про свойого чоловіка. 

15. В пана кради, перед пана клади. (Печей.) 
Покірний слуга мусить правдою і неправдою догоджувати панови. 

10. В ї папи, а хто буде свннї ласти? (Ільк.) 
Іронічний вислов про те, коли прості люди навивають себе панами. Пор. 

АсіаІЬ. Рап 66; 1¥ап<1. П, Негг 2; ЬіЬІ. 219. 

17. Вхопив пан за тіло а чорт за душу. (Корч.) 
Якась згадка в нанщивнаних часів. Зпачівв неясне. 

18. В чім пани бракують, в тім убогі смакують. (Ільк.) 
Що пани відкидають, тим гористу ють ся бідні. 

19. Дав Пан Біг на всьо ситно того року. (Лучак.) 
Про добрий урожай. 

20. Дав ІІан-біг по доленьдї, як намі так доненьці. (М. Яцк.) 
Яка мати нещаслива, така й донька. 

21. Дасть Пан-Біг поживитн ся, та не дасть видихати. (Підгірки) 
Про чоловіка, що умер в нереїду. 
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Ч. 19.490—19.507. Ная 

•22. Два лави, два атаваяв, а вдев піддаяві. (Луч.) 
Про убогих панів. 

.23, Дц(*м мана* служіть, ц сорочку де пав. (Ільк.) 
Бо ні одному не догодить. Дор. А<1а1Ь. Рад 83; \7аЬ1 І, 89; П, 40; У Че¬ 

хів: Ни8І& вІпйЬа, гісікб, зикпб. ЬіЬ?. 174*. 

24. Двом панам тяжко служите. (Ільк.) 
Тяжко їм догодити. Пор. А(За1Ь. Рап 28; ЛУалб. П, Негг 569, 639. 

25. Де ся пан в паном бв, там хлоп своє волосе дав. (Гвїдк.) 
Пани бють ся між собою, а мужики 8а се терплять. Пор. АбаІЬ. Рап 74. 

26. Добрий пан — в8ьив у дїтий хлїб та кинув псам. (Кодьб.) 
Характеристика панщианнних порядків, при яких виганяли селянських сиріт 
в їх рідних хат. 

27. Добрий пан: ні бе, иї лав, та в нічім це дбав. (Ільк.) 
Недбалий пан гірший від строгого. Пор. Д<іа1Ь. Рап 118. 

28. Дрібненькі пани, а воші як біб, восковані чоботи, а босий слід. 
(Мик. н. Дн.) 
Іронічний вислов про убогих а прете я сі о вально убраних панів. 

29. Ей папи голоколїнці! (Дар.) 
Про панів голодранців, вбанкротованих. 

30. 6 пан над панами. (Наг.) 
Говорять про Господа Бога. Пор. ДУапб. П, Негг 272. 

31. Забрав Пан Біг богатих, а бідниин кидав. (Глещ.) 
Говорять жартуючи, коли хто впаде. 

32. З великини панами ие 8а панбрат. (Ільк.) 
Небезпечно 8 ними брятати ся. Пор. АсІаІЬ. Рап 327; Нос. ст. 436; ЗсЬІеі. 
170. 

33. Знайди такого пана, аби тебе вробив старшин надо инов. (ЮК.) 
Мовила жінка до недоброго чоловіка. 

34. З панами приставай мано, в дурняии ніколи. (Кнїгивичі) 
Житєва практика. 

35. З панами пуцки не нпьврьий, бо як твоя буде коротша, то натьиг- 
нут, а як довша, то втнут. (Наг.) 
Конкретна ілюстрація нерівносте між підданими і панами. Пор. \7апб. II, 

Негг 594; беїак. 325; Озт. 8рг. 156. 

36. З панами рідко, а 8 дурняии ніколи не приставай. (Ільк.) 
Варіант до ч. 34. 

37. З паном куцка не нір. (Гнїдк.) 
З панами не рівняй ся. Варіант до ч. 35. 

38. Каждий пан в своїй хаті. (Метр.) 
Кождий в своїй хаті має свободу ровпоряджати ся. Пор. АбаІЬ. Рап 66, 78; 

ЇУапб. П, Наиз 278. 

39. Казав пан: кожух дай, тай його слово тепле. (Лев.) ...але його... 
(Ільк.) ...тепле його слово. (Наг.) 
Пансьяа обіцянка не має практичної вартосте. 
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Пан Ч. 19.508—19.527. 

40. Казав пан, мусив сам. (Лев.) ...иішов... (Гпїдк.) ...та мусїв... (Міот.) 

...тай вробив... (Петр., Ільк.) 
Не мав слуг тай нусїв зробити сам. Пор. Гильф. 29; IV а псі. П, Неп* 704, 967. 

41. Кавав пан наймитам, а мусів вробити сам. (Жил.) 
Не послухали його слуги. 

42. Кавав пан слувї, слуга служниці. (Бар.) 
Накав переходить від висшого до що-рав нившого. Пор. АОаІЬ. Рал 65. 

43. Кождий пан ва свої гроші. (Баїиг.) 
Може розпоряджати ними. 

44. Кождий пан за своїх рук (Снят.) 
Кождий розпоряджав здобутками своєї праці. 

45. Коли-сь не пан, не вбирай сї в жупан. (Кол.) 
Говорять такому, що гордий па свою одіж, удав пана. 

46. Коли-сь не пан, не павь сї. (Наг.) 
Не вдавай пана. 

47. Кривда тобі, що мене пан погладив! (Наг.) 
Мовила дівка дівці. 

48. Ладили ня лати ва папа, тай сиджу невіддана. (Лол.) 
Говорила дівка, з якою родичі спекулювали на якесь панське подружв. 

49. Ми сідаєм до горівки, пани в вами до співки. (Іванівцї) 
Про зледащілих панів по скасованю панщини. 

50. Мій шш без ножика но ляже, а бев ігли не встане. (М. Яцк.) 
Такий бідний, що не мав навіть гудвиків і мусить що рана вшивати на собі 
верхну одежу, а що вечера розрізувати. 

51. Може ще й з панів будут люде. (Снят.) 
Надїяли ся люди по скасованю панщини. 

52. Може й пан ноже бути чоловіком. (Кол.) 
Звичайно пан бував нелюдяний. 

53. Най пани грив\ть ся, що ни знают, де гроші діти. (ЮК.) 
Нема тепер таких панів. 

54. Най пай знав, як хлоп уживав. (Льв.) ...капусту 8 бураком. (Чер¬ 
ниця) Бий жінко ціле яйце в борщ, пай иае... (Наг.) 
Іронічно про хлопську страву, котрої пан не їсть. Натяк на оповідане про 
те, як пан гостив у хлопа. Пор. Дик. 579. 

55. На кого Пан Біг, на того і люде. (Глещ.) 
Про нещасного чоловіка. 

56. На панів та на жидів бідуют бідні хлопи. (Луч.) 
Так було за панщини, так в і по панщині. 

57. Наступив пан хлопови па ногу тай каже: „О, пардон!" „Ти сам 
пердун!" відказав хлоп. (Коб.) 
Гумористична анекдота оперта на незрозуміню слова, перекрученого на руське. 

58. Наш пан в гору сі підносит: з долини ріже, а в горі латав. (Голг.) 
Іронічний вислов про пана, що ніби то доробляв ся чогось. 

59. Не дурень видумав паном бути. (Явор.) 
Панам легко жити. 
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Сан Ч. 19.528—19.547. 

<60. Не оден четвер минув, нїя пай село набув, але коли загадав, тогди 
продав. (Орел.) 
Щоб набута, треба було богато труду і клопоту, а продати дуже легко. 

«61. Не так пані, як підпанки. (Наг.) 
Підпанки т. в. панські офіціндїсти, гірші від самих панів. Пор. \Уап<1. П, 

Негг 29, 36; Нос. ст. 373- 

•62. Нї пани, пї Ляхи, саме драйте. (Збар.) 
Про якусь непочесву компанію. 

63. Обіцяв пан кожух, тепла його бесіда. (Стрий) 
Панська обіцянка стоїть за самий дарунок. Пор. ч. 39; АйаІЬ. Рап 139; 

ІУапсї. П, Негг 113. 

64. Оден пан, другий хлоп: одеп цабе, другий соб. (Ур.) 
Ніяк не війдуть ся. Пор. АбаІЬ. Рап 202. 

65. Он иан своє село має, а як сї розіїре, то залатає. (Наг.) 
Про ощадного і запопадливого пана; говорять в докір недбалому селянинови 

66. Пана в пана ввержут, а мене а хлопа не ввержут. (Наг.) 
Панови легко утратити своє панство, а мужик зістане мужиком. 

67. Пан, а псу брат. (Гнїдк.) 
Про 8лого пана. 

68. ІІаи, а псу хліб в’їв. (Гнїдк.) 
Про бідного або захланного пана. 

60. Пан Біг велїв: стережьи ся чьоловічье, а я ти номожю. (ЮК.) 
Бог велїв чодовікови бути обережним. 

70. ІІан-Біг високо, правда далеко, а підпанки що хотят, то роблят.(М.Яцк.) 
Безвихідне положене бідного чоловіка. 

71. Пап Біг все дає людьом 8 пеба, бо йому пе треба. (Підгірки) 
Дар божий уважаеть ся чимсь небесним. 

72. Пан — в соломі спав, зубами сї ськав. (М. Яцк.) 
Мова про бідного пана, що жив як пес. 

73. ІІац добрий так як отец, взяв корову і скопец; а пані як мати, ка¬ 
зала теля взяти. (Петр.) 
Іронічна поговірка про панів за часів панщини. Пор. АбаІЬ. Рап 140, 153. 

74. Пане, дайте більше, бо еге тьижші були. (Мик. н. Дн.) 
Значінв неясне. 

75. Пап з паном, а Іван з Іваном. (Ільк.) 
Рівний з рівним товаришує. Пор. АсіаІЬ. Рап 222. 

76. Пан з паном Дзінь добри“, а хлоп в с—ку дістав. (М. Яцк.) 
Відносини між панами зовсім инші, як між паном і підданим. 

77. ІІан з паном па раїї, а ти хлопе стіп в задї. (Заплат.) 
Пани не допускали хлопів до своєї ради. 

78. Пап з паном сї ногодит, а Іван в шкіру дістане. (Стрий) 
Два пани посварили ся за мужика і скінчило ся на його покараню. Пор. 
А (1 а 1Ь. Рап 221. 

79. Пан: з чого сорочка, з того й жупан. (Гнїдк.) 
Про бідного, лихо одягненого шляхтича. Пор. АсІаІЬ. Рап 214. 
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Пав Ч. 19.548—ІУ.56С- 

80. Пава бють ся, а вужиків боки болять. (Ільк.) 
Куші терплять, вола папи бють ся ніж собою. Пор. АбаІЬ. Рап 74; Ти- 

нош. 191. 

81. Пани бют ся, а хлопів голова болят. (Ур.) 
Вар. до попер, числа. Пор. А<3аІЬ. Рап 187. 

82. Пави в брід, а вуши хребти виїли, івк батогои зсїк. (Кріївор.) 
Насьнішаа над збіднілими паиани. 

83. Пави великі, а вуши дрібовькі. (Богород.) 
Насьнішлвва принівиа про панів. 

84. Пави: в січку срати, в волову сьцетв, а робвти неї а кону. (Мвк_ 
иад Дн.) 
Пави тільви до збитнів добрі. 

85. Пани горнут сі до себе, а хлопа би спекли. (Кос.) 
Держать ся купи і неи&видать мужиків. 

86. Пани дрібненькі: вуши як біб, в содові спет, а зубами сї чііают. 
(Мок. п. Дн.) 
Насмішка вад бідними панами. Вар. до ч. 72. 

87. Пани 8 двома шапками. (Калуш) 
Мова про жидів. 

88. Пани і жебраки по смерти однакі. (Залїсе) 
Смерть рівняв всі*. Пор. АгіаІЬ. Рап 181. 

89. Пани і коти де хотят, там лежат. (Зазул.) 
їм скрівь вільно лежати. 

90. Пави мої дрібненькі, а вуши як біб. (Нижнїв) 
Насміх над підпанками. Варіант до ч. 86. 

91. Пани скубуть ся, а підданих чуби болять. (Ільк.) 
Вар. до ч. 80. Пор. АйаІЬ. Рап 178; \Уап6. П, Неп* 27, 790; беїак. 325- 

92. Пани свої села мают та дранті латают. (Орел.) 
Тим більше повинен латати своє дранті мужик. Вар. до ч. 65. 

93. Пани як дурні: що хотять, то роблять. (Ільк.) 
Роблять нерозважно, нераз і 8 примхи. Пор. АсІаІЬ. Рап 16; Тимош. 553 

\Уап6. П, Негг 500. 

94. Пан і жьид того ни нартуют, аби її робити в голоді. (ЮК.) 
Ніхто взагалі того не варт, щоб йому робити в голоді. 

95. Пан каже: „Най буде, як бувало". А хлоп: „Бї, бо тогдо били» 
тай пропало*. (Ком.) 
Паннонсе рВати ст, а Мужик-поступовець. 

96. Пан каже постраШйтл, а слуги бют. (Коб.) 
В пансьййх устах пострашити значить те саме, що набити. Пор. А<іа1Ь* 

Рап 194; IV а п 6. П, Негг 742. 

97. Пай каже, слуга мзсит. (Наг.) 
Пан має власть наказати йому. Пор. АбаІЬ. Рап 162; IV а па. П, Негг 
710; беїак. 20. 

98. Пан лупить хлопа як скопа, а дідько пана як барана. (Ільк.) 
Скоп - вивалашаний баран. 
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Пав Ч. 19.5С7-19.583. 

99. Пав ва трояї, а хлоп на ослові. (Іль?.) 
ХіЕф&КТЄрИ9убТЬ ся нерівність їж положена. 

100. Пав ве вав, а в каву ве плюй. (М. Ядк.) 
Оборонне ся простий чоловік від панського надужвтя. 

101. Панове и хлопів пат, а я 8 панів пан, — новів трахтирник, яв 
купив село. (Льв.) 
Оповідане про львівського купця Русина Тоцарніцкого, що в р. 1318 в часі 
приїзду цісаря Франца І. до Галичини на панських бенкетах заробив стільяо, 

ЩО КУПИВ СОбІ СеЛО. Пор. ВГ202. 14. 

102. Панові вільно і чорта в'їсти, а хяоповн засї. (Гнїдк.) . лівшо... 
(Наг.) ...можна і дідька... (Луч.) 
Пародія ва панське: ,Со нгоіпо рапи, Іо ніе игоіпо сЬІори4. Л(1&1Ь. Ран 
204, має тілько: „Рапи тозгувіко нго1по“, взяте 8 Рея. В устах польського 
люду записав Кодьберї: „Рапи і кри игзкузіко чго1пои, КоІЬ. Ьи<і. УШ, 264; 

А <і а 1Ь. Рап 308 

103. Пан сї а пана ве посьмів, але біда 8 біди. (Наг.) 
„Біда 8 біди“ значить бідний 8 бідного. 

104. ІІан страшит, а слуги бют. (Гиїдк.) 
Вар. до ч. 96. 

105. Пану і псу всьо вільно. (Льв.) 
Вільно йти, куди хоче. Пор. АсІаІЬ. Рап 209. 

106. Пан усе паном, а Іван Іваном. (Коб.) 
Простому ЧОЛОВІКОВЕ тяжко зробити ся паном. 

107 Пан хороший, та нема грошві. (Ільк.) 
Добрий пан, але безгрішний, отже слугам не платить. 

108. Пап, що в соломі сидит, а вубами сьи чіхае. (Підпеч.) 
Мова про пса. Пор. ч. 72. 

109. Пан як голодин, то свище, а жид як голодин, то бомкав, а хлоп як 
голодин, то жінку бв. (Иужн.) 
Про ріжні привички. В Кобиловолоках кажуть, що голодний жид співає. 

110. Пан як голодний, то свище, а хюп потилицю чухав. (Льв.) 
Вар. до понер. ч. 

111. Пан як копиця сїва. (ІІідгір.) 
Такий грубий, череватий. 

112. Пізнати пана по хольивах. (Наг.) 
Панські г&йдукч ходили звичайно в чоботях з високими холявами і 8 кута- 

сами ріжяих кольорів, по яких пізнавано, котрий гайдук до якого пана нале¬ 

жить. Пор. АсІаІЬ. Рап 25 і 316; !Уап<1. П, Негг 992. 

113. Поки пани збіднїют, то бідні на старців аійдут. (Карл.) 
Нема надїї на те, щоб вони швидко збіднілі. 

114. Польський пан а руська свине, — всьо вдно. (М. Яцк.) 
Згірдннй вислов про польського пана. 

115. Почекай, най пан переїде. (Луч.) 
Обовявком мужика .було перше стояти на дорогі, аж пан переїде. 
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Пав Ч. 19.584—19.601— 

110. Принесла паиу ні сесе вї тото на подарунок. (Наг.) 
Натяк ва відому вазку про дівчину, якій пан гадав загадку, щоб йому при¬ 

несла ні сесе ні тото ва подарупок, а вона принесла йому воробця, якого 8а 
раз же при вході випустила з руки. 

117. Прошу пава, торба впала! (Белелуя) ...Пан си схопив, торбу вхопив;. 
(Голови) 
Насміх над зубожілим паном. 

118. Пют пави, пене й ии. (Тухля) 
Бойківська поговірка. 

119. Рихтували за пани, а лалп за Йвана. (Дрог.) 
Вар. до ч. 48. 

126. Розказав пан, зробив сам. (Петр.) Сказав... (М. Ядк.) 
Варіант до ч. 40. Пор АсІаІЬ. Рап 61. 

121. Самі пани, а в грубі хто буде топити? (М. Яцк.) ...а хто буде^ 
свпвї пас? (М. Яцк.) 
Іронічний вислов про нероботящих людий. Пор. Гильф. 775; 8сЬ1еі. 164*. 

Озш. 8рг. 258; \Уап(3. П, Негг 514, 517. 

1Й2. Самі пани, то енна рука. (Тухля) 
Держать ся купи. 

123. Сам пан вробив, сан і виніс. (Стрий) 
Сам себе обслужив. Пор. АгіаІЬ. Рап 263. 

124. Сам пан, сам Іван. (Коб.) 
Оба самі, кождий окремо, або також: сам собі і пап і слуга. Пор. АОаІК 
Рап 264; ТСапгі. П, Негг 977. 

125. Сесе му не пан. (Гнїдк.) 
Се йому байдуже, се його не наглить. 

126. Слухайте, пани, тай ви врндннки. (Бібрка) 
Інтересна ріжниця між панами і урядниками: пани — приївжа комісія з мі¬ 

ста, а врядники — свої сільські. 

127. Такий ми то пап, що в остатного гам. (Ком.) 
Гонить остатками, доїдав свою фортуну. 

128. Такий пап, що в соломі спит, а вубамп блохи лове. (Бергон.) 
Мова про панського пса. 

129. Такі папи по два на свини. (Наг.) 
Про якихось простаків. 

130. Такі пани, як ви, тамтої ночи пене обікрали. (Кпїгин:) 
Говорив чоловік півнаючи одного з таких панів у місті ва ярмарку^ 

131. Ти міні не пан, я тобі не слуга. (Яс. С.) 
Говорить суеї* ДО сусіда. Пор. АсіаІЬ. Рап 282. 

132. Ти пан і я пан, а третин від музики. (Льв.) 
Три товариші в шинку. 

133. Тому наших навів иара бере, що не район с—ти хх>дбт~ (•?£.. Ппк^ 
Іроиїчиий вислов про брак солїдарноети між павами. 
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Пан Ч. 19.002—19.619 

134. То в тих панів, що в солоні спют а зубами обіськают си. (Орел.) 
Бар. до ч. 108; насміх над бідними панами. 

135. Три пани, два атаманії, а одеи підданий. (Іль.) 
Вар. до ч. 22. 

136. Три пани, одні штани: котрий перший устав, той убрав. (Наг.) 
Варіянт до ч. 9. 

137. Три сини, три пани: еден розбійником, другий різником, а третин 
жебраком. (Котел.) 
Хвалив ся мужик, що його сини самі пани: один розбійник т. зи. урядник, 

другий рІ8ник т. зо. лікар, а третій жебрак т. е. піп. 

138. У пана ласка на пеньку. (Наг.) 
Пан з ласки велів висікти лісового злодія на пеньку зрубаного ним дерева. 

139. У такого пана я служив, що одної ночи мене обікрав, а сам утїк. 

(М. Яцк.) 
Насміх над бідним і злодійкуватим паном. 

140. Хоть іди до пана, то все ти погана. (Наг.) 
Говорять до недбалої або невродливої дівки. 

141. Цілою губою пан. (Гнїдк.) 
Говорили про богатого, статочного пана. Пор Вггог. Рап 18. 

142. Чого пани наварять, тим ся піддані попарять. (Ільк.) 
Пани звичайно наварювали мужикам лиха. Пор. АсІаІЬ. Рап ЗО. 

143. Чувте пан майстер, пийте келїшок горівки, а злізьте з дах, не псуй¬ 
те ґонте. (Мик. н. До.) 
Жидова промова до майстра, що недоладно побивав дах. Пор. Майстер 1. 

144. Що би то за пап був, аби го мужик за чуприну сіпав. (Гол.) 
Натяк на оповідане про пава, що топлячи ся в воді, кликав мужика, аби 
ратував йото і хопив 8а волосе. 

145. Що вільно панови, то це вільно Іванови. (Ільк.) 
Варіант до ч. 102. 

146. Що пан затбгпи пером, то хлоп не ввтбгни волом. (Вудз.) 
За часів панщини нани вели реєстри рекрутів і податків. 

147. Що пан, то не Йван. (Вовчк.) ...що піп, то не копице сїпа. (Будз.) 
Ріжниця між паном і простим чоловіком. Пор. АсІаІЬ. Рап 11. 

148. Що малий пан влїпвт, то й великий не відойме. (Ільк.) 
Малий пан міг набити мужика так само, як і великий. 

149. Що папам? Г—о павам, а нам біда. (Куманов.) 
Байдуже, чи панам добре, чи зле, а мужикам все біда. 

150. Як будеш паном, то всьо будеш мати даром. (Лев.) ...будеш брав... 
(Ільк.) 
Про панів, що мали всі доходи з панщини. Пор. \Уапсі. П, Неп* 60: Беп 
Неггеп £ІЬГз боїі іш ЗсЬІа?. 

151. Який пан, такий край. (Лев, Ільк., Петр., Сїл. Б.) 
Який купець, такий його товар. Пор. АбаІЬ. Рап 49; 8еЬ1еі. 164; \УаЬ1 

34; \Уап4. П, Неп* 52, 690, 925, 934; беіак. 376. 
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Пан—Йанї Ч. 19.620—19.637. 

152. Як Пан* Біг Ірмїпит, то 8 очі заслїянт. (М. Яці.) 
Характерний варіант до слідуючої приказки. Пор. \Уапс1. П, бой 190В. 

153. Як Пан Біг хоче Кого покарати, то ну рову* відбере. (М*к. в. Д.) 
Беаумеість, се кара божа. Пор. \У а п сі. П, Ооіі 1904. 

154. Як па*п Ласкаво кажуть „коханку" або „Ку8 коханні", то вже пе¬ 

вно не нинуть букн. (Гол.) 
З’їдлМвий вислов про панські солодкі слова. Пор. Етя. 36, VI, ч. 151. 

155. Я свій пан. (Стан.) Я сан собі пан. (Наг.) 
Я свобідний, н'іхто не має нені до розвагу. Пор. АбаІЬ. Рап 67; IV а п і. 

П, Негг 995. 

156. Я такий пан: без ігли ся пе вберу, без вожа ся не розберу. 
(Мшан.) 
Мусить іглою зашити на собі веретку, а потій ножем розрізати. Вар. до ч. 50. 

Панахида. 1. А дав би Бог иилосерннй, аби ще нннї над тобов пана¬ 
хиду відчитали! (Лол.) 
Прокляте: щоб ти ще сьогодні вмер. 

Панич. 1. Еоли-сь панич, то най своє, а не вич. (Еол.) 
Панич повинен бути вкможний. 

2. Панич возовні, що їстК хлїб разовий. (Дар.) 
Іронічно про панича^ що їздить возом і їсть мужицький хлїб. 

3. ПаяКч — засранич. (Коб.) 
Кепкують 8 панича. 

4. Йавйч з перевареної сирваткй. (Коб.) 
Ледачий панич. 

5. Пай** не знав пйч, ьо едйо письмо, тій то му з голові витрісло. 
(Ільк.) 
Про неписьменного Панича. 

6. Павич, що вкрав бич. (Ільк.) 
Злодій у панській одежі. 

7. Цаничу, свині квичут. (Коб.) 
Кепковане з панича. Пор. Нос. ст. 597. 

8. Павичу, я вам ся вгниличу. (Буч., Сват.) 
Кепковане 8 панича. 

9. Панський павич, що батогом курм стріляє. (Луч.) 
Кепковане 8 панича. 

10. Прийшов панич, обісрав бич, оішов далі, обісрав тралі. (Жндач.) 
Жартлива поговірка. 

Панї. 1. Най ся не рахує цїлов панев. (ЮК.) 
ІХро жінку, що гонорує ся дуже. 

2. Шиї на цїлі санї, п(е ноги висять. (Ільк.) ...на всі ...волочат ся* 

(Дар.) 
Кепкують із великорослої пані або взагалі 8 великої йінкй. Пор. Ное. ст. 397. 
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Павї—Папській Ч. 19.638—19.656. 

3. Най, павї, дравку-ств вгубили 1 (Крмор.) 
Кепкують І8 такої, що гоноруеть ся як панї, а ходить обідрана. 

4. То ве кожна, павї вельвожна. (Льв.) 
То не уходить. 

5. Що- то паї аа павьв, шо під носом калабаньи. (Льв.) 
Кепкують із васмарканої жінки. 

Ланїбрат. 1. За иаиї-брацї свиня г пастухом. (Яблонів ай Теребов.) 
Польська формула рате Ьгасіе прикладала ся тілько до шляхти. Пор. „Ьаіа 
па Іасіе — вкдеа рапіе Ьгасіе". АсІ&ІЬ. Ьаіа 3. 

Панна. 1. Важте сі, паяні, бо сї вів перевертав. (Наг.) 
Остерігав фірмав паннів у возї на похилім иісцї, а коли вія перевернув ся, 
він сердито крикнув їм: „А я вам не кавав, к- ви, абисте сї важили, бо сї 
віз переверне." 

2. Панна казала: В мене вечера не велика: два яйця тав копець. (Кол.) 
Задоволена малин. 

3. Яка їв ту кляшторва ванна! (Жідач.) 
Несимява або підвареної частота. 

Панованє. 1. Дай вав Боже оавоваве! (Кол.) * 
Побожне бажано. 

Панотець. 1. Паноче, вікапалв би вві очи! (Снят.) 
Жартливе ирокляте. 

Панський. 1. За павське гріху иева. (Буде.) 
Давній погляд, що н&ну можна робити шкоду безкарно. 

2. Най Бог бороввт від панської ласки, а від людської ненаввсгп. (М. 
Яцк.) ...вари... (М. Яцк.) ...карвоств... (Колон.) 
Панська ласка уважав ся одним 8 найбільших лих на рівні з логдсьиою не¬ 

навистю. 

3. Папська ласка від вікпа до порога. (Сор.) 
Не дуже довга. Пор. АбаІЬ. Ран 110; Нос. ст. -397. 

4. Панські ласка на бистрії кони їздит. (Жадач.) 
їі легко утратити. Пор. ІЛЬІ. 113; АбаІЬ. Рап 10**; IVа псі. П, Негг 145. 

5. Панська рука далеко сягав, навіть тан, до її не видно. (Цнг.) 
Мова про далекосяглі панські впливи і протекції. 

6. Панська служба на кливци висит. (Гвїдк.) 
Мова про канчук, який був службовою ознакою найбільшої части панських слуг. 

7. Панське „вачекай", а жидівське „зараз®. (Луч.) ...то на вдно вихо- 
дит. (Наг.) 
Жартлива примівка. Пор. АсІаІЬ. Рап 242, 245. 

8. Панське і жидівське ніколи ие пропаде. (Наг.) 
Бо пан і жид усе знайдуть способи відзискати своє. Пор. А(1а1Ь. Рап 240. 

9. Панське слово до норога. (Залїсв) 
Не має тривкого вначіня, за порогом уже неважне. Пор. АЛаІЬ. Рап 109. 

10. Панський паві — підданий ярем. (Гнїдк.) 
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Панство—Пара Ч. 19.657—19.677. 

Підданим, узятим міш панські слуги до двора, бужа нераз гірше, як тим, що 
лишали ся в селі. 

11. По панська до тіудяя статі, а до вечора не їсти. (Вар.) 
Кеяммим над панським розкладом часу. 

Панство. 1. З великого панства богато грому, а малий дощ. (Ком.) 
Вогато фуми, гордощів, а мала користь. Пор. АйаІЬ. Рапзіш) 4. 

2. Панство в голові, а воши за комнїром. (Ільк.) 
Кепковаве 8 такого бідака, що не покидав ся мрій про своє панство. 

Пантрувати. 1. Пантруй носа свого, іш проса чужого. (Кольб.) 
Вар. до Ніс ч. 31. 

Панувати. 1. Всі би панували, а хто би свнпї пас? (Захул.) 
Вар. до Пан ч. 121. 

2. Панувати леда хто потрафит, аби в чім. (Жураки) 
Панувати не велика штука. 

Панщина. 1. Нікому я панщини но винен, щоби дурно робити (Луч.) 
Натяк на павщивняні примусові роботи. 

2. Пропало, як панщина. (Голешів) 
Пропало безповоротно. 

Панько. 1. Втяв ІІанька по штанах. (Кобил.) 
Жартлива примівка до імени Павько. 

2. Не втне Панько січки. (Сам.) 
Жартлива примівка. Пор. І, Втяти, ч. 6, 7. 

3. Ой не втне Павько тіста, бо ячмінне. (Ільк.) 
Пор. вар. І і Втяти 6. 

4. Штурк ІІапька в око, а він каже, що глубоко. (Глещ.) 
Коли хто говорить не до річи. 

5. Штурк Панька в око, коли ГІаиько сліпни. (Гиїдк.) 
Жартують із підсліпуватого парубка. 

6. Штурк ІІанька в око: Панько спнт, а око висвт. (Луч.) 
Вар. до попереднього. 

Панянство. 1. Пізно дївпї паеянство шанувати, як уже випсуе. (ЮК.) 
Говорять про дівчину, що стратила своє дівоцтво. 

Папа. 1. Де пану, там і каку, (Льв.) 
Про дітий, що ва тім самім місці їдять і серуть. Пор Дик. 1307. 

Папка. 1. Кладу папку па лопатку, шусть у ніч! (Бібр.) 
Примовляють саджаючи хліб у піч. 

Паплїк. 1. Бодай му ііаплїк щез! (Наг.) 
Прокляте. Паплїк знач. слід. 

Пара 1 Водаж ті липами, нагана пара! (Наг.) 
Прокляте: щоб 8 тебе вийшов поганий дух. 

2. Дібрана пара, як пироги й смвтаиа. (ЮК.) 
Про двоє робітників або про молоде подруже. 

3. Пара кости ломит. (Яс. С.) 
Говорять про твердий моров. Пор. ЗсЬІеі. 185; Нос. ст. 398; Сим. 1910. 
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Пара—Парафія Ч 19 678—19.695. 

4. По парі півваті, чиї серце шп. (Гяїдк.) 
По горячім віддиху пізнати сердитість або злість. 

5. По парі, по парі, а з залу два. (Мик. о. Дн.) 
Жартливий вислов про людий, що йдуть парами. 

6. Така пара, як миш з волом. (Коб.) 
Недібрана пара. 

7. Хоть би чорт сто пар ходаків сходив, то би такої пари не злучив. 

(Мохн.) 
Говорять про незвичайно добре дібрану пару лихих людий. Пор. Етноїр. 

36. VI, 155; А(1а1Ь. Рага 1. 

ПараґраФ. 1. Нараґраф закручений і сюди £ туди, тій ним так вру- 
тат. (Глеш.) 
Говорять про адвокатські штуки 8 параграфами вакона. 

Паралюш. 1. ІІаралюш би тя трафив! (Коб.) 
Прокляте. Параліж, див. далї Постріл. 

Парамеї. 1. Вичитаю я йому параної. (Наг.) 
Парамеї — читане уступів з пророків на вечірні у великім пості. Вичитати 
парамеї — виганьбити когось, викидати йому його лихі діла. 

Параска. 1. З Богом, Парасю, коли ся люди трафляют. (Старий Скалат) 
...ти люди трафляют ся. (Тереб.) 
Говорять позбуваючи ся якогось немилого чоловіка. 

2. З Богом, П расю, коли тя люде хотять. (Ільк.) 
Вар. до попер. Пор. Нос. ст. 813. 

3. Ото минї Параска, що по пуп запаска. (Дар.) 
Жартують 8 імени Параска. Не має ніякої запаски. 

4. ГІрийміт мою Парасю до громади, бо она добра до пора ю. (Старий 
Скалат) 
Жартують І8 чоловіка, що величає ся своєю ніби мудрою жінкою. 

5. Фіть, ІІарашка, дам ти шкварок. (Наг.) 
Жартлива примівка. 

6. Хто до кого, а я до Парашки. (Наг.) 
Вибирає найкрасшу. Пор. Нос. ст. 459; КгитЬ. 81. 

Парастас. 1. Не треба по живім парасгас правити. (Наг.) 
Парастас править ся лише по покійнику. 

2. Ото набрав грошей, як піп ва парастас. (Тереб.) 
Плата аа парастас вовсїм не велика. 

ПараФІя. 1. Парафія і жена, то від Бога суджена. (Золоч.) 
Мовив дяк. Те саме й понови. 

2. Худа парафія, де піп зубами дзвонит. (Наг.) 
Жартлива примі вка про убогу парафію. Пор. ЬіЬІ. 202; АсІаІЬ. Рагаіїа 1; 

Мика 981. 

4. Як до тої парафії прийде, що буде ґаздиня, то буде мата свою 
волю. (ЮК.) 
8сі1. як прийде порядна попадя. 
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Париж —Пас Ч. 19.696-19.715. 

Париж. 1. І в Парижу ве ароблют а вівса ражу. (Мик. в. Дн.) 
З ледачого чоловіка ніде не аробиш доброго. Пор. А(1а1Ь. Рагуі 1. 

2. І Париж ве вробит а вівса риж. (Гяїлк.) 
Вар. до попер. Пор. \Уап<1. Ш, №гг 1082. 

Парити. 1. Як ті випару, то си иісцьи ве найдеш. (Наг.) 
Випарити — набито. 

Парнистий. 1. Парвисті, що два нош (Дид.) 
Про двох подібних до себе парубків або чоловіків. 

Ларть. 1. Аби-с парти не иав! (Печей.) 
Парть знач, щасте. 

2. Дай Боже добру парть! (Крех.) 
Побожне бажане. 

Парубок. 1. Біда з такими парубками: ще не підріс свипи під фіст, а 
вже біжит на дівками. (Ояеряни) 
Про скороспілих парубків 

2. Здибав нарубок дівку тай попросив дірку. (Свят.) 
Зробив їй нескромне предложене. 

3. Меже двома парубкаии дівка баламутна. (Наг.) 
Не внаб, 8а кого вийти. 

4. Соломяний парубок, а золоте дівча хоче брати. (Жндач.) 
Докоряють недолугому або убогому парубкови, що ласить ся на вдорову та 
богату дівку. 

5. Соломяний нарубок золоту дівку бере. (Ільк.) 
Часті вмпадки, що убогій парубок бере богату дівку або недолугий здорову. 

6. Такий парубок, як смук. (іїідпеч.) 
Смук, се плицок кулешаний невиколоченкй. Отже догана нездарі, слабосилому. 

7. У парубка одна гадка, а в дівки десять. (Косе.) 
Парубок одну візьме, а дівка пі до »а котрого будь. 

8. Чи то мені до парубків? Аби пе до хлопців. (Дар.) 
Жартливий вислов дівчини. 

9. Шкода паробка, низаного пішла дівка. (Балиг.) 
Жартливий вислов, коли дівка вийшла 8а нікчемного парубка. 

Парубочити СЯ. 1. Він уже сі* парубочит. (Наг.) 
Зачислиш себе до парубків. 

2. Видавпо н сі іюпарубочив, а вже-м, пробачьпйте, г—о розтолочив. 

(Кольб.) 
Наробив якоїсь неслави. 

Паршачок. 1. Бодай без паршьичка і сопьичко не сходило! (Русів) 
„Паршьичком* навивають на Покутю жида. 

Пас. 1. З нього би лиш паси дерти. (Наг.) 
Говорять про 8Л0Г0 члоловіка. 

2. Іди пасої. (Наг.) 
Помалу, як худоба, що пасе ся. 
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Пасіка—-Насту* Ч. 19.716—19.736. 

Пасіка. 1. Пасіка — слизька худоба. (Заставці) 
Пчоли раз ведуть ся, а раз не ведуть ся. 

2. Розпуеив пасіку. (Наг.) 
Розпустив воші. 

3. Хто иаз пасіку, той вав під; хто аав діти, той вав сврід. (Ільк., 
Петр.) 
Вигоди і недогоди господарського хитя. 

Паска. 1. Без нього сї паска не осьвйитвт. (Наг.) 
Говорять про такого чоловіка, що пхав ся в усяке діло. Пор. Гильф. 1608. 

2. Дочекав ся гречаної паски. (Петр.) 
Збіднів, не стало його на пшеничку. 

3. Іоне паска в колосі*. (Гнїдк.) 
Ще пшеншця на пни. 

4. Не болотьину паску печи! (Наг.) 
Треба купити пшеничної муки. 

5. Паска — божа ласка; менше вкусит ся, скорше принкпе ся. (Зазул.)< 
Примкне ся заиісь проковтне ся; пор. польське рггеїкпіе. 

6. Така паска, що би ї грім не розбив. (Карлів) 
Тверда, пригоріла. 

7. Там то му сї паска спекла! (Наг.) 
Там то пощастило йому. 

8. Хто жидівську паску їсть, той своєї не дочекав. (Лучак.) 
Христіянинови не годить ся їсти жидівську паску, бо народ вірить, що в жи¬ 

дівських т. 8в. иацах в христіянська кров. 

Паскуда. 1. Паскуда, вґоюсть! Огида, їмость! (Кольб.) 
Так розпочав своє оповідане перед попом і попадею обурений чимось селянин. 

Паскудство. 1. Та пе розбабруй паскудства! (Наг.) 
Не роввоси поганих пльоток. 

Пастернак. 1. Який пастернак, такий буде й смак. (Коб.) 
Яка вакришка, така й страва. 

Пасти, і. Бодай вс так свої вуши пас, як ти худобу пасеш! (Підгірки)ь 
Не 80всій дотепне прокляте. 

2. Де ся спасло, таї ся стрясло. (Гяїдк.) 
Худоба на тій самім місці пасе і висиравть ся. 

3. Попас сї моїм добром. (Наг.) 
Пожнвив ся, пояористував ся. 

4. Сам сї паси, сам сї завертай. (Наг.) 
Іди собі 8 своїй Богом, дбай сам ва себе. 

5. Сам сї пасу, сам сї виганьию. (Наг.) 
Иншону нема чого мішати ся до мене. 

6. Тілько сї нині напасе, ги з голої миски попоїсть. (Наг.) 
Нема паші. 

Пастух. 1. Без пастуха вівці не стадо. (Наг.) 
Без провідника ніяка громада не може устояти ся. Пор. Даль І, 292. 
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Пастух—Пацити Ч. 19.737—19.756. 

.2. Пастух на святий вечір звязуе сіном усї ті ложки, якими їла че¬ 
лядь на святий вечір, аби худоба вкупі пасла ся і не розбігала 
ся. (Лол.) 
Один із різдвяних обрядів. 

3. Пастух не їсть у неділю мяса, аби вовк худоби не їв. (Лол.) 
Нар. вірув&нє. 

4. Як би ІІан Біг пастуха слухав, то би ввес товар вивдихав. (Міііч.) 
Пастухи часто кленуть худобу. 

5. Який пастух, така й череда. (Ільк.) 
Як пастух недбалий, то череда розбігав ся. Пор. \¥ап<1. П, Нігі 66. 

Ласувати. 1. Пасує, як горбатий до стїни. (Кольб.) 
Про щось таке, що не пристає нї до чого. Пор. АдаІЬ. Разо^ас 3. 

2. Пасує як корові сїдло. (Наг.) 
Кепсько пасує. Пор. ЬіЬі. 198; Слав. П, 77, 91; Тимош 116. 

3. Пасує, як свнни віжок. (Сїл. Б.) 
Не пасує 80всій. Пор. А<1а1Ь. Разотеас 1. 

4. ІІасуйи, як свини в дощ. (Льв.) 
Свиня в дощ ходить 8 обвислою шерстю. Пор. Слав. П, 77. 

5. Так йому пасує, як свини в ріпі. (Бабух.) 
Свиня в ріпі чує ся щасливою. 

'б. Так му пасує, як свивї в ярмі. (Бергом.) 
На свиню часто накладають ярмо, сконструоване так, щоб не могла прода¬ 

вити дір у плоті. Пор. Слав II, 77. 

7. Що кому#пасує: Ііолякови шабля, а Русинови свиня. (Кол.) 
Що кому до смаку, те й вибирає. 

Патичок. 1. Вийшов на патички. (Борд.) 
Зле вийшов, потерпів невдачу. 

Пахнути. 1. Аж ми пахне! (Наг.) 
Забагає ся чогось. 

„2. Аж пахне коло мене хлібець. (Свят.) 
Говорить голодний чоловік. 

3. ІЗидиш, чим то пахне? (Наг.) Смотри... (Гнїдк.) 
Говорять до винуватого, показуючи йому бук. 

4. То не добром пахне. (Льв.) 
Про щось лихе. 

5. Що пахне, то ни воньие. (Кольб.) 
Що пахне то не смердить. Пор. А<1а1Ь. РасЬп^с 3. 

Пацанів. 1. Пацааів, де кози куют. (Старий рукоп.) 
Насьиіх над Пацанівцами. Пор. А<1а1Ь. Расапбту 1, 2, 3 5. 

Пацєр. 1. Венци надеру — вєнци хліба. (Будз.) 
П&цяр — польська перерібжа із лат. „Раїег позЬега. Жебрацька приповідка. 

Пацити. 1. Не дай Боже таке иацитп! (Ростоки) 
Натрафити. 
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Паця - Пеню Ч. 19.757—1^.775. 

Паця. 1. І паця не в таке, як чоловік, як ся упе. (Стежн.) 
Паця — порося. Воно авич. буям брикливе і прихховате. 

2. Квнчило пацьи в ндвтт, буде п—ка в роботі. (ІІідмихайлівцї) 
Парубок іде дя дівки. 

3. ІІаць* ге сороківиьи. (Наг.) 
Мале, мізерзе. Пор. АдаІЬ. Ргозі§ 4. 

Наша. 1. Вихрапав сї па велену пашу. (Наг.) 
Перебув якесь нещасте. 

2. Не буде ні паші пі каші. (Дар.) 
Властиво повинно бути „як не буде паті, то не буде каші8. Каша значить 
молоко. 

3. Невдалий на пашу: їсть і лишку покладуе, (Наг.) 
Про лінивого чоловіка. 

4. Паша в двома шапками. (Тереб.) 
Іронічно про жида, що вабрав у селянина худобу, а той говорив потім, що 
віддав її на пашу. 

5. Тримай пашу сім літ, а виведе тя з сім бід. (Дид.) Держи... (Лім.) 
Сіно не 8*ідене худобою одного року держать і прикладають новим. 

Лек. 1. Бодай му оек! (Лемк.) 
Пек — слово, що відповідає плюваню на відігнало злого духа. Про салу 
плювавя для відігнаня злих демонів див. бгйпЬаит, Веіігйде гиг уегдіеі- 

сЬеікіеп МуіЬоІодіе аиз <1ег На^асіа (ХеіізсЬгіЛ сіег сіеиІзсЬеп Мог£Єп1аш1і- 

зсЬеп ОезеІІзеЬаЛ, XXXI, ст. 261.) 

2. Бодай тя пеци били І (В.) 
Вар. до попер. 

3. Пек ва-пек! (Гнїдк.) 
Про щось дуже дивне, несподіване. 

4. Пек, за-пек, осина! (Жидач.) 
Вар. до попер. 

5. Пек і оссина тобі. (Залїсе) 
До якогось ненависного чоловіка. 

В. Пек пеком, нема що їсти! (Ільк.) 
Преч би ся казало. 

7. Нек поганим очом! (Наг.) 
Спльовують на відверневє сили поганих очий. 

8. ІІек ти, випечений камінь у вуби! (Луч.) 
Закляте. 

9. Пек ти, осина! Гі на тяі (Красне) 
Бойківське заклинане. 

10. Пек тобі, осина! (Ільк.) 
Про всяку 8лу пригоду. 

Пекло. 1. Будеш но вуха в пеклї горіти. (Наг.) 
Грозять едему чоловіиови за якусь кривду, пр. за окрадене церкви. Пор. 

АйаІЬ. Ріекіо 13. 
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Пекло—Пекгя Ч. 19.776—19.793 

2. Вже нені і в пеклі гірше ве буде. (ІІЬК.) 
Жалує ся чоловік на єною прикру долю. 

3. Вирвав ся як з пекла. (Печей.) 
Вирвав ся 8 якихось прикрих обставин. Пор. АсІаІЬ. Ріекіо 8; \¥апсі. П 
Нбііе 94. 

4. В пекло, то в пекло, бодай буде тепло. (Цеє.) 
Відповідав 8 гумористичною ревіїнацівю чоловік, коли йому гровять пеклом. 

5. До пекла не треба дороги питати. (Гнїдк.) 

До пекла найвигіднїйша дорога Пор. АбаІЬ. Ріекіо 11; АУапгі. П, Нбііе 
23, 25. 

6. Єґомосць, а ви що ту в пеклі робите? — Тихо, дурний хлопе, я ту 
на біскупові голові стою. (Наг.) 
Анекдота, спокревнена 8 Дантовим представленем величезної лїйки, в якій 
грішні папи стоять один на голові другого. 

7. З пекла родов. (Наг.) 
Про влого чоловіка. Пор. А сі а 1Ь. Ріекіо 15. 

8. І в пеклі не велика пеня: найтяще день, два, тай привикне. (Мшан.) 
Іронічне представлене пекла, пор. Етн. 36. VI, 61; АіІаІЬ. Ріекіо 4. 

9. Пекло ни з дому робиш. (Наг.) 
Говорить чоловік до сварливої жінки. Пор. ЇУапс!. П, НбИе 26. 

10. Пеклом рушати. (Гиїдк.) 
Значінв неясне. Пор. лат. вірш ів Енеїди: „Еіесіеге зі пециео зирегоз, АсЬе- 

гопіа тоуеЬо“. 

11. Пекло на дуту вяьив. (Кол.) 
Допустив ся якогось тяжкого гріху. 

12. Перед пеклом і чорта треба просити за кума. (Пост.) 
Хто сидить у сусідстві пекла, той кумав ся 8 чортами. -Обравово -про силу 
сусідства. Пор. А сі а 1Ь. Ріекіо 6; ЇУапсі. Л, НбНе 71. 

13. Сидівши близько пекла бери дїлька в куми. (Лучак.) 
Вар. до ч. 12. 

14. Там таке пекло в хатТ, що й птах на ківлину не сьиде. (Наг.) 
Про хату, де йде вічна сварка й гривня. 

15. Хоч там пекло, а тут рай, та де вродив ся, таи і вмирай. (Куки?.} 
Говорять до чужосїльного чоловіка, якого відправляють до його села умирати 

16. Я вже утоплена в пеклї, бо клину і Бога й сама себе, бо ми при- 

кренечко житні (Наг.) 
Говорила жінка жалуючи са на свою лиху долю. 

17. Як в пекло кинув, так загинув. (Ільв.) 
Пропав бевслїдно. Пор. АУапсІ. П, НбИе 104, 105. 

Пекти. 1. Живцьом биі го спік, як бим го ту мав. (Наг.) 
Говорять про ненависного чоловіка. 

2. Не тому печено, кому речено, а тому, хто зїст. (Мшан.) 
Кепкують із обіцянки, що хлїб пече ся для когось, а вів може дістати ся 
иншому. 
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Пень—Пер дїтн Ч. 19.794—19.812. 

3. Пече, клади на друге плече. (Сор.) 
Мова про тягар. 

4. Пече, най сї встече 1 (Сор.) 
Кршчить чоловік дотикаючись чогось горячого. 

5. Як снечемо, так і дамо. (Лев.) ...і в’їмо. (Гнїдк.) 
Про всяку яаховлену роботу: як її виконаємо, так її віддамо тому, хто замовив. 

Пень. 1. Перебери пень, то буде подобень. (Терло) Убери.... (ІІетр.) 
До лодий подібний. Пор. ІУапсІ. П, Ноіг 154; беїак. 142. 

2. Прибери пень, буде хорошевь. (Гнїдк.) 
Буде тарний. Пень в значіню негарного чоловіка або негарної дівки. Пор. 

Нос. ст. 411. 

3. Прибери пня, дай му ііня, і в него буде чоловік. (Ільк.) 
Жартують із тумановатих, недотепних людяй. Глубше вначінє: про всяких 
фігурантів, що виймають місця, до яках вони нездібні. 

4. Прибери ппя, найде ся імя. (Гнїдк.) ...найдеш му... (Балвг.) ...а буде 
му імя. (Мінч.) 
Варіянт до иопер. 

6. Через пень колоду валвтя. (Наг.) 
Побільшувати собі трудрости в якійсь дїлї. Пор. Нос. 268,465. 

6. Який пень, такий клин. (Тереб.) 
На крутий пеаь треба крутого клина. 

Пеня. 1. Бодай тя иіпя взяла! (Дид.) 
Прокляте: щоб тебе постигла якась кара. 

2. Вийшов я ие в такої пені'. (Луч.) 
Вийшов 8 великої біди. 

3. Всади ня пеня находила. (ЮКн.) 
Скрізь иеиї було лкхо. 

4. Якась пеня сколотила мнов. (ЮК) 
Якесь лихо, якийсь 8лий дух збаламутив його. 

б. Пеня вертепит инов. (ЮКм.) 
Лихо крутить ним. 

6. Яка та сї неньп від мене належат? (Наг.) 
Згірдно питає ся чоловік: що тобі від мене належить ся, чого шукаєш собі 
напасти ? 

7. Як дасть Бог пеню, то не страхує. (Мшан.) 
Сказала одна невіста почувши про свою внайому, що вмерла лишивши семеро 
дїтий. Пеня в знач, біда, 8 лат. роепа; стримувати (Жел. П, ст. 927) значить 
насинивши вбіжн в міру вгорнути чуб. 

Пеньок. 1. Маю го на неньку. (Наг.) 
Маю на нього якусь пізьму, якесь ваввяте. 

3. Прибери пенька, то стане на Сеиька. (Ільк.) 
Жартують І8 недотепного парубка. Пор. висше Пень 1. 

Пердїти. 1. Періщ Грицю, перла Йване, пердїт усї христіяне. (Мик. 

над Дії.) 
Жартлива приказка. 
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ІІврдо—Іїередний Ч. 19.813—19.831. 

2- Хто сї пав чіт оердїти, ні юже і в церкві тервіти. (Кольб.) 
Сила привички. 

Пердо. 1. П—до, бвдо. (Наг.) 
Говорять про щось недоладне, нї до чого не подібне. 

Перебирати. 1. Хто перебирав, той перебере. (Ільк.) 
Вибере як раа найгірше. Пор. пісню: 

Через сад на поклад по воду ходила, 
Чому нені Бог не дав, кого я любила; 

А того мені Бог дав, кого я не внала, 
То ва моі перебори, щом перебирала. 

Перебути. 1. Деж ієні днись перебито? (ЮКм.) 
Не знаю, де провести день. 

2. Зіпбмо, піосмо перебула, а не знаємо, що сї перебуде. (Мок. н. Дп.) 
Люди не знають своєї будущини. 

3. Хоч би деоь перебити в злагоді! (ІОКм.) 
Побожне бажане жінки, що мав лихого чоловіка. 

Перевернути. 1. А перевернуло би ті до гори ногами Г (Наг.) 
Прокляте. ✓ 

2. Перевернув сї, як гарбуз у грвддї. (Вороїта) 
Про когось, що впав і покотив ся. 

Переверти. 1. Всьо йде в переверти. (ЮК.) 
Все 8міняб ся на гірше. 

Перевідник. 1. Перевідник, питель і иіх без два, тд иіра одна. (Еои.) 
Перевідник — марнотратник. 

Перевідня. 1. Від вето вся перевідна. (Луч.) 
Все марнотратство, вся страта. 

Переволокти. 1. Хоть ся переволоче, ТО не втече. (ІЛЬК.) 
ІДо мав стати ся, то стане ся, хоч і вацівнить ся. Пор. АбаІЬ. Рікетеїес 1. 

Перегнати. 1.. Пережену я тебе черев гречку. (Косе.) 
Говорив чоловік такому, що ходив до його жінки, в 8аач. еабю тебе. 

Перегнути СЯ. 1. Перегнув ся, як Орішкова хата. (Коя.) 
Про згорбленого або скривленого чоловіка. 

Перед. 1. Аиї в перед не вдавай ся, анї з ваду не мішай ся, тілько 
н самім середочку, як барвінок в городочку. (Снят.) 
Приспівка уживана як примівка. 

2. За передом бочка з медом. (Мшан.) 
За передом всі!, хати, отже в затилю в коморі. 

3. З переду стрій, а 8 заду з лопатов стій. (Наг.) На передї... (Явор.) 
Про пишно убрану дївну 

4. 11а перед не виривай ся, на ваді* не оставай ся, середини держись. 
(Лев.) ...зо ваду не оставляй ся... (Ільк.) 
Житвве правило. 

Передний. 1. Переднє задному лавка. (Дидьова) 
Говорили 8 приводу сперти Каганця, що передні люди гинуть, щоб півнїй- 

шим було смілїйше йти на перед. Пор. Даль І, 338. 
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Нерояобгдок—‘Переплати Ч. 191832—19.850. 

2. Якесь переднє собі іали. (Кос.) 
Уже иеред тик май м:ж собою сварку або вкову. 

Передобідок. 1. Лиши передобідок і найліпший обід пексуе. (Ільк.) 
Л..хий передобідок — сварка перед обідок. 

Лередрага. І. Не йди на передрагу, бо заробиш вагу. (Кой.) 
Пвредрага, сварка, по иоль.: Ш па и<1гу. 

Переймати. 1 Ци все тото переймати, шо на водї пливе? (Ільк.) 
. Не кожду сплетню повтаряти. Пор. Нос ст. 362 ^ Даль І, 522. 

Перейти, і. Перейшов уже скрізь сато і решето. (Ільк.) 
: Перебув ріжві противностп. 

2. Як ті перейде в мудьми, то будеш В ЛЮДЬМИ, а ЯК 8 ТОВ, ТО 8 бідов. (Кольб.) 
Коли тебе стрітить мущина, то будеш в пряеквім товаристві, а як жінка, то 
буде тобі біда. 

Перекрасти СЯ. Ь Хотів ся перекрясти, та сп очі виштуркав. (Ільк.) 
Десь ішов напотемки. 

Перелаз. 1. Лизкай иерелаї усім людям дорога. (Гиїдк.) 
Де ви8ьиий перелаз, то як би вільне місце, нема перешкоди для ходу. 

2. Черев перелаз скакати. (Гиїдк.) 
Поборювати яиусь невеличку перешкоду. 

Переливати. 1. Єдиа дяка як тої, що переливала, так тої, що недода¬ 
вала. (Мшан.) 

Н иеклї здабалш ся дві шинкарки на одній карі, одна за те, що ввредиімде, а 
друга 8а те, що недоливала. 

Лереливки. 1. То не нерелпвки. (Гиїдк., Ільк.) 
То не марна річ, то не жарти. Пор. АйаІЬ. Рг2е1е\*гек 1; Нос. 282. 

Перемишль. 1. Мипілю тай іишлю, куди до Перемишлю. (Стан.) 
Говорять про замисленого чоловіка 

2. Як мисль, так мисль, таки буде Перемишль. (Ільк.) 
Оповідане про повстане назви Перемишль. Збудовано місто, найстарші люди 
почали мислити, як би його назвати. Довго мислили тай не могли вимислити 
нічого. Тодї якась жінка сказала до них от ті слова, що війшли в приказку. 

Перемогти. 1. Може треможе, йпк біду ва йоги вхопит. (Гріш.) 
Переможе, як йому удасть ся щось неможливе. 

Перемолоти. 1. Перемело сї, і}ка буде. (Наг.) 
І8 буцім то непотрібного чоловіка виробить ся щось порядне, а 8 лихої при¬ 

годи виточить ся щось добре. Пор. Даль І, 162, 358. 

Перепелиця. 1. Перепелиці печені не падут 8 неба випї. (Грїдк.) 
Мабуть непар'чдпя композиція. Вар. приказки про печені голуби, І, Голуб З 

Перепитлювати. 1. ІЬреПЕт.ловаги що. (Гиїїк.) 
Швидко виговорити щось. 

Перепудити ся. 1. Так *>м сї перепудив, аж у мпї душі не сталої (Наг.) 
...лж мк душьи в пинта забігла. (Наг.) 
Про великий перестрах. 

Пе; впхати. 1. Переплати біду, штоб звалила ся з голови. (Ви. ВЛ.) 
Перебути, иеребідувати лиху годину. 
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Перескочити—Перина 'і 16.851—19.869. 

Перескочити. 1. Де не іожеш перескочити, таї підлізь. (Ільк.) ...пере¬ 
скочиш, таї перелізь. (Сор.) ...не іож перескочити, таї треба пе- 
релїити. (Залїсе) 
Житеве правіло. Пер. Ь;Ь1. 84 

2. Чи хоч, чи не хоч, а перескоч. (Коб.) 
Чоловік мусять мимоволі перемагати перешкоди. 

Пересолений. 1. Пересолене як ропа, як соровицї. (Наг.) 
Ропа або соровидя вааивавть ся солева вода, що виплавав в жерела. Соровиця 
походить можливо від „сожониця“. 

Перестрашити ся. 1. Перестрашив ся, аж сорочка полотно* стала. 
(Гпїдк.) 
Жартливо про те, що хтось не перелякав ся чогось. 

Перестріти. 1. Перестріти кого. (Гнїдк.) 
Перейти 8 поганими очима або 8 лихою ворожбою, в по рожнами коновками і т.и. 

Переступ. 1. За перестук границі кримінальна кара. (Белз) 
Нересту а — парушенв границі. 

Перетерти СЯ. 1. Перстрет ся, перетрет ся, пан набуде, все мипет ся. 
(Дар.) 
Наробило ся якесь лихо і потішають чоловіка, діткнеиого ним. 

Перехрестити ся. 1. Перехрести ся та влізь в болото. (Ільк.) ...лїіь... (Наг.) 
Говорять, коли хто шукав собі наиасти. Пор. Слав. П, 85. 

Перечити СЯ. 1. Перечити ся о вчерашнім дии. (Гпїдк.) 
Перечити ся 8а марввцю. 

Перець. 1. А внабш, по чону перець? (Ваг.) 
Питають такого, що не знав ся на цінах. 

2. Г—о й перець переможе. (Луч.) 
Стара практика. 

3. За іріш перцю, і то гір:сий. (Луч.) 
Перець не ііркий, тілько щипав, а йото ціна дуже нивька. 

4. З перцем чи не з перцем, коли з щирої серцем. (Ільк., Гпїдк., Лев.) 

Чи з перцем... (Залїсе) Ци з перцьом.. ласкавим... (Наг.) 
Перчені страви уважали ся давно прівілеїівю панів. 

5. Натгр му перцю в ніс. (Ільк.) 
Наробив йому нрикрости. Пор. Даль І, 135. 

6. Оттаке: ва гріш перцю, тай то гірке 1 (Кол.) 
Вар. до ч. 3. 

7. Перець хлопа на коня садит, а жінку до гробу провадит. (Дрог.) 
Якесь давне народне віруз&вв. 

8. Три в перцем, три без перцю, а три такої так. (Стан.) 
8сі1. випиймо. Приговорюють пяницї. 

9 Ходи, дурню, перцю, иіафраиу тн прочиню. (Міич.) . 
Жартують із покупця, що до дешевого тозару жадав причинки з дорожшого. 

Перина. 1. /І тому пи воппі, що оирона війна: яку маїа мала, таку 
■ипї дала. (Пужн) 
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Перла—Пертий Ч. 19.870—19.887. 

Говорила невістка перейшовша зі своїх посагом до мужа. Яор. Бгн.96. ТІ, 08. 

Перла. 1. Була перга, тай сї стерла. (Сор.) 
Було щось дороге і гарне та ммнухо ся. 

Перо. 1. Іде пюря в кпуодкн. (Р.ВЗ.) 
Колодка — се початковій стан роввою пташачого пера. Із колодок виходить 
піре, а не пірс в колодка. 

2. Перон ну земля І (Льв.) 
Говорять про покійника. Теж у Болгар: Слав. І, 255. 

3. Як затеше перон, то не вітїгвеш і волом. (Гвізд.) ...напилут ...ви* 
ТЯГН}Т .. (Столи.) 
Варіавтя до „Написати и ч. 2. 

Перун. 1. А перуо би ті ясний тріо! (Пасія.) ...тріснув 1 (Княж.) 
Прокляте; перун — грій. Пор. АсІ&ІЬ. Ріопга 2. 

2. Волай тя перун встрьілиу! (ВЗ.) 
Лемківський варіянт Пор. ІУапсІ. І, Вотшг ЗО. 

3. Кобп не иерув, многі би не грестнлн ся. (Гнїдк.) 
Народній звичай хрестити ся при кождім ударі грому. Пор. 1Г&п<1. І, 

Оопоегп 19. 

4. Нян в тебе перун стріліт. (Л6. ВЛ.) 
Прокляте. 

5. Перун би тї забив з ясното сонцьи! (Коиар.) ' 
Прокляте. 

6. Перун би тя розтрасдав! (Гнїдк.) 
Прокляте. 

7. Штобн тебе перун вабі^! (І. ВЛ.) Бодай... (І. ВЛ.) 
Прокляте. 

Перший. 1. Перше виір, потім вріж. (Наг.) 
Житева практика. Пор. Слав. П, 91. 

2. Перший ліпший. (Наг.) 
Перший 8 краю, хто трафить ся. Пор. А4а1Ь. Ріеічту 3; "ЙГапд. І, 

Егзіе 1. 

3. Перший педоверший, другий педолугий, третий недонертиі, четвертій 
без чверті, пятий без нити, шостий без честе, сений такий самий, 
восьмий недорослий, девятий безхатий, десятої вусатий, — віддай 
же пя, моя мати! (Мілан.) 
Так перебирала дівка женихів. 

4. Перший | аз не гаразд, остатпип раз гараід. (Лавочпе) 
Перший раз було яле, а остатнім разом добре. 

5 Перший штих без ґудза нічого не вар*. (Наг.) 
Натяк на оповідане про Соломона, що скликавши усіх кравців подав їм для 
в;домасти отсю мудру науку. 

6. Хто перший, той ліпший. (Мінч., Ільк., Петр.) 
Не завсїгди. Пор. Тимош 234; А 4 а 1Ь. Ріетзгу 1; ІУапб. І, Егзіе 19. 

7. Я іін пгриа там н остатна. (Жидач.) 
Пішла на влу дорогу. Пор. АбаІЬ. Ріептзгу 2; ^Жапсі. І, Егзіе 22, 
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Першина—Пес _9. 19.888—19.907. 

Першина. 1. То иінї не першина. (Наг.) ...не перши,яка. (Кол.) 
Я вже жав такі досвіди; першина — новина. 

2. Чи то першина нї 8 ним до илива, а в порожні до дои;?; (Дар.) 
Даремна подорож до млина і напад. 

Пес. 1. Або буде 8 пса солонина? (Гнїік.) 
Не буде ніколи. Говорять про нездалого чоловіка. 

2. А здох бис яко пес! (Наг.) 
Прокляте. 

3. А мав пес хату ? (Красвос.) 
Докоряють бевхатому волоцюзї. Пор. Шапсі П, Нипсі 729, 1768. 

4. А пси би ти писки лизали! (Наг.) ч . 
Докоряють пяницї. 

5. А пси би тобі маму гонили! (Явор.) 
Прокляте. Пор. 8сЬ1еі. 185. 

6. А пси би тобі марш тьили! (Наг.) 
Щоб за тобою пси вили, куди підеш. Вірувчне, щО па злого чоловіка кождий 
пес мусить гавкати. Пор. \Уапсі. II, Ниші 1511, 1515. 

7. А цїба псе 8 хатп! (Наг.) 
Гонять псів 8 хати. Пор. \Уап<І. П, Нипсі 668. 

8. Бий пса, най буде добрий! (Ільк.) 
У старих господарів пайлютїйший пес був найліпший і тому йо?о часто били. 

9. Бий пса, най попои буде ! (Луч.) 
Про непослушного і непильпого школяра. Пор. АсіаІЬ. Рісв 8. 

10. Битий пес стереже ся. (Гнїдк.) 
Сторонить від тої хати, де його били. Пор. АсіаІЬ. Ріез 9. 

11. Біг пес без овес, сука без пшеницю, пес вагубив иортїницї, а сука 
спідницю. (Снят.) 
Гумористична приспівка. Бев — польонївм вам. через. 

12. Біг пес без вовео таз всрав сї в ріпу. (Мик н. Дн.) 
Про якесь недоладне балакане. 

13. Біг пес ва В080И, біжит і за саньии. (Сор.) 
Сила привичкн. 

14. Біг пес черев овес; не шкодило пї псови, нї вівсови. (Гнїдк.) ...ні 
псу, пї вівсу. (Наг.) 
Про якусь маловажну річ, що пе має ніякого впливу на людське жнтє. 

15. Бодай жи ти пси писки ливали! (Жидач.) 
Прокляте. Варіант до ч. 4. 

16. Бодай і пес свою хату іав! (Ільк.) 
Говорить чоловік, що бідує без своєї хати. 

17. Бодай так пес свою долю мав! (Луч.) 
Песя доля звичайно иайир&сша. 

18. Бодай так неп траву їли по тій правді! (Ільк.) .. пасли, як т> прав¬ 

да! (Наг.) 
Псм не пасуть трави. Говорить ся, коли хтось оповідає очевидну неправду. 

Пор. АйаІЬ. Ріез 15; УУап1. П, Нипсі 187. 
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Пес Ч. 19.008 — 19.926. 

19. Вибрав ту пса. (Льв.) 
Виганьбив Його. Пор. IV а псі. II, Нипб 1541. „Еіпет (ієн НипсІ 1езеп“. 

20. Виглядав як пес па плогї. (Льв.) 
В якімсь комічнім, сьмішнім по л оженю. 

21. Виіскав го, як пес пса до сонця. (Луп.) 
Пси на сонці звичайно один другому вишукують Діохи. Отже вичитав йому 
всі його гріхи. Пор. IV а псі. П, Ниші 432; 2&Іиг. 10; А сіаІЬ. Ріез 1,83, 192. 

22. Вільно пеу і на Бога брехати. (Лев.) 
Говорять про бевсоромвого, брехливого чоловіка, якого брехни не прилипав 
до чесних людий. Пор. А(1а1Ь. Ріез 173, 280; Дик. 745; 'ІУапсІ. ІІ, НипсІ 
159; Нос. ст. 430; ТАІиг. 53. 

23. Вільно псу і на сонце брехати. (Стан.) 
Варіянт до ч. 22. Пор. Даль І, 313. 

24. Він би псу 8 горла видер. (Наг.) ...хлїб відібрав. (Наг.) 
Про захланного чоловіка. Пор. IV а псі. П, Нипсі 861; 540. 

25. Він і псу спокою не дасть. (Наг.) 
Про неиосидючого, збиточного чоловіка. Пор. IVа псі. Л, НипсІ 1595. 

26. Він ще піде пси бити. (Наг.) 
Пророчать нероботящому чоловікови. Пор. IV а псі. П, НипсІ 1699. 

27. Вона 8 ним пси пасе. (Бібр.) 
Женихае ся 8 ним потаємно. Пор. Мика 3216. 

28. Вона пси пасе 8 цїлия світом. (Бібрка) Та вна... (Бібрка) 
Курвить ся. 

29. Вони так як пси: туб сї покусают, туб сї полихут. (Наг.) 
Про сварливе, але забутливе подружв. 

30. Все пішло на пси. (Ільк.) 
Звело ся ніна що. Пор. IV а псі. П, НипсІ 1378. 

31. Втік як опареяиб пес. (Наг.) 
Пес опарений окропом утікав страшенно скавулячи. Пор. IV а псі. П, НипсІ 
1590, 1763. 

32. Гнилип як пес. (Підгірки) 
Не хоче нічого робити. 

33. Годуй пса на свою литку. (Подус., Яс. С.) 
Годуй його, а він тебе вкусить; про фальшивого приятеля. Пор. IV а псі. II. 

Нцпсі 171; Наїїег П, 37; Озт. 8рг. 337; Гильф. 2135; Слав. II, 198; ВеЬеІ 
201 

34. Гонили би ти пси ману! (Наг.) 
Лайка. Пор. IV а псі. П, Нипб 1497. 

35. Де два пси бдут до вдної суки, то певне будут сї кусати. (Кол.) 
Два парубки за одну дівку певно будуть бити ся. Пор. Озт. 8рг. 120. 

36. Де ся свої пси кусают, най ся чужі не мішают. (Терноп.) 
Чужим людям не слід встрявати в семейну сварку. Пор. ^апб. П, Ниті 6 

1211; беїак. 234; АсіаІЬ. Ріез 51; Даль І, 319. 

37. Добре псова муха, ніж гола юха. (Луч.) 
Ліпша чоловікови мала дрібниця ніж нічого. Пор. АЗаІЬ. Ріез 38; ЬіЬІ. 28. 
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Пес Ч. 19.927—19.943. 

38. Добрий пес лучшии як влип чоловік. (Ільк.) 
Бо пес вірний свому господарю, а чоловік завше зрадить. 

39. Добро псу иуіа, ніж кійои по ва вуха. (Дрог.) 
Варіант до ч. 35, 8 тою ріжняцею, що тут мМяяькяй моя проТясммяв ся 
веляяій шкоді. Пор. \Уапгі. П, Наші 363, 464; АбаІЬ. Ріео 98; Ііака 3083. 

40. Доти пес н® нивчит еї вливати, поки «у сї вода в вуха ви наїьлв. 
(Сор.) Ве вавчит сї пес Плавати, поки иу сї в вуха пе валяв. 
(Наг.) 
Чоловік ве навчать ся нїчого бе» деяких прикростей. Пор. Ай аІЬ. Ріев 136; 

Ріуигаб 6; Гийьф. І562; \¥ашй. П, НпіиІ 1064; беіак. 19*. 

41. Жиют як пес 8 ботом. (Наг.) 
Про незгідливе подружє. Пор. Гильф. 1054, 3142; Слав. І, 175; XV а псі. П, 

Ниті 196, 1767. 

42. Загадай псом Сї Доробиті. (Яс. С.) 
Про легкомиений план легкого заробітки. 

43. За пса го це мав. (Наг.) 
Занїзащо Його не має. Пор. АсІаІЬ. Ріев 102; ХУаіиІ. П, НипсІ 1552. 

44. З&пса му сї нїче робам пе хоче. (Наг.) 
Про лінивого чоловіка. 

45. Звивав ся як пес на слмвах. (Ільк.) 
Пес на оливах не дуже звиває ся. 

46. Здало ся псу па підошви. (Лім.) ...на буду. (Льв.) 
Не здало са вінащо. 

47. Здох пес! (Льв.) 
Коли хто не може анї слова сказати на якесь питане. Пор. ЇДГап(1. П, 

Нинсі 1673; АсІаІЬ. Ріез 287. 

48. Здох як пес — крім душі святої. (Ільк.) 
Умер поганою смертю. Пор. IV а п<1. П, Нипсі 1766. 

49. Зійшов ні пси. (Доброс.) 
Звів ся нїнащо. Пор. \Уап<1. П, Ншні 1373, 1378, 1598, 1579; ЬіЬІ. 207. 

50. Зірвав ся як пес з ланцюха. (ІІеч.) 
Говорять про сердитого чоловіка, ЩО НІ 8 СЬОГО НІ 8 того н&пастуе когось. 

Пор. АсІаІЬ. Ріез 104. 

5Ь З'їсть пес пса, коли нема барана. (І;іьк., Петр., Лучак.) їсть... як 
ви може... (Жид.) 
Найліпші приятелі посварять ся, коли нема нагоди вилляти злість на когось 
третого. Пор. \¥апсІ. П, Нипй 45, 387; Озш. 8рг. 397; Даль І, ІЗІ; 2Миг. 134. 

52. Змерз як иес. (Наг.) 
Пса в 8ииі виганяють звичайно на ніч на двір. Пор. АйаІЬ. Ріез 298. 

53. Зпав пес, де му фіст утьмли, то вже там пе піде. (Наг) 
Чоловік, якому вроблено шкоду, не навертає ся вже на те саме місце. Пор. 
АсІаІЬ. Ріез 182. 

54. З него нї пео нї ковбель. (Орел.) 
Ковболь — те саме, що мес, ж6бель по росийськи. 
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Ч. 19.944—19.962. Ще_' 

65. Її бі пес за яаик не алапав. (Голеаів) 
Говорять про язикату жінку. 

56. І в алеї псак глубоко вкусвт. (Гвїдк.) 
Бо пав Острі куби. 

67. І пес дурао ве бреше. (ІЛЛЕ.) 
Хоч не кавше ва ароядмиого шодія. Пор. \У*п<1. П,сН»псі 3)8, 367; А<Іа4Ь. 

Ріез Ш. 

58. І пес ва ній не вавів. (Кобр.) 
Шкоиу його не жаль. Пор. 2аІиг. 12. 

59. І пес на голу кість не Лде. (Льв.) 
Чоловік не повинен брати ви до зовсім безкорисного діла. 

60. І пес пізнає чоловіка. (Ільк.) ..«свого господарі. (Л«.) 
Він нюхом чув рівницю МІЖ 8ЛЖМ і добрим чоловіком. Пор. А(1&1Ь. Ріез 12; 

УУап<і. П, Ншкі 241. 

61. І пес бн сі при нїн не удержиш. (Наг*) 
Про мого господаря. Пор. А баї Ь. Ріев 66. 

62. 1 пес би того не їв. (Наг.) 
Говорять про лихо зготовану страву. Пор. ЗеЬІеі. 166; 1¥ап<і. П, Ншмі 
140а, 1708; АбаІЬ. Ріез 5. 

63. І пси бн робили, коби легко било. (Ііраїк.) 
Всяка робота не легка річ. 

64. 1 псови в одну діру п&вкучит ся лазим* (Явар.) 
Монотонне житв знудіть усякого чоловіка. 

65. 1 я псу з під фоста не випав. (Наг.) 
І я не поганого роду. Пор. 1¥ап<і. П. Ншкі 1689. 

66. Коби був пес не срав, був би ваяцьи іііїв. (Ден.) ...спав... (Кол.) 
За якимсь малим ділом чоловік иераз пропускає добру вагоду. Пор. \Уап<1. 

П, Ншкі 541, 663; АУьЬІ П, 67; АбаїЬ. Ріез 300. 

67. Коби лес робив, то би в ходаках ходив. (Мінч.) 
І чоловік не ХОДКА бм босий, як би більше робив. 

68. Кождиі пес на своїй сіітю гордий. (Ільк.) 
Кокдий чоловік па своїй обійстю чув себе паном. Пор. \Уап<і. П, Ншкі 
21г, 438; беїак. 119. 

69. Коли пса бють, пні собі кози па розум беруть. (Ільк.) 
Коди одного карають, то инші розуму набирають. Пор. АсіаІЬ. Ріез 88. 

70. Котрий пес богато бреше, тої мало кусає. (Ільк.) 
Від чоловіка скорого до погрози найменше можна жадати 11 сповнена. 

71. Крутат ся як пес на сливах. (Колон.) 
Про чоловіка, що крутить ся незнаючи, що робити. Пор. Слав. І, 177, 

П, 105. 

72. Кусай непе псе, поки кров не потече. (Ільк.) 
Говорить чоловік доведений до розпуки. 

73. Лїпше псови муха, ніж коштуров поза вуха. (Кої.) ...як костурои.. 
(Явор.) ...псу... колом... (Жидач.) 
Вар. до ч. 37. 
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Пес Ч. 19.963—19.981. 

74. Лучше псу «уха, як поза уха. (Ільр.) 
Вар. до ч. 73. 

75. Лучший пес що бреше а не кусає, як кіт, що ся лестит, а драцле» 

(Петр.) Лїаший... драпає. (Залїсє) 
Явний ворог ліпшай від т&йного і підлесного. Пор. АйаІЬ. Ріез 99; 2£1иг. 51. 

.76. Любйит го, як пси дїіа. (Наг.) ...як пес каїінь. (Льв.) 
Не любять його зовсім. Пор. \Уап<і. П, Ншкі 736; Любити ч. 25; Слав. 1,267. 

77. Мав пес хату я вікнахи? (Тер.) • 
Не мав ніколи. Пор. висше ч. 3. 

78. Марш псе, твій ґосподар більший як ти, тай ви гавкіє. (Будзан.) 

...твій господар старший від Тебе тай не бреше. (Наг.) 
Жартлива промова до гавк^чого пса. 

79. Минула пса кубаса. (Ком.) ...ковбасі. (Наг.) 
Минуло чоловіка якесь вадоволенє. 

80. Много псів заяцю погибіль. (Пер.) 
Богато ворогів — чоловікови згуба. Пор. \УапЗ. П, Ншкі 959, 980—984; 

беїак. 369; АйаІЬ. Ріез 55. 

81. Молоде песьи й на г—о гавкає* (Цей.) 
Воно ще не вмів бачити дійсного ворога. Пор. \¥апсІ. П, Ншкі 485, 788. 

82. Най ти пси марш тоут! (Наг.) 
Прокляте, щоб 8а тобою пси гавкали. 

83. На, пес, кишки, на! (Ортлн.) 
Жид вабив пса, аби набити його за те, що поїв йому кишки. Пор. \¥ап<і. 
П, Ншкі 1444. 

84. На поіи-полп пси сї бороли; а еден куций усіх поиучив; а стара 
псицї срати вертит сї. (Красне) 
Жартлива приказка. 

85. На пеї до хати вїхати. (Наг.) 
Говорять про чоловіка, що входить до хати разом 8 псом. Пор. Нос. 355. 

86. На таке пес женив ся, та жіпки не иає. (Гнїдк.) 
Не маючи нічого свойого. 

87. На то пес фіст має, аби вад закрити. (Наг.) 
Про викриване людської стидливости. Пор. Шап<ї. П, Напсі 121; Гильф. 663. 

88. На чім пес зріс, того все хоче. (Зазул.) 
Пси привикають до певних страв, отже гуцулські до кулеші. 

89. На що псу пятої ноги, коли має штврп ? (Луч.) 
Про всяку вайву річ. 

90. Не бреши, песику, не брзши! Твій ґосподар старший тай пе бреше. 

(Сквар.) 
Вар. до ч. 78. 

91. Не буде 8 пса солонина. (Ільк.) ...ковбаса. (Наг.) 
Песе масо невдале до їди. Пор. АсІаІЬ. Ріез 296. 

92. Не буде пес голої кости глодаги. (Ільк.) 
1 чоловік не бере ся до зовсім безкорисного діла. 
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Пес Ч. 19.982—20.901. 

93. Не було з пса салонапн тай .не буде. (Луч.) м ' ' ' . 
Вар. до ч. 91. ^ 

94. Не вір му як псу. (Наг.) ' ■!: > 
Остерігають вперед влим чоловіком. Пор Г. льф. 3230; АУапгі. П, Нипсі 1626. 

.95. Не втікає пес від колача, але від бича. (Кобр.) 
Так само чоловік не втікає від добра, але від прикрости. 

96. Не вчи пса брехати, бо він і без тебе вмів. (Наг.) 
Говорять такому, що дравоить пса Пор. ІУапсі. П, Нипсі 548, 1435. 

97. Не дай псу білого хліба, бо го повальне. (Наг.) 
Він мусить його ПОВОЛОЧИТИ ПО 8ЄМЛІ, поки , його в’їеть. 

98. Не для пса кобасі. (Лев.) ...ювбаса. (Иетр.) 
Що кому не годить ся. Пор. А сі а ІЬ. Ріез 122. 

99. Не для пса ковбаса, не для кота сало. (Ільк.) ...кітки... (Н*г.) 
Повнійший вар. до попер. Пор. Даль 1, 282. 

100. Не з’їсть пес білого хлїба не повалявши. (Гпїдк.) ...пес хлїба поки 
не повальне. (Цей.) 
Вар. до ч. 97. 

101. Не кождий пес Лиско. (Наг.) 
Кождий пес навиває ся инакше, але імен тих не богато Пор. АбаІЬ. Ріез 
128; ТС а пб. П, Нипсі 565. 

102. Не кождому псови Гривко на імя. (Л)чак.) 
Вар. до ч. 101. Пор. АсіаІЬ. Ріез 126. 

10В. Не мав пес поитої ноги тай не буде мати. (Яс. С.) 
Вар. до ч 89. 

104. Не має пес роботи та лаби лиже. (Бергом.) 
На сонці він любить ливати собі лаби. 

105. Нема таї аиї псі. (Наг.) 
Цілковита пустка. Пор. АсіаІЬ Ріез 67; Слав. І, 320; \Уапс!. П, Нипсі1 

1738, 1641. 

106. Не одее пес Гривко. (Ільк.) ...зве сї... (Кольб.) 
Вар. до ч. 89. 

107. Не пхай пальцьи псу в вуби, бо відк^сят. (Наг.) 
Хто легкомисно наражає ся на шкоду, може легко потерпіти. Пор. ІУапсІ. П, 

Нипсі 43; 1545. 

108. Не рад пес, що битий, ще фостох киває. (Наг.) 
Пес часто хоч побитий не перестав дасити ся махаючи хвостом. 

109. Не рад пес, що вдарений, а вій ще скавулит. (Лім.) 
Скавулінє, то песій плач. 

110. Не тра пса бити, тілько оженити. (Луч.) 
Іронічно женячку уважають тяжшою карою від бити. 

111. Не тьижко псови в зуби лати, але з зубів видерти. (Стан.) 
Пес хапєа вахланно, отже видерти йому 8 зубів дуже тяжко. 

112. Не тягни пса за хвіст, бо ті вкусить. (їдькЛ 
Пес дуже не любить, коли його тягнути ва хвіст. Пор. АсіаІЬ. Ріез 119;. 

IVа псі. П, Нипсі 644. 
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Пес Ч. 20.002—20 018. 

113. Ни иважьию на пса, але чій пес. (Кольб.) 
Не уважаю па пса, тілько на його господаря. 

114. Иї пес нї баран. (Ільк.) 
Про чоловіка невправного характеру. Пор. АбаІЬ. Ріез 151. 

116. Отак пес сї вс—в у огірки, та огірш спаскудив, а росід чистко. 
(Кольб.) 
Натяк на якесь гумористичне оповідане. 

117. Пес бреве, а вітер весе. (Лев., Іяьк.) 
Про марність всякої брехні. Пор. АбаІЬ. Ріез 1(8; Даль 1, 206, 313; Сам. 

2144; Гильф. 3460; МГапб. П, Німб 150, 833 ; Шаг. 53. 

118. Пес бреше, бо співати ие там. (Стрий) 
Але при людськім співі або музиці вяе проравлкво. 

119. Пес бреле, дощ чеше, а вітер дадї несе. (Кой.) 
Вар. до ч. 117. 

120. Пес бреше иа совце, а сонце світить. (Ільк.) 
Люди брешуть на чесного чоловіка, а вія не дбав про се. Пор. А б а 1Ь. Ріез 
207; \Уапб. П, Напб 158, 160; \УиггЬасЬ І, 100, 209'; Мика 417. 

121. Пес бреше, пап їде. (Ільк.) 
Не ввертав уваги на брехаае поа. Пор. АбаІЬ. Ріез 203, $05; Сам. 2128; 

Озт. 8рг. 4; Нос. ст. 430; Даль І 313. 

122. Пес двржпт сї чоловіка, а кіт х..тн. (Наг.) 
Загальна обсервація. 

123. Пес за нкптои іде. (Наг.) 
Нюхом пізнав сліди звіра, чоловіка або свої власні 

124. Пес здохлий но кусав. (ІльО 
Зовсім натуральна річ. Пор. \Уаиб. її, Нипб 325, 505, 951, 971; беїак. 

236; ВеЬеІ 23; АбаІЬ. Ріез 288. 

125. Пес і хлїб авїсть і за руку вкусят. (Кольб.) 
Про невдячного чоловіка, що не зважаюча на добродійство, потрафить по¬ 

шкодити свому добродїхви. 

126. Пос кудлатий, а хлоп багатий ие дуже боят ся. (Лучак.) 
Кудлатому псу байдуже, як його го троха наторгають. 

127. Пес кудлатий, а хлоп богатий, то собі рідні братї. (Дид.).. то си... 
(Наг.) 
Між ними деяка подібність. Пор. ч. 126; Даль І, 67; АбаІЬ. Ріез 177. 

128. Пес на кости лежнг, сім не їсть і другому пе дасть. (Шнч., ІІетр.) 
...иа етерві сидпт... (Тереб.) ...ва еїнї лежят... (Колом.) 
Загальне спостережене. Образово про завидющого чоловіка, що акаючи якесь 
добро і сам не користав 8 нього і иншому не дасть. Пор. АбаІЬ. Ріез 17; 

\Уапб. П, Нипб 172; Тямош. 22; ЗсЬІеі. 166; Озт. $рг. 479; Даль І, 105; 

ЬіЬІ. 78; Мика 3015; ІІос. ст. 430; Слав. І, 250. 

129. Пес па середу не вважав. (Гнїдк.) 
Для лего піст пе обовнвковнй. 

130. ІІес ие в’їсть не повалявши. (Ільк.) 
Вар. коротший до ч. 100. Пор. АбаІЬ. Ріез 169; Даль І, 135. 
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Пес Ч. 20.019 - 20.036. 

131. II*с пса їст, а чоловік чмовіка. (Орел.) 
Пса і лоди гризуть ся орв кождій пагоді. 

132. 1ІЄЄ ііеоя. (Иечеп.) 
Пес ве міняв свові вдачі. Пор. IV а дід. П Нації 672; АдаІЬ Ріев 285. 

133. Пес псом остаае, хоть хвості не ставе. (Гнїдк.) 
Не покине свові натури, коли йому втнуть хвіст, але най частій ше робить с» 

дуже 8ЛИМ. 

134. Пес пса їсть, коли ся їсгп хоче. (Ільк.) 
Вар. до ч. 51, 131. 

135. Пес псу брат. (Ільк.) 
Всі вони одного роду. Пор. 2а1иг. 254. 

136. Пес, що два заяпї ловит, жадного не вловвт. (Наг.) 
Хто гонить га ді:ома іптересами нараз, може стратити на коягдім. Пор. 

Гильф 3328; 2аіиг. 51. 

137. Пес, що купа бреше, не кусає. (Явор.) 
Вар. до ч. 70; \УапсІ. П, Ниті 160, 687; ВеЬеІ 72, 221; ТСаЬІ II, Зі; 

Мика 2321; Нетреї 4167. 

138. Пе<*, що мпого бреше, мало кусає. (Гиїдк.) 
Вар. до ч. 137. Е. Коі 320; \Уппд. II, Ниті 310, 687, 725; Сеіак. 270; 

АдаІЬ. Ріев 164; Гильф. 2220; АдаІЬ. Ріев 165. 

139. Піди псе, вкуси мене, а потому біди не збудеш ся. (Ільк.) 
Бо будуть бити. Образово: пан ровдратув підданого, а потому не може ш>8> 

буги ся біди. 

140. Пожди псе, не буде тобі так усе. (Лій.) 
Може тобі бути лихо. 

141. Иолож як пес ходак! (Наг.) 
Віддай, що взяв неправно. 

142. Иодюлюй пса пі і фіст! (Наг.) 
Говорить дівка нелюбому парубкови, що намагавть ся її поцілувати. Пор^ 

ІУапі. П, Наші 1637. 

143. Присіло як на псї. (Наг.) 
Коли когось набили і потому забуло ся. Пор. АдаІЬ. Ріез 76, 225; Даль І, 507.. 

144. Псами когось ватровита. (Наг.) 
Напустити псів. Пор. ЧУапд. П, Наші 1550. 

145. Пси би иу марш грали! (Наг.) 
Прокляте. Пор. ч. 6. 

146. Пси виють, а місяць світить. (Ільк.) 
Пси любвть вмтш на місяць, особливо в повні. Пгр. \Уапд. П, Ниті 1477.. 

147. Пси ми за ухом виють. (Ільк.) 
Якась гризота, щось докучав, якійсь влий знак; пси виють на пожежу або на 
вмерця. 

148. Пси мівї боле нічого не повили; не знати, що ґосподар скаже. 
(Наг.) 
Мбвив чоловік,] що ввійшов до хати і не був стрічений гавканем домашніх 
псів. 
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Пес Ч. 20.037—20.054. 

149 Пси траву їдят, буде дощ. (Л)чак.) 
Народне віруванв, що перед слотою пси щипають траву. Пор. 1¥ап<1. П, 

Нипсі 187. 

150. Псови олнако хоть і на Бога брехьти. (Кольб.) 
Вреханв для нього натуральне діло; пес, що ие може брехати, дуяю не ве¬ 

селий і легко шалів, кззить ся. 

151. Псом пишптаії. (Гнїік.) 
Якийсь нєпоцтивий чоловік. Пор. Нос. ст. 4^0. 

152. Псом стекіиі ьа м^ие верг сї. (Наг.) 
Кинув ся як сказкеирй пес. Про напад якогось влобпого чоловіка. 

153. Псу а горла борте видреш, як йому 8 р\к. (Наг.) 
Про скупого, захланного чоловіка. 

154. Псу дороги ие указати. (Гнї їй.) 
В жить куди хоче, найрадпїйше кривулями. Пор. АсІаІЬ. Ріе* 36. 

155. Псу пема що вірити. (Печей.) 
Проте в многих випадках приходить ся йому повіряти безпечність житя 

і адоровля. Пор. \Уап(1. П, Нипсі 5І0; АбаІЬ, Ріез 144. 

15С. Псу скаженому дата хлїба, то гет піде від хати і більше не верне, 

сї. (Наг.) 
Нар. віруване. 

158. Пзствв ея на пси. (Луч.) 
Пустив ся на якесь легке діло: на крадіж або що. 

159. Пусти пса під лаву, він лїзе на лаву. (Сор.) 
Про чоловіка я великими претенсіями, що старая ся заняти не своє місце. 

160. Пусти пса під стів, а він ся дивит па стів (ІІетр.) ...вій лїзе... 
(Наг.) 
Вар. до попер, ч. Пор. \УаЬ1 П, 29; Нос. ст. 417; Слав. П, 89. 

161. Свій пес ліпше вкусит, як чужий. (Явор.) 
Близький чоловік може більше нашкодити свому близькому, як чужий. 

162. Свої пси туй сї покусают, туй сї полиж^т. (Наг.) 
Вар. до ч. 29. Свої пси внач. пси, що держать ся в однім домі. Образово 
свояки. Пор. АбаІЬ. Ріез 41; \Уап<1. П, Нипсі 306, 724; Нос. ст. 424; 

ЗсЬ’еі. 165; ЬіЬ]. 80. 

163. Скулив сї, як пес па морозї. (Наг.) Скулив ся як пес. (Мінч.) 
Натуральний паклін усякого вьвіра кулити ся на морозї, т. в. виймати більше 
менше положено, найменше доступне для холоду, яке ваймав у матерній 
утробі. 

164. Силющии пес ие угоить заяцт. (Ільк.) 
Книжна форма приповідки. 

165. Так би пси траву пасли! (Гвїік.) 
Говорять при якімсь неправдивім оповідайю 

166. Там сї 8 пес ие втримав. (Наг.) 
Говорять про лиху сТмю, в якій тяжко жити Пор. \Уііп<і. П, Ниш]'1405 

167. Та ися мяса не їдят. (Льв.) 
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ІІес Ч. 20.055—20.072. 

Мовила селянка, коли покупець купуючи у неї якусь річ просив не цїпити 
занадто високо, додаючи, що він на тій товарі не ровумієть ся. Буцїм то: 

як би ти не розумів ся, то не брав сн-б купувати, так як пес пе розуміючи 
ся на масі не купує й не їсть його. 

168. Твій ііес і мій пес в едній соломі спали. (Сор.) 
Гумористичний мотив свояцтва. Пор. IV а п (і. II, Нип<і 1746. 

169. Тому псови втбти фіет, що в чужу деру лазьт. (Кнїгянии) 
Звичайно тим його карають, засївши біля дїри. 

170. То пси, не люди. (Бел. Очи) 
Про лихих людпй. 

171. То таке, якби псу з зубів ввтьиг. (Наг.) 
Про щось помвяте або подерте. 

172. То ще рудий пес! (.Наг.) 
Говорять 8гі| дно про рудого чоловіка. 

173. У пса писка позичати. (Гиїдк/ 
Треба з якогось приводу підбріхувати ся. 

і 74. Ховай собі пса на свою ліпку. (Коб.) 
Держи приятеля па свою шкоду. Пор. АбаІЬ. Ріез 282. 

175. Хочеш ти псом ораги. (Гиїдк.) 
Бажаєш якоїсь неможливої роботи. 

176. Хто з псами ляіач, той з блохами встав. (Ільк.) 
Блохи любять гніздити ся в собачій шерсти Пор. АЛаІЬ. Ріез 97; IV & псі. 
П, Ниші 1268; бЛак. 40. 

177. Хто з псами пристав, навчить ст брехати. (Ільк.) 
З псами — з лихими людьми. Пор. \Уап<1. II. Ниші 1267. 

178. Хто схоче пса бити, той найде бука. (Орел.) 
Хто схоче осягнути ціль, внайде способи. Пор. \УапЛ. П, Нипсі 1181, 1-05; 

Гильф. 1226; ВсЬІеі. 165; Мика 813; беїак. 350. 

179. Хто хоче пса ударити, то кія внайде. (Ільк.) ...патик найде. (Жидач.) 
Вар. до ч. 178; Е. Воі. 388; ЇУапсІ. П, Ниші 1250; беїак. 350; АбаІЬ. 

Ріез 92, 100; ЬіЬІ. 41; Даль І, 32, 136, 359; 2&1иг. 134. 

180. Чекай псе, аж міиї кобила вдохне. (Наг.) 
Говорять до бідного чоловіка, який не має що їсти. 

181. Чим пес старий, тим хвіст твердий. (Ільк.) 
Говорять звичайно про кота. Пор. польсько: „Сгуш кої зіагзгу, іущ о$оп 
Іигагбзгу*. 

182. Як би пес пе сидів/то-б баяця вловив. (Ільк.) .;.не лежав... (Наг.) 
Вар. до ч. 66. Пор. \Уапб. П, Ниші 535, 541; ЗсЬІеі. 165; ЬіЬІ. 193. 

183. Як би пес робив, то би в ходаках ходив. (Ільк.) ...пес Гривко... 
(Петр.) 
Вар. до ч. 67. Пор. Слав. І, 252; Шапб. П, Ниші 823. 

184. Як би то дав псу взїсти, лто би вдох. (Наг.) 
Про якусь непотрібну або вле зроблену річ. Пор. \^ап<1. П, Наші 1709. 

185. Як до пса річи. (Гнїдк.) 
Говорити вгірдливо, остро. 
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Пес—Петро Ч. 20.073—20.091. 

186. Як пес робить, так пес в чобоїьох ходить. (Ільк.) 
Вар. до ч. 183. 

187. Як пес робит, так пес ходит; як пес дба*, так пес мав. (Раків) 
Компіляція 8 двох приповідок, в яких вамісь чоловіка вставлено пса. ІГор. Ь 
Дбати ч. 21—24; А<іа1Ь. Ріев 78. 

188. Як ся пес роявив, то £ на Бога виє. (Довж.) 
Як почне вити, того годі йо спинити. 

ПесТй. 1. За песї гроші продав. (Наг.) 
Продав ва безцїнок. Пор. 1Уап<1. П, Нип<іе£еМ 3. 

2. З песього фоста не буде сита. (Наг.) 
Пес не має на хвості довгого волося, потрібного для сита. 

3. Иесї голоса не йдут па небеса. (Наг.) 
Говорять про всяку брехню. АУапгї. П, Ниші 279; 8сЬ1еі. 166; \УаЬ1 1,159- 

Нос. ст. 430; Гильф. 1143; ВеЬеІ 265; БіЬІ. 6 і; \Уап<1. II, Нші(іе£еЬе11 2. 

4. Иесїми дорогами пішов. (Наг.) 
Пішов нїворотом, зійшов на пси. 

5. ІІесьсьий омах тї знає. (Наг.) 
Омах — хвіст, чеське осаз. 

6. ІІся кров. (Льв.) 
Популярна лайка міжнароднього характеру; Німці привяли польську форму 
РзсЬакгеГ, пор. лат. Рго^епіез сапіпа, якою наввою прозивано Гуннів. 

7. ІІся твоя робота була! (Наг.) 
Про недоладну роботу. 

8. Пся ти мать васрана! (Льв.) 
Поговірка львівських уличнвків. Пор. \Уап(1. II, Нипсі 1447. 

9. То ще якийсь песїй снн! (Наг.) 
Говорять про алого чоловіка. 

10. То ще неся ьіра! (Ваг.) 
Лають невірного, фальшивого чоловіка. У Болгар (Слав. І, 252) песьою ві^ 

рою навиває ся турецька, віра. 

11. Тн пся дупо! (ВЗ.) ...н»го! (ВЗ) ...паро! (ВЗ.) ...бестпйо! (В3.> 
...бідо! (ВЗ.) 
Замішанькі лайки. 

Петрівка. 1. Захотіло му ся в Петрівку змерзлого. (Ільк.) 
Коли хтось вабагае чогось неможливого. 

2. Тепер ни Петрівка — два рази говорити. (Кольб.) 
Чому в Петрівку два рази говорять, не знати. 

Петра. І. Бери на роаум, Петре, бо витягну батіг па шторм метри. 
(Тереб.) 
Новочасний варіант до ч. 2. 

2. Бери Петре на ровум. (Ільк., Петр.) ...на ум. (Тереб.) 
Формула скріплена моральної науки. П”р, Даль 1, 567. 

3. Бири Петри з гори. (Жид.) 
Гальмуй коні, держи остро в віжках. 
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Петро Ч. 20.092—20.112. 

4. Говори, Петре, 8 гузнцев. (Наг.) 
Зупиняють чоловіка, що говорить нісенітниці. 

5. Говори Петре, поки тепле і зуби ще не валепли. (Кукиз.) 
Поки справа свіжа і поки тобі землею нб закидали уста, поки живеш. 

6. Грай Петре, а все шумки! (Ільк.) 
Говорять до веселого чоловіка. 

7. До Петра не сподій сї тепла, а по Петрі вже й по теплі. (Сор.) 
Господарське спостережене. Пор. 2&1иг. 227. 

8. їдж, Петре, поки тепле! (Підгірки) 
Бо як застине, то не буде добре. 

9. Нагнав му Петра. (Явор.) 
Нагнав страху. Пор. Нагнати ч. 1. 

10. На Петра вари половила зими. (Доброс.) 
Свято Петра вериги припадав на девь 16. січня ст. ст. 

11. На Петра вериги гріх прати. (Лімна) 
Нар. віруване. 

12. На Петра-вериги розбивають ся криги. (Ільк.) 
Починає ся відталь, в часі лагідної зими. 

13. Нас—у Петру, а Павлом ср... ьтру. (Наг.) 
Про якихось нетитїрних братів. 

14. На Петра вериги пе перут. (Мшаи.) 
Народній звичай. Див. Матер. до укр. руськ. Етнол. Ш, 40. 

15. Насеру Петру та гузицю втру. (Підгірки) 
Лайка. 

16. Не все в неділю Петра. (Лім.) ...в середу... (Наг.) 
Коли свято Петра і Павла випаде в середу, можна їсти з набілом (Загаль- 

ниця) Пор. Ье Коих сіє Ь. І, 20; Гильф. 9о5. 

17. Не йде до Петрд, іно до Різдва. (Ільк.) 
Говорять про другу половину року, по празницї Петра й Павла, якай при¬ 

падав на день 29. липня ст. ст. 

18. Не йде ’д Петру, але ’д Дмитру. (Кривор.) 
Вар. до попер, ч. Свято Дмитра припадає на девь 26. жовтня ст* ст. 

19. Петра вериги або иоставвт, або иоломит криги. (Мшаи.) 
Вар. до ч. 12. Див. Матер. до укр. руськ. етнол. Ш, 40. 

20. Петра кому нагнати. (Гнїдк.) 
Настрашити. Вар. до ч. 9. Пор. АсіаІЬ. Ріоіг 6. 

21. Петре, біда тобов трепле. (Наг.) 
Мудрованв. 

22. Петре, в тебе сї и—ка треиле. (Завад.) 
Мудрованв. 

23. Петре, тебе ту не тре. (Ком.) 
Мудрованв. 

24. Петро дав мені з оріха ялр^. (Мшан.) 
Мудрованв 
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Петро—Ниво Ч. 20.113—20.132 

25. Петро піде гнати, ми будемо їсти й пиги. (Підгірки) 
Про якогось аахланвого Петра, що ве давав дюдик жити. 

26. Петруню, Петре, не твоє ся трепле. (Гвїдк.) 
Уговкують балакучого Петра. 

27. Пішло йому 8 Петрова дня. (Корч.) ...му... Петрового дне. (Наг.) 
Про чоловіка, якому перестало добре поводити ся. 

28. Повело му ся, як 8 Петрової днини. (Ільк.) 
Вар. до ч. 27. 

21). Справив му Петра, аж му с—а стерила. (Наг.) 
Набив його в сам Петрів день. 

30. Тебе і сьвятий Петро не загрів. (Ільк.) І св. П. не загрів го. (Гнїдк.) 
Говорять про змерзлюха. О св. Петрі звичайно найтеплїйша пора. 

31. Хаиай, Петре, поки тепле! (Сіл. В.) 
Напімненб до поспіху. Вар. до ч. 8. 

32. Ходи Петре до війта. (Ільк.) 
Посперечали ся за щось і нема дальших доказів. 

Петрушка. 1. Дайте, дайте петрушечки приложити до ножечки; бо я 
скакав через плотик, та мнї вкусив чорний котик. (Наг.) 
Примовляють, коли хтось упав і вдаривши ся плаче. 

2. Стало на петрушку, то стане й на юшку. (Наг.) 
Юшка без петрушки нічого не коштує. 

3. Як сї тьигпе на петрушку, то мож натьигнути й на юшку. (Хрипл.) 
Вар. до ч. 2. 

Пецовий. 1. Ми пецові люде, а не світові. (Дид.) 
Говорять про себе Бойки, що не привикли весь вік виходити І8 свого села. 

Печеня. 1. Туна печеня — лиха вечеря. (Мшан.) 
Вар до відомої приказки „Тане масо пси їдять*, див. Масо ч. 9. 

Печериця. 1. Сїдит як печериці під плотом. (Наг.) 
Про васиділого чоловіка, що не любить рушати ся 8 місця. 

Печінка. 1. Ти мені печінки виїв. (Став.) 
Догриз мені до живого, знищив вдоровле. 

Печінь. 1. Дїдько тп в печені! (Ваг.) 
Прокляте. 

Пец. 1. Упав з пеца на голову. (Наг.) 
Йому стало ся якесь нагле нещасте. Пор. Нос. ст. 279. 

2. Хто в пецу лягав, другого ожогом досягав. (Лев.) 
Шукає насамперед ожогом, чи не спить там хто инший. 

Пєцух. 1. Хто тримав в зимі пбцуха, той мав в літі* пастуха. (Ільк., 
Петр.) ...має ...иецушка ...пастушка. (Наг.) 
Пєцух — недорослий хлопець, ще нездібний ДО роботи, ЩО В 8ИМІ звичайно 
сидить на печи. Пор. Гильф. 1274; А <1 а 1Ь. РіесисЬ 1. 

Пиво. 1. Де добре пиво, не треба й віхи. (Ільк.) 
Віхою, вивішеною над верхним одвірком дверий означали давнїйше вхід до 
шинку. Віха — помело із смерекових або ялових гильок. Пор. А<іа1Ь. 

Ршо 3. 
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Пила—ІІвріг Ч. 20.133—20.151- 

2. Коби ие було пива, не було би дива. (Ільк.) 
Пиво доводить до сварок і бійок між людьми. 

3. Не тілько нива, скілько дива. (Гвїдк.) 
З малої иіятики вчинила ся велика халепа Пор. АбаІЬ. Рі\уо 24. 

4. Треба, аби пиво виробило. (Гнїдк.) 
Виробило в вначіню: викисло, вибулькотало ся. Говорять про молодих людий, 

що потребують вишуміти ся. Пор. А(іа1Ь. Рі\уо 18. 

5. Якого-сь нива наварив, таке й пий. (Ільк.) 
Якої халепи наробив, таку б викоштуй. 

Лила. 1. Нила лізе в дерево, як коли в песо. (Стара С.) 
Говорять про Остру пилу. 

Пилип. 1. Вирвав ся як Пилип 8 конопель. (Лев.) Вихопив ся... (Петр.) 
Прикладають до чоловіка, що в розмові вирзе ся в якимось недоладним кон¬ 

цептом. Пор. АбаІЬ. Рііір 4. 

2. Жепп Пилппа! (Богородч.) 
Знач, дармуй, гай час. 

3. Нева що робити, Пилипа женити. (Кол.) 
Коли якесь діло робить ся без потреби, тілько для згаяня часу. 

4. Нїчо не роби, лиш Пилипа жени! (Борщів) Нічого... лише... (Ільк.) 
Варіант до ч. 3. Пор. Даль 1, 452. 

5. Цп луб, ци липа: нинї сьвйитого Пилипа. (Льв.) 
Натяк на анекдоту про попа, що в день св. Пилипа став на каване і забув¬ 

ши якого святого було того дня, віввав парафіян, щоб угадували, якого свя¬ 

того маємо нинї, бо його імя нагадує якесь дерево. 

Пипоть. 1. Дай ну Боже пипоть на явпцї. (Наг.) 
Прокляте; пипоть — болючий наріст на язиці у курий. Пор. Нос. ст. 415. 

Пиріг. І. А побив би тебе Бог пирогами! (Нижаів) 
Жартливе прокляте. 

2. Варила бим пироги, коби сир та масло; і сита бим роздобула, коби 
мука була. (Печен.) 
Хвалила ся тосподиня, у якої для пирогів не було ніякого припасу. 

3. Годі пирогом забити сі а на ковбасі повісити сї. (Явор.) 
Жартлива поговірка. 

4. Годі ся пирогом зарізати. (Фереск.) 
Вар. до ч. 3. 

5. Де ви, пироги? Ідут ваші вороги. (Наг.) 
Жартлива примівка перед тим, поки подають пироги на стіл. 

6. За ипроги цілую йоги. (Залісе) 
Давня приказка. 

7. Зварила бим иероги, юбп сир та сало; вже бим і нецок роздобула, 

коби мука була. (Вовчк.) 
Вар. до ч. 2. 

8. Коли-еь ие пиріг, не пирожи ся. (Гвїдк.) Не пврожи ся, коли-с йе 
пиріг. (Мінч., Лев.) 
Коли не господар, то не гоноруй ся. Пор. АгіаІЬ. Ріего# 2. 
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Пиріг—Пітсар Ч. 20.152—20.168. 

9. Нїи пироги булут, то баба ушре. (МінчЛ 
Говорили про бабу, що перед смертю зажадала пирогів, а не було 8 чого 
вварити. Пор. Ном. 5676. 

10. ІІеріг ше як теплий, то й але, а як зистипе, то пожаль ся Боже 
рахувати, шо й періг. (Крех.) 
Примовляв Хведір Фаринник. 

11. Пиріжки в три ріжки. (Наг.) 
Натяк на весільну пісню, де вгадує ся про пироги. 

12. Пирогами годований. (Тереб.) 
Виріс у достатку. 

13. Пироги не сут. (Войн.) 
Анекдота про гостину Підгірянипа у Бойка. Коли дали борщ, то господар 
приговорював: „їжте, гостеньки, борщ, бо пироги не сутм. Підгірянин дума¬ 

ючи, що ось>ось принесуть пироги, їв борщу дуже мало, а коли миску за¬ 

брали, він лишив ся голодний, а господар сказав: „Та вже куме по обіді, бо 
пироги не сут** (т. 8н. нема). 

14. Пирогом замкнув, кишков васунув (Дрог.) 
Жартують, коли хтось лишив невамкнені двері. 

15. Раховані пироги поровваруют сі. (Наг.) 
Народне віруване, що кидаючи до окропу пироги, не треба їх числити. 

10. Упливав як пиріг у маслі. (Луч.) 
Про чоловіка, що жив в розкоти. 

17. Як втяв по пироги. (Наг.) 
Натяк на анекдоту про Цигана, що прийшовши до господаря не дістав пи¬ 

рогів і посербавшн борщу, звернув ровмову на те, чия хата довша, чи го¬ 

сподарева, чи циганова. А віп заздалегідь обахморив, що пироги поставлено 
конець лави за столом. От він і каже: „Ану, господарю, в кого хата довша, 

чи в мепе, чи у вас? І не чекаючи відповіди, розперезав ремінь і почав мі¬ 

ряти ним по лаві, а дійшовши до кута скрикнув: „Як втяв по пироги**. 

18. Як снят ся пироги, то будут вороги. (Тереб.) 
Народне вірував, спричинене подібністю слів. 

Пирій. 1. Де е перевц, там в малавц. (Снят.) 
Пирій росте на найліпшім полі; його треба викоренити, щоб що вродило. 

Малай — кукурузяний хліб. 

Пирожити ся. 1. Най не оирожнт ся, коли не пиріг. (Зазул.) 
Нар. до Пиріг ч. 8. 

2. Не пирожи ся, коли-сь не пиріг, не ворожи, коли-сь не Біг. (Петр.) 
Варіант д > Пиріг ч. 8. 

Писар. 1. Писав нисар — тай му паперу не стало. (Мик. н. Дн.) 
Про якесь недокінчене писане. 

2. Ііисар пише, писар маже, так запише, як хто каже. (Лагодів) 
Пор. Р. Мох „Справа в селі Клекотинї** ст. 63; А<іа1Ь. Різас 11. 

3. Ночкай, иаие писару, пай сї висеру. (Наг.) 
Жартують 8 такого, що бере ся писати, не вміючи гаразд. 

4. Такий ми писар, що ппс.тіі не вмів. (Луч.) 
Кепкують із лихого писаря або з неписьменного. 
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Песета—Пасок Ч. 20.169—20.185. 

5. Що то за писар, що так довго пише: встромив перо в каламар, а 
вадом колише. (Рогат.) 
Кепкують і8 недотепного писаря. 

Писати. 1. вдно пиши, а друге диши. (Ільк., Петр.) 
Не все можна напиеати. 

2. Запиши вуглем у коминї. (9аг.) 
Говорять про неоплатний довг. Пор. ІЛЬІ. 153; \Уапгі. 1, АиГвсЬгеіЬеп 2. 

3. Запиши си тою на чолї І (Наг.) Напиши собі.. (Кольб.) 
Заоамятай собі се. 

4. Напиши: пропало. (Лев., Ільк.) Пиши: пропало. (Льв.) 
Про щось таке, що пропало і не вернеть ся. Пор. Даль 1, 33, 45, 152; Нос. 

ст. 400. 

5. Ні писати, нї читати, а хотять ва короля обібрати. (Ільк.) 
8сі1. не вміє. Натяк на відому каяку про Івапа, якого жиди хотіли втопити 
і завішавши в міх поставили над рікою, а самі пішли в село шукати рабі на. 

Тимчасом надїхав якийсь пан, який почувши Іванове наріканне: „Я не вмію 
нї писати нї читати, а мене хотять ва короля обібрати, вгодив ся сам бути 
королем, вивявав Івана 8 мішка, а сам дав себе вавявати і був потій утоп¬ 

лений жидами. 

6. Писав, иисав — чим запечатував. (Ільк.) ...а г—ом... (Дрог.) 
Про недоладне писане. 

7. Пише, як курка лабов. (Паг.) 
Про погане, невправне письмо. Пор. Тимош. 130; \УапсІ. П, НиЬп 250; 

АсіаІЬ. Різа б б; Даль І, 637. 

8. Пише як маком сїб. (Наг.) 
Про дрібне писане. Пор. Даль І, 537. 

9. 11ииі)т чорне по білолу. (Ват.) 
Пишуть чорнилом по папері. Пор. Слав. П, 206. 

10. Так пише, як мак сії', а прийде читати, як в розї не вііав. (Петр.) 
Про недотепного писаря, що напише, а прочитати не вміє. Пор. АсіаІЬ. 

Різаб 7. 

11. Хто писав, то писав, а д\рень хто читав. (Снят.) 
Про написані дурниці, яких не варто читати. 

Пискатий. 1. Хто пискатий, буває богатии. (Наг.) 
Повволяе собі говорити богато. Пор. А<1а1Ь. Рузкаїу 1. 

Писиор. 1. Ве сї як пискир посолений (Наг.) Звивав сі... (Наг.) 
Про чоловіка, що кидає ся скрівь у скрутнім положедю. 

2. Вислизнув ся, як пискор 8 матнї. (Ільк.) 
Про вручного і щасливого чоловіка, що у йшов небезпеки 

Писок. 1. Або раз писок отворав. (Наг.) 
Про мовчазливого чоловіка, що за весь час загальної розмови не прорік 
анї слова. 

2. А по писку го! (Наг.) 
Окрик на якогось безличного брехуна або в відповіде па якусь лайку. 

— 529 — 

Оідіїігесі Ьу СлООДІе 



Ивсок Ч. 20.186—20.206. 

3. Великий писок бодай висох! (Яс. С.) 
Прокляте на балакучі уста, ще б вони замовкли. 

4. Вилетіло з писка, як сороцї з під хвоста. (Наг.) 
Про брехню або погану сплетню. 

5. Від писка відняти. (Гнїдк.) 
Скривдити когось, відняти йому щось гіайпотрібнїйше. 

6. Годї в писка холяву робити. (Гнїдк.) Не годпт ся... (Тереб.) 
Не випадав брехати. Пор. А сі а З Ь. Рузк 6. 

7. Дав му в писок. (Наг.) Дай... (Наг.) Заїхав... (Наг.) Замалював... (Наг.) 
Ударив у лице. 

8. Десь го писок не болит. (Наг.) 
Про чоловіка, що балакав богато. Пор. ДУапіЗ. Ш, Майї 291, 321. 

9. З одного писка горячу й зимну пару пускає. (Цей ) 
Говорить раз сердито то знов розважно. Пор. \Уап<І. ПІ, Майї 321, 332. 

10. З писком до пана! (Наг.) 
. Перед паном не можна розводити зайвої балачки. 

11. За писок бют в писок. (Лучак.) 
За непотрібну балакучість. Пор. ІЛЬІ. 23; АсІаІЬ. Рузк. 111; Слав. II, 189; 

\У а псі. ПІ, Майї 130, 148; беїак. 73. 

12. Запри си писок, бо дістаиеш по мельдунку ! (Гриб.) 
Замовчи, бо дістанеш по пиці. 

13. Його писком лиш би гівпо їсти. (Наг.) 
Про злого, безстидного чоловіка, що любить говорити погані слова. 

14. І як тебе писок пе болит? (Наг.) 
Говорять пискатому, балакучому чоловікова. 

15. Май мевьшни писок, більші очи. (Жуків) 
Менше говори, а більше уважай. 

10. Минї так, як би в писок дав. (Вудз.) 
Замовк нагло, почувши щось неприємне. 

17. Набрав повний писок. (Наг.) 
Звачінв двояке: вкусив великий шматок або набрав по морді. Пор. \Уап8. 

Ш, Майї 326. 

18. На хвилю му сї писок не запре. (Наг.) 
Говорять про невтомного балакуна. 

19. Не дармо свій писок годує. (Наг.) 
Бо вмів добре говорити або брехати. Пор. \Уап<3. ІП, Майї 325. 

20. Не криви писки сівши коло чужої миски. (Гнїдк.) 
При чужім обіді не кривдуй собі і не їримасуй. 

21. Не мели писком, сиди випіком. (Луч.) 
Не говори богато, волиш мовчати. Пор. Гильф. 225. 

22. Не погань писка! (Наг.) 
Не говори бридких слів. Пор. Даль І, 316. 

23. Не розпускай писка! (Вел. Очи) 
Не заходи в великі балаканя або в лайку. 
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Писок Ч. 20 207—20.228. 

24. Не сміє писка отворити. (Наг.) 
Про несмілого, загуканого чоловіка. Пор. ІУап<І Ш, Майї 283 

25. Ніколи иу сї писок не запирає. (Наг.) 
Про невгавучого балакуна. 

26. Ніхто нікому писка не виткав і не ваткає. (Товсте) 
Чоловіка годі вмусити до мовчаня. 

27. Отворив писок як ворона. (Наг.) 
Дурні люди мають ввичай в хвилі зацікавлена широко відчиняти рот. 

28. Ото писок, бодай ти го вкрутило І (Буде.) 
Про балакучий рот. 

29. Пакує повним писком. (Наг.) 
. Про захланного ненажерного чоловіка. 

30. Песьсьий би писок мав, хто би си тут кривдував. (Наг.) 
Нема тут ніякої кривди. 

31. Несїй писок мати. (Гнїдк.) 
Брехати або клевет&ти на кого. 

32. Писки иу сї новіддували, як паипухи. (Наг.) 
Писки — тут в значіню щоки. 

33. Писком хоть г—о їдж, лиш руки при собі тримай. (Кол.) 
Ротом хоч лай, а не бий. 

34. ІІисок до Кракова ваведе. (Наг.) 
Можна допитати ся дороги. Пор. \УапсІ. Ш, 188. 

35. Писок кому ваткати. (Гнїдк.) 
Змусити його до мовчаня. 

36. ІІисок маєш. (Наг.) 
Говорять сварливому чоловікови. 

37. Писок му завяеаний. (Гнїдк.) 
Мовчить уперто. 

38. Писок му не стає як питель. Наг.) 
Про балакливого, лопітливого чоловіка. 

39. Писок па колодку не замкнеш. (Наг.) 
Не заборониш чоловікови говорити. Пор. IV а псі. ПГ, Майї 16&. 

40. Писок у гору дре. (Стан.) 
Про гордого чоловіка. 

41. Писок як ворота. (Наг.) 
Широкий і балакливий. 

42. Писок як у ворони. (Гнїдк.) 
Крикливий рот. 

43. Писок як у перекупки. (Дрог.) 
Про сварливу, вищекану жінку. 

44. Попік си писок на тім. (Наг.) 
Спіймали його на якійсь брехні. 

45. Робити з писка с—ку. (Наг.) 
Блювати. 
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ІІвсок—Питати Ч. 20.229—20 249. 

40. Розпустив пиеок як розвору. (Ваг.) 
Говорять про такого, що лавть ся богато. 

47. Такий кав висок широкий, як ворота. (Луч.) 
Про пискатого і сварливого чоловіка. 

48. Такий писок, як відси ді Львова. (Жидач.) 
Широчезний рот. 

49. Такий писок, як цїсарска брама. (Жидач.) 
Бар. до попер, ч. 

50. Так писком рубат, ги сокиров. (Ю. Ки.) 
Про остроявикого, сердитого чоловіка. 

51. Так як би иу писок 8аиурувало. (Наг.) 
Коли хтось заиовкне нараз. Пор. ЬіЬІ. 195 

52. Ти до мене з писком не ставай, бо я з тобов свині не пас. (Наг.) 
Ставати 8 писком — сварити ся. 

53. То писочок мав, бодай ну випарило. (Буде.) 
Прокляте па сварливого чоловіка. 

54. То писочок рай! (Будз.) 
Про сварливого чоловіка. 

55. То ти писок ходит, як па коливоротї. (Наг.) 
Говорять балакучому чоловікови. Пор. АбаІЬ. Рузк 3; \УапсІ. ПГ, Майї 
261, 303. 

56. То ще писок невипарений, (Дорож.) 
Рот, що може їсти горячу страву, а образово: сварливий чоловік. 

57. Шкода си ним писок паскудити. (Наг.) 
Шкода говорити про него. Мова про якогось паскудного чоловіка. 

58. Як ти в писок зашалюю, то й світа не ввидиш. (Наг.) 
Погроза: набю по морді. 

59. Я ни вроблю 8 свого писка холєви. (Жидач.) 
Не буду брехати, не вломлю слова. Вар. до ч. 6. 

60. Я ти ваткаю писок! (Наг.) 
Скажу таке, що будеш мусів мовчати. Пор. \^апсІ. Ш, Майї 322, 330. 

Письменний. 1. З письменних усе лихо повстає. (З&иул.) 
Нарікають неписьменні люди. 

2. Через пиеьхеипих світ ся западе. (Замул.) 
Віруванв неписьменних людий. Пор. Слав. П, 190. 

Письмо. 1. Б письмо дії вити ся. (Гнїдк.) 
Читати писане. 

2. Пізнав письмо носом. (Кобил.) 
Пронюхав, у чім дїло. Пор. АсІаІЬ. Ріашо 5. 

Питати. 1. Другого ся питай, а свій розум май. (Ільк.) 
Варіант до Люди ч. 31. 

2. Не питай, чий н, і по питай: що я? (ільк.) 
Давпїйше кождого молодого чоловіка питали: .чий ти?“ Півеїйше стали се 
уважати зневагою. 
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Питати—Пити Ч. 20.250—20.268. 

3. Не питаї старого, але бувалого. (Гиїдк.) 
Старі люди не все бувають досвіднїйші. Пор. Слав. І, 309; Н, 49; Сим. 1666; 

Озт. Врг. 202; Нос. ст. 418; А(іа1Ь. Руїас 12. 

4. Не вітай ся, бо старії будеш. (Явор.) ..посивієш. (Явор.) 
Надмірну цікавість уважають гріхом. 

5. Не питай: як. ся маєш ? Иосиотри, таї пізнаєш. (Лев., Ільк.) 

...Подиви ся... (Льв.) 
Кепкують І8 звичайної формули оривитани: „Як ся маєте ?* Пор. 8сЬ1еі. 160. 

6. Не вітаний вовчі, ве битий не кричи. (Лучак.) 
Звичайне правило доброго тону. 

7. Питати ся кума-розуиа. (Ідьк.) 
Властивійше: Питати в кума рояума, т. ве. випитувати кума як розумній* 

того. 

8. Тобі не питати, а віої пе казати. (Свят.) 
Відповідь на недорічне питане. 

9. Хто питав ся, той не блудит. (Ільк.) ...питав... (Дар.) 
всі!. питає дороги. Пор. Нос. ст. 469; АПаІЬ. Руіаб 6. 

10. Хто ея питав, той перад дав. (Лучак.) 
Хто на якусь просьбу, перепитує докладно про її вміст, той очевидно ваше 
ся 8 П сповненєм. 

Пите. 1. Ните — ПОЖИТв. (ІЛЬК.) 
На питю основують ся звичайно товариські відносини. 

Пити. 1. Або пий, або ся бий. (Ільк.) 
Занадто гостинний чоловік примовляє до товариша, що не хоче пити. £. Кої. 
637; АсіаІЬ. Рід 1; Шиг. 96. 

2. А навив би він ся крови! (Льв.) 
Прокляте піякови. 

3. А навив бис сї своєї керви! (Наг.) 
Кляла вінка чоловікови — пяницї. 

4. Апї пивши, аої ївши, скачи дурпю ошалївши. (Город.) 
Коли хтось бея причини скаче а велико’і радости. Пор. Нос. ст. 387. 

5. Ані пий, авї їж — прийде біда, воаьіе ґрабіж. (Мик. н. Ди.) 
Жалує ся бідний чоловік, що пе має 8 чого сплатити податку. 

6. А ппйтеж бо! Буде вам вараз лекше і кепї. (Ворохта) 
Так приповідав піяк, частуючи людей присутних у коршмі: їм лекше буде, 
бо випють 8а дармо, а йому, бо більше заплатить. 

7. Він то до мене ие. (Наг.) 
Говорить мені в довір, на мій адрес. 

8. Віп у вас пив, прийшов до хати і непе побив. (ЮК.) 
Жалувала ся жінка на сусідку, що ровпоювала її чоловіка. 

9. Віпий до дна, бо вже лиш це одна. (Кольб.) 
Припрошують при останній чарці. 

10. Віиили-м собі поваї. (Кольб.) 
Почастували ся або посварили ся. 
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Пита Ч. 20.209—20.2 89 

11. Дао кому пити, вів не дасть ти жити. (Гвїдк.) 
Ти його почастуй, а він тобі наклине. 

12. Де пбть ся, там льлеть ся. (Снят.) ...сї пв ...сї ллє. (Кольб.) 
Звичайна поява в коршмах, що ючип розливають горілку. Пор. Даль І, 100. 

13. Де пют, там розлиьают; де бют, тая утїкают. (Луч.) 
В коршмах се звичайна поява, що пють і бють ся. Пор. $ик. 1327; Нос. ст. 

256; Слав. І, 159; Даль І, 89. 

14. До кого сї ни пб, пай іш каже: „Добре вдоровйі!“ (Кольб.) 
До кого не пють, той нехай не відповідає. Правило доброго тону. 

15. До теби ііи пют, ни відповідай. (Жилач.) 
Варіанти до попер, ч. 

16. Запив сї як шток. (Город.) 
Нагшв ся до безтями. Шток або штік — вїм. 81оск — кій, палиця. 

17. Коли пили, то гомонїлв, а як прийшло платити — поніміли. (Луч.) 
По неселости при келїшку в більшій компанії наступає звичайно неприємна 
сцена виплати, при якій кождий старає ся звалити виплату на когось иншого. 

18. Коли я до тебе не пю, то не кажи: дай Боже здоровля. (Збар.) 
Не бажай мені ніякого добра, коли я до тебе пе говорю. Вар. до ч. 14. 

19. Ми пили вперед, хочемо й тппврь. (ЮК.) 
Не хочуть відвикнути від питя. 

20. Ми пили, тобі ни лишьили. (ЮК.) 
Хвалять ся такі, що пили при якійсь окавії, коли хтось прийде 8а півно. 

21. Най не, доки жив, як умре, пити не буде. (Наг.) 
Говорила жінка про чоловіка, що любив випити. 

22. Напив бис сї смоли горьичої! (Наг.) 
Проклято. 

23. Напив бис ся з г—а юшки. (Коб.) 
Проклято. 

24. Напий сї до мене студенов водов! (Наг.) 
Делікатний спосіб вислову вамісь: подай мені води. Пор. Слав. П, 47. 

25. Напий ся води, коли сь з’їв пів біди. (Ільк.) 
Дрочать чоловіка, що впав у якусь біду. 

26. Напий ся квасу та не роби гамбарчсу. (Иечен.) 
Відповідь на домаганє, щоб дгли горівки. 

27. Напити ся до кого. (Гмїдк.) 
Звичай пити в чиїсь руки, обертаючи ся до його 8 короткою формулою в 
роді: „На ваше 8доровлєа або „Дай вам, Боже, 8до}.овлєи і т. п. 

28. Не до тебе нило ся. (Ільк.) ...пито. (Наг.) 
Не до тебе говорено. 

29. Не до тебе пют а кажеш: дай Боже здоровле. (Залїсб) 
Докір влізливому чоловікова. Вар. до ч. 14, 18; АсІаІЬ. Ріс 21. 

30. Не до тебе пют; не кричи, хоіь бют. (Тереб.) 
Як бють, то годі не кричати. 

31. Наша що пити, пи треба закусувати. (Жидач.) 
Говорять голодні гості в шинку. 

— 534 - 

Оідіїігесі Ьу Соодіе 



Пито Ч 20.290—20.309, 

32. Нї впе, иї вжвв. (Печен.) 
Про марно проведене вите. 

33. Нї з кия кита авї говорити. (Долина) 
Нетовариський чоловік. і 

34. От тая я випивала по дві нековких! (Дар.) гі 
Жалувала ся жінка на своє бідованв в якіиось сел», або в якійсь службі. 

35. Отто будеш пити, сухо в губі буде. (Льв.) 
Кепкують, коли хтось робить собі надію на щедру вішивку. ’ " 

36. Не на вовчу шкіру. (Ільк.) 
Ще не забивши вовка. ЇІро такого, що любить пити на борг. Пор. АсІаІЬ. 

Гі6 39 : а 1 ‘ 

37. Не як війт, бе як панський фіриан, а робит, як йбпів*наїїхит. (ІІетр.) 
Про напасливого, питущого і лінивого чоловіка. 

38. Пе як воду. (Наг.) 
8сіІ. горілку. Говорять про пяпицю. Пор. Слав. II, 47. 

39. Пе як конииз, ще & перериває. (Вогород.) 
Пе з добрим апетитом, але оглядно. 

40. Не як по оселелци. (Ільк.) 
З великим апетитом, в’ївши щось солоне. 

41. Не як швець. (Сшіт.) 
Пе без міри, часто випивав ся. 

42. Нив бис яою п{ацю? Ліпше наний ся смоли. (Луч.) 
Говорила жінка до чоловіка, що пропивав II добро. 

43. Пив бс, Іване, горівку ? — Нї. — То-с дурень. — А пан пили? 
— Нї. — А що тепер буде? (Лучак.) 
Анекдотична ровмова пана з Іваном. 

44. Пий, а ке бий. (Ільк.) 
Не напивай ся до няна, щоб не стратив розуму. 

45. Ний до ковалихи! (Гнїдк.) 
Говорить коваль до кума. 

46. Ііийно, покмй жиеяо, бо по смерте ни мемо. (Голови) 
Вар. до слідуючого ч. 

47. Пиймо, покиїї жнемо, д ків дийдим до неба, сім раз торгнемо. (Голови) 
Гуцульська з&охота до піатики. 

48. Пиймо, покпй т>т, бо у небі не дадут. (Голови) Пиймо тут... (Стоян.) 
Вар. до Нанити ся ч. 6 і Пити 45, 46. 

49. Пий, пей серце сі}тку забуде! (Грии.) Пий, иай серцю жалю не 
буде. (Яс. С.) 
Примовляють пючи з горя. 

50. Пий, серц'1, смутку вибудеш! (Луч.) Трінк... (Дар.) 
Вар. до попер. 

51. Нийте до мене тай до мої жіики. (Дрог.) 
Приговорюють міщани при піятиці. 
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Лити—Пиха Ч. 20.310—20.329. 

02. Пийте жйли, иоки живі! Як умрете, чорта віїїете. (Дар.) 
Жартлива промова пяницї. Пор. Нос. ст. 400. 

53. Пий — умреш, не пий — умреш, то ліпше вже пити і вмерти. 
(Льв.) 
Примовляють у веселій компанії 8 випивкою. Пор. Даль І, 511. 

54. Пий Яцю панську працю 1 (Коб.) 
Панською працею названо панську горівку. 

55. Пити ци не пити, аби 8 добримп людьми поговорити. (Кой.) 
Говорять при гостині із скупою випивкою. 

56. Попили ся, як би їх решетом покрив. (Пост.) 
Не добре ввдять світ, немов крізь решето. 

57. Ровпив сї, що нема де далї. (Наг.) 
Про налогового ияницю, що протратив усе своє добро. 

58. Самі пют, попивают, мепї дати не гадают. (Орел.) 
і'оворить бідний чоловік, терплячи оскомину в коршиі при вид? пкочих сусідів. 

59. Сам иб ги воду, а люде би брав иакааовати. (Тухля) 
Говорили про попа пяницю. 

60. Хоть пити, хоть лишити. (Гнїдн.) 
В усякім разі ліпше випити. 

61. Хто богато пе, сам себе побе. (Ільк) 
Твереза моралізація. 

62. Хто не, той илатот. (Наг.) 
Звичайна практика. Пор. Слав. І, 233. 

63. Хто иб, тому наливайте, хто пе не, тону не давайте. (Лев.) 
Пяницька моралізація. Пор. АсІаІЬ Ріс 15. 

61. Цп 116, ЦИ це П6, то все пяпий. (Ільк.) 
Про перепитого чоловіка, якому вистарчить одна чарка, щоб упив ся. 

63. Як пе, то пе проливав; як бв, то добре влучав. (Ільк.) 
Тип „порядного" чоловіка. 

63. Як пють, то непе минають, а як бють, то від непе зачинають. 
(Якимчпцї) 
Говорив бідний чоловік, що любив сидіти в коршиі. 

Питлювати. 1. ІІИТЛЮ6 ЯК МЛИН. (Сор.) 
Про чоловіка, що говорить дуже швидко. 

2. Хто хоче питлювати, мусить вачекати, а хто нарив, буде вараз. (Ільк.) 
Питлюеть ся вже вимелену муку; перепущена черев питель вона робить ся 
тонша ; вимелена нараз навивав ся разовою. 

Лиха. І. А то буде пихи па два иіхи, а ьуший па палець. (Мшан.) 
Кепкують І8 убогих а гордих, що прим, женять ся між собою. 

2. Збив му пиху 8 носа. (Наг.) 
Знач, утер носа, присоромив пишного чоловіка. 

3. Пихи на два штихи, а вуший па налець. (Мшаи.) 
Штихом назирав ся один рядок пишиваня; пиха на два штихи значить над- 

ввичайну, коштовнійшу прикрасу. Приповідка іронівув пад зверхньою при¬ 

красою і внутрішньою нуждою. Пор. АбаІЬ. Русіїа 8. 
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Пихиць—Підкувати Ч. 20.330—20.346 

4. Пихи на чотири штпхіт, а сорочку воїни з’їли. (Гпїдк.) 
Вирпзиїйший варіант до попереднього. Пор. ЬіЬІ. 172. 

Пихиць. 1. Пихиць коте в борщ. (Жидач.) 
Пихиць малює обравово упадок через пошпотане. Пор. Котя 1. 

ПИШНИТИ СЯ. 1. ЗаІІХІШнпв ся як свячене порося (Луч.) 
Свячене порося положене поверх свяченого справді виглядає пяшно. 

2. ІІишиит ся, як нова кума. (Гпїдк.) 
Нова кума уважав собі нове куиство за велику честь. 

Пишно. 1. Най буде не пишно, коби ватпшно. (М. Яцк.) 
Про одежу й домівку. Пор. АсІаІЬ Рузгпо 1. 

2. Не гляди, щоб було пишно, але щоб було затишно. (Кукия.) 
Вар. до ч. 1. 

3. Не пишно, аби затишно. (Ільк.) Хоть ие...кой... (Гнїдк.) Не пишнег 
но затишне. (Лучак.) 
Варіанти до ч. 1, 2; \Уап4. І, Агт 52. 

Пищати. 1. Пищить як дїдько в градовій хмарі. (Ільк.) 
Народне вірунанв про тс, що градова хмара порушае ся нечистою силою. Деяк 
люди т. 8в. хмарники мають по народвьому вірувапю спиняти градову хмаруг 
в якій тодї, як кажуть, чути виразне діявольськс пищ&ііе. 

2. Нищить як каня. (Ільк.) 
Каня — рід яструба. Відзначав ся пискливим криком, який звичайно віщуа 

дощ. Пор. АЗаІЬ. РІ82С2С6 3. 

Півперечка. 1. Ти все півперечками ходиш. (Наг.) ...навправцї... (Оиарі) 
Півперечка значить стежка півперек ниви. 

ПІГН6. 1. Ііігне-ж то ну 1 (Наг.) 
Псрсдраяненб заклятя „Бігмеж то ну!а 

Підвіяти. 1. А підвіяло би тї! (Наг.) 
Прокляте. Вірять, що бував нечистий вітер, що підвіявши чоловіка скрпвлюч 
йому руки або ноги. 

ПІДГІрє. 1. На ІІіігірю біда: йде штири ііидїли на місець а штири дї- 
летки на корец. (ГІужн.) 
Не велика біда, бо й скрізь те саме. Пор. Етн. 36 VI, 168. 

Підголити. 1. Підголив і без бричьи. (Кольб.) 
Обрабував, обдер, обциганив, або вробив йому шкоду. Брич — бритва І8 

відломка коси 

2. Я тебе тупим брпчем підголю. (Мат.) 
Тупим бричем дуже болить. Погроза: яавдам тобі велику прикрість. 

Підданий. 1. Хто не був ніколи підданим, той ие буде добрим паном. 
(Ільк.) 
Хто не навчив ся слухати чужого розказу, не вумів розказувати иншим. Пор. 

А<Іа1Ь. РосИапу 1. 

Підкувати. 1. Підкуйте й мене! (Наг.) 
Натяк на відому байку про жабу, що бачучи, як кують коня, падставила й 
свою лапку. Говорять, коли хтось висловляє неоправдапу претенсію до чогось- 

такого, що йому правію не належить ся. 
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Підмова — Пізнати Ч. 20.347 -20.364. 

Підмова. 1. Дати сї на підмову. (Наг.) 
Послухати чиєїсь лихої ради 

Підмовити. 1. Підмовив мене під лїс. (Вбар.) 
Жалувала ся дївка на парубка; зсії. вийти. 

Піднимати. 1. Підипмати кого на себе. (Гвїдк.) 
Робити своїм ворогом. 

Підносити. 1. Аж мі нідносит. (Наг.) 
Говорить ЧОЛОВІК у великій 8ЛОСТИ. 

Підняти. 1. ІІідпвив го па воздухи. (Наг.) 
Підняв у повітря 

Пїдошва. 1. Десь підошва зітре <.*ї, а тотл иї. (Лм\) 
Про жіночий половий орїан. 

2. „Сходив вм підошви, ііїм бм дістав, але сходиш ти холяви, і:їи відбе¬ 

реш ц — так г ворпт той, що позичав. (Льв.) 
Іронічний вислов про позичку осягнену 8 тяжких трудом. 

Підлая. 1. Без підпалу і дрова не горять. (Ільк.) 
На підпал треба дрібно поколених трісок або скипок або вугля. 

Лідпаяок. і. Нате ван, дідуню, нідпалкі, вмовте пац-ф за мого Міхалка. 
(Ііужн.) 
Підналок, се невеличка паляниця, спечена при живому огиї перед садженвм 
хліба в піч. Пор. Етн. Зб. VI, 82. 

Підпанок. 1. Гірші підпайки як пани. (Дар.) 
Старий історичний досвід. 

Підпирати. 1. Било попідпирати паличьками, няй била жила. (ЮК.) 
Про рояломану вітром стару грушку. 

2. Підпирати стїпи. (Наг.) 
Про людий, що стоять попід стінами в церкві або в корти і говорить ся, що 
вони підпирають стіни. 

ПІдрука. і. Ні в підруку, пї в борозду. (Наг.) 
При ораню парою коний лівий кінь, якого звичайно держать 8а уздечку, на¬ 

вивав ся підручний, а правий боровний. Приповідка про невдалого коня. 

Підсвистувати. 1. Іде підсвистуючи. (Наг.) 
Про веселого парубка. 

Підсипка. 1. Того міці й А підсипку мало. (Наг.) 
Підсипкою навивала ся маленька крихта пороху, яку давнїйше пасипали на 
пановку пістолета або стрільби, почім іскра, вибита курком ів кременя, па¬ 

дучії на той порох спричинювала вибух пабою в середині і вистріл. При* 

кивка значить якусь дуже малу кількість пр. їди або хліба. 

Підтип. 1. Дав иівї па підтоки. (Наг.) 
Велить догадув&ти ся, дав якісь знаки, натяки. 

Пізнати. 1. Пізнав, куди стежка в горох. (Гнїдк.) ...кула... (Ільк.) 
Про всякий ДОСВІД, особливо такий, що сполучений 8 певною шкодою. 

2. Ііізпав свій свого. (Ільк.) 
Півнали себе рівні, свояки. 
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Піввата—її і п Ч. 20.365— 20.383. 

3. Пізнали ся, як срака з віхтем. (Льв) 
Про якусь не зовсім приємну внайокість. Пор. Нос. ст. 433. 

4. Пізнай себе, буде з тебе. (Кобр.) 
Самосвідомість найцївнїйша прикмета людської душі. На брамі вирочнї в 
Дельфах стояв напис: Ггіо&і вєауібг. Ювеналь сказав про сю прика8кХ, що 
вона в соеіо бізсепсііі %еп<ішп еі тешогі Ігасіапбит ресіоге. Пор. Нетреї 
ст. 31, ч. 582. 

5. Пізнати дурного но сміху його. (Іяьк.) 
Безпідставний смім характеризує мало мислячого чоловіка. 

6. Пізнати з мови, якої хто голови. (Ільк.) 
З мови пізнають, на скілько чоловік тямучий і правдолюбний. 

7. Вішати нота но иолетї. (Гник.) ...сокола по его леті. (Гпїдк.) 
Потя — птах. 

в. Иізиакть хлопці і в калиій сорочці. (І іьк.) 
Налий значить брудпа Хлопці півпають ся на вартости дівки не вважаючи 
на те, чи вона чисто убрана, чи пі. 

ПІЗНО. 1. За ііЬио иріиодиіи. (ЮК.) 
Приходили по всьому, коли діло скінчепе. 

2. Ліпше иізно, як нїколп. (11 аг.) 
Пор. Мика 3039; \УаЬ1 II, 36; А баї Ь. Рбіпо 3. 

3. Не пізно красно ходити, коби було в чім. (Наг.) 
Достаток пожаданий завсїди хочби і в старости. Пор. Даль І, 115. 

4. Нї пізно, ні рано, в самий добрий час. (Наг.) 
Говорять, коли хтось в саму пору приходить до діла. 

5. Хто пізно ходит, пізно й приходнт. (ЮК.) 
ЗапІ8няє ся у всім. 

6. Хго нізно ходит, сам собі шкодит. (Ільк., Петр.) 
Прогавить усяке діло. Пор. ЬіЬІ. 11; Тимош. 310; Нос. ст. 458. 

Лізьма. 1. Він піяьмою на мене дише. (Кути) 
Піяьма — завзяте, ненависть. 

2. Мав на мене якусь піввму. (Кос.) 
Має на мене щось ва-8ле, завзяв ся. 

Ліна. 1. Наточьила піни гейби решето. (ЮК.) 
Зсії. ріка, бистра вода. 

2. Щез бис, як піна на водї! (Наг.) 
Прокляте. Пор. 8сЬ1еі. 177. 

Ліня. 1. Бодай тя піня взяла 1 (Дид.) 
Пінії звичайно пеня, лат. роепа, кара, тут у звачіню якоїсь лихої сили. 

Ліп. 1. Аби лиш два попи иа всім сьвітї були, то ще би їм тїсио було. 
(Терн.) 
Натяк на відому анекдоту про те, що колись на ввесь світ були лише два 
попи тай то кри вдували собі на своє сусідство. 

2. Абож мене не піп хрестив? (Явор.) 
Я такий самий чоловік як і инші хрещені люди. 
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ГІіп Ч. 20.384—20.400. 

3. Бій ся попа, як дпько ладану. (Іваник.) 
Говорили про острого, лайливого попа. 

4. Де піїт, а це коровай! (Коб.) 
Значінв неясне. Звичайно „Де кум, де коровай". Диви Кум, ч. 5, 6, 7. 

5. Для попа ладят, а дяки вїдят. (Яс. 3.) 
Мова про празник, на який випрошено до хати попа і дяків, а піп не прий¬ 

шов. 

6. До роботи поп, а до їдла хлоп. (Д. ІЗЛ.) 
Піп не робить тяжкої роботи, а їсть дсбре. 

7. Дурний тебе піп хрестив тай портки над тобов спустив. (Наг.) 
Говорять жартливо не лише дурному чоловікови, але всякому, хто скаже якусь 
дурницю. 

8. Дурний тебе піп хрестив, та наїавиць не спустив. (Сіл. В.) 
Вар. до попер. Пор. Нос. ст. 469. 

9. біен любит попа, другий попадю. (Луч.) 
У ріжних людий ріжний смак. Пор. Нос. ст. 458. 

10. За попом дввоньит, а попадю з села гопьит. (Сор.) 
Нещасне положене понад! по смерти попа. В Німеччині е правило, що по 
смсрти попа родина його має ще рік побирати доходи 8 його парафії. Про се 
говорить приповідка: Бег РГаіГ ІеЬі еіп Іаііг пасЬ зеіпет Тобе. (IV а псі. Ш, 

Ріаіїе ЗО.) По латині навивало ся се: „аппиз сіеззгуііиз" або „аппиз £гаІіае“- 

11. З попа дух, а попадя під лоиух. (Гол., ІІетр.) 
Ся сама думка висловлена ядернїйше. 

13. Коби ніхто не діждав б)ти иоиом, тілько я і юї дїтиі (Стоян.) 
Жартлива самохвальба. Давній ше держали ся попівства дїдичио, иереходили 
в батьків на синів 

13. Коли маєш сто кіп, то будеш піп. (Гол.) 
Згадка про давніх попів, якими віставали найзаможпїйші в селі мужики, що 
мали вмогу купити у якогось єпископа посвячене на попа. 

14. Коли піп посвятив паску, то не сгою о його ласку. (Гол.) 
Попа шанували головно за його церковні функції. 

15. Коли попи волочать ся, то буде дощ. (Лрог.) 
Народне віруване. Пор. ВеЬ. 592; \Уапб. ПІ, РіаіГе 251. 

16. Колись пе піп, не вбирай ся в ризи. (Гол.) 
Не всякому вільно стати попом і вбирати ся в попівське убране. Риги — 

богослужебне убране, якого не вільчо нікому иадївати крім попа. Пор. Гильф- 

1411; Нос. ст. 328. 

17. Най знає піп з села, що піп міський. (Гол.) 
Натяк на давню ріжницю між міським і сільським духовеаством, коли міське 
духовенство набирало ся 8 упривилейованих верстов міщанства і шляхтя г 
згорда дивило ся на просте сільське духовенство. 

18. Най їх Бог розумит, тотя наші попи. (Наг.) 
Сумна рефіексія над упадком духовенства. Пор. ДУапб. ПІ, РГяіїл 4. 

19. Н*> вір понови, як неони. (Сннт.) 
Пессімістичний погляд на попівське елово. 
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Оіп Ч. 2О.40І—20.418 

20. Не годив попа васвтвти як дїравого віха. (Мик. н. Дн.) ...вовчого 
горла. (Мик. в. Дв.) 
Пессімістичний погляд на попівську ненаситність. 

21. Не дивуймо попови, бо самі-сьно такови. (Гол.) ...дивуй ся... і ми 
всї... (Луч.) 
Добродушна рефлексія, коли хтось занадто нарікав на попів. 

22. Нема то як попови і котови. (Тернопіль) 
Бо оба шукають, де найтеплійше місце. Пор. Сим. 1900. 

23. Нема то як у зимі котови, а в літі ііопови. Кіт гріб ся па печи, а 
піп у лїтї иаб дариих робітників. (Мілан.) 
Докладній ший варіант до попер, ч. 

24- Не робив піп на хлїб тай пе буде. (Коб.) 
Увага я того часу, коли попи відокремили ся від робучої маси і стали жити 
8 пенсії І 8 доходів від селян. 

25. Не стою ти, попе, о ласку, коли-с ми посвіїитив паску. (Наг.) 
Вар. до ч. 14. Пор. Нос. ст. 432. 

26. Освятив піп паску, не стоїмо о ласку. (Міпч.) 
Вар. до ч. 14. 

27. Остатеа в попа жінка. (Наг.) 
Коли попови вмре жінка, йому не можна більше женити ся. Пор. Даль І, 96. 

28. Піп, аби руки попік. (Ворохта) 
Мудроване 

29. Піп два рази казаня не каже. (Пужн.) 
Говорять, коли хтось не дочувши якогось оповідана просить повторити ще раз. 
Пор. ЬІЬІ. 193; ЗсЬІеі. 174; ^апЗ. ПІ, РІаіїе 133. 

ЗО- Піп дере і бере і втікає. (Тереб.) 
Згірдний вислов про прна-деруна. 

31. Піп — Дух святий яри иас! (Фереск., Залуче) 
Говорять 8 острахом, як про ялого духа, ровуміе ся іронічно. 

32. Піп з Богом говори, а на чорта ся диви. (Спят.) 
Читає письмо святе і богослужебні книги, а живе норде неправедно. 

33. Ній з хрестом, а дїлько з фостом. (Цеп.) 
Дідько втікав перед хрестом — народне віруванв. Пор. Даль. І, 14. 

34. Піп з дяком, воба вовчі горла. (Крех.) 
Оба ненаситні. • 

35. Піп злий ва перехід; за нин треба на відлї клапоть солоии кинути 
(Папір.) 
Народне віруванв. Віра в шкідливий перехід попа вагально розширена. Пор. 

Даль І, 32, 61; АУапб. І, Ггаи 605. 

36. Піп коли приснить ся, то воачить ворога. (Наг.) 
Народне віруванв. 

37. Піп па того й йи, бьі прахтики росповідав. (Тухля) 
Він мав всеж таки висшу освіту і може сказати щось про ширший світ. 

приповідки II. — 641 — 16 

Оідіїігесі Ьу ^ООДІе 



Піп Ч. 20.419—20 438. 

38. Піп ве Бог, полїда не війт. (Снят.) 
Говорять кепкуючи. 

Зі). Нін каже: „Слухай моїх слів, а не диви сї на иої діла54. (Наг.) 
Між словами і ділами іничайео велика рішниця Пор. Слав. І, 291; П, 68. 

40. Піп по небіжку жінку, а я по дівку. (Сор.) 
Говорить вдовець, що по похороні вінки рад аарав іти в і&льоти до дівки. 

41. Піп вона, жид жила, влодїй злодія і за десьвтов иежев пізнає. (Наг.) 
Попи 8авс'їди творили окрему клясу, що мала нахил своячити ся 8 собою. 

42. Піп своє, а чорт своє. (Гол., Иетр.) 
Об разово: противенство між добром і злом. Пор. Даль І, 14, 195; Сим. 863; 

Нос. ст. 408. 

43. Піп тілько писне, а тисне, а дяк реве, а мало бере. (Гол.) 
В богослуженю дяк співає звичайно далеко більше як священник, а проте’свя¬ 

щенник одержує далеко більше доходу як дяк. Пор. Слав. І, 240. 

44. ІІіи убрав ся в опарати, а чорт в рядно, тая плетут їдно. (Дар.) 
Про лихого попа, що навчає людий на якесь зло. 

45. Пій у дзвін, а чорт у клепало. (Гол.) ...калатало. (Наг.) 
Один говорить те, а другий противне. 

46. Піп умирає, попадя ся вибирає. (Иетр.) 
Попадя по смерти попа мусить покидати засиджену доси теплу хату. Пор. 

ч. 10, 11. 

47. Нін у фіртку, а чорт у лїрку. (Дар.) 
Не вважаючи на найщирійші ь’усидя попа для піднесеня народу, чорт усе 
знаходить способи противити ся його наукам. 

48. Піп чекає, аби хто вмер, то би і скиру здер. ґЯс. С.) 
Про недбалого попа, що звис лише на свої Дига зіоіае. 

49. Піп як бобовий сніп. (Дрог.) 
Кепкують з поиа малого росту. 

50. Піп як дьиравий міх. (Яс. С.) 
Про ненаситного або недбалого попа. 

51. Позич попе жінку, а сам свищи в кужівку. (Наг.) 
Про легкомисну позичку. Пор. Нос сг. 393; Даль П, 18. 

52. Поки попа, ноти попадя, як не стане попа, то пропадя. (Гол.) 
Сумна доля попадї по смерти попа. 

53. Попи з дяками серед церкви стали, тихую пісню заспівали. (Дрог.) 
* Гумористична пісня, якої текст має в кождім уступі подвійне 8начінє. 

54. Попи кажут: „Давай офіру ще й клаїи на фіруц. (Карлів) 
Про здирливість деяких попів. Пор. \Уап<1. Ш, РГаіїе 184. 

55. Попи нягко стелять, але твердо спати. (Гош.) 
Про солодкомовних попів, які вимушують від селян великі датки. 

50. Попови йде і печене і варене, і з живого і з умерлого. (Гол.) 
Характеристика попівських доходів. Пор. Слав. І, 285; П, 67; Нос. ст. 408. 

57. ІІоиови ньі штука говорити. (Тухля) 
Лекше моралізувати ніж жити морально. 
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Піп Ч. 20.439—20.45 

58. По попови дввоиять, а попадю в хати гонять. (Залївдї) -.в села... 
(Наг.) 
Варіяет до ч. 10, 11, 43. 

50. Програв піп парахвію. (Гол.) 
Натяк на давні, канонїчні процесі, прі яких скидали попів 8 парафії. 

€0. Скиїци попе, чорт попадю вхватив. (Луч.) 
По сперти попадї піп зістав досмертним вдівцем. 

61. Так сьн вівчит, що на попа не дійде, а дека перейде. (Підле ч.) 
Про недовченого поповича. 

62. Тобі, дурню, попон бути, ни гнцлнн! (ІІужп.) 
Кепкували 8 дурного парубка. Пор. Етн. 36. VI, 95. 

63. У попа голова посьвйичена, але с—а нї; то голову иавйяжи, а в 
с—у бий, що сї влізе. (Наг.) 
Натяк на дійсні давні факти невеселих відносин між малоосвіченими попами 
і громадами. 

64. У попа дна нена. (Яс. С.) 
Про ненаситного попа. 

65. Хто любит попа, а хто подадю. (Наг.) 
Вар. до ч. 9. 

66. Хто нав попа в родині, той иав що їсти в судині. (Мнк. н. Дн.) 
На попа в дохіднім селі звисала звичайно вся його родина. 

67. Ци піп, ци ксьонц, ди яка така стида нана, тай все з хлопа тегни. 
(Будзанів) 
Нарікане на вдирства руських і латинських попів. .Стала мама** — нечи¬ 

ста сила. 

68. Ще пій не свистав, як сьвіт настав. (Мшан.) 
Знач і не не 8овсїм ясне, мабуть ще не вмер 8 голоду. 

Сі). Що піп, то свиня; що дяк, то порося. (Снят.) 
Згірдливий вислов про типових хрупїв. 

70. Що попик, то типик. (Луч.) 
Мова про ріжнородність обрядів і льокальних церемоній по ріжних парафіях. 

Пор. Мика 627; \7ап<1. Ш, Рїайе 127. 

71. Що Попови вільно, то дякови васї. (Замул.) 
їх права 80ВСЇМ не однакові. 

72. Який піп, таке його благословекство. (Гол.) ...така парафія. (Наг.) 
Кепкують І8 нона, що недбало відправляв церковні треби. Пор. Нос. ст. 479; 

АбаІЬ. РІеЬап 1. 

73. Як на попа біскуп руки положит, то з нього дїдько дпо вирве. (Яс.С.) 
Єпископське рукоположенв попа уважають патентом для нона на побиранв до¬ 

ходів І8 громади. 

74. Як піп людей картає, а сах лихо виробляв. (Дар.) 
Про проречистого а неморального попа. Пор. Слав. П, 67; Гяльф. 3400; 

ІУаЬІ І, 155. 

75. Як піп иопом став, то ще ніколи так не свистав. (Лучак.) 
Ще ніколи не було йому так лихо. Пор. ч. 68. 
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Пій—Пісок Ч. 20.457—20.475» 

70. Як попі зачали горівку проклинати, то 8 ріпа иаиала гніті. (Лол.) 

Говорили після місії митрополита Сембратовича против горілки. Ріпа — кар- 

тофля, 8 якої переважно варили горілку. 

77. Як сьвіт настав, піп пе свистав. (Яс. С.) ...іце... (Мілан.) 
Варіант до ч. 68. 

78. Як ти еї піп приснит, то ворог під тобов риє. (Льв.) 
Народне віруване. Пор. ч. 36. 

79. Як тї піп перейде, то буде пещістьи. (Наг.) 
Народне віруване. Пор. ч. 35. 

Пірє. 1. З курки піре до подушки не дают, бо буде голова боліти. 

(Наг.) 
Народне віруване. 

2. Нї з піря ні в мяса стала ковбаса. (Тереб.) 
Про погану ковбасу. 

3. Нї то з піря, нї то з ійиса. (Город.) 
Про щось нї до чого невдале. Пор. АбаІЬ. Ріегге 4. 

4. Тикає собі пірьи, але вно ни хоче му сї держьити. (Кольб.) 
Хоче себе устроїти чужим пірем. Про самохвалька і брехуна. 

5. Хто в піре порастле, най на бідного памнтае. (Ільк.) 
В піре порастати — вабогатїти. Пор. АгїаІЬ. Ріегхе 6. 

Пісенька. 1. Ліпша сяка така пісенька, ніж плач. (Лім.) 
Всяка пісня характеризує більше менше веселий настрій, а плач випливає а 
болю або дуже вже сумного насгрою. 

2. Пісенька солодка, а коротка. (Гнїдк.) 
В її короткости лежить звичайно її краса. 

3. Яка така пісопька лучша ніж плач. (Мінч.) ...пісенька... (Петр.) ...а 
лутша як... (Коб.) ...лутіие... (Городок) . .пісенька ліпша... (Наг.) 
Варіанти до ч. 1. 

ПІСНИЙ. 1. Пісна лнжка горло дре. (Наг.) 
Пісна страва не смакує. 

ПІСНО. 1. Кобн пісно, лиш пе тїсно. (Гнїдк.) 
При бідности хоч і пісно можна жити. 

2. Хоч і пісно, аби тісно. (Голешів) 
Хоч пісно, аби до сита наїсти са. 

ПІСНЯ. 1. З піснї слова не викидають. (Ільк.) ...слів... (Гнїдк.) 
Добрий старий 8вичнй, який допоміг до захованя старих пісень в більше¬ 

менше повних текстах. Пор. Нос. ст. 314; АбаІЬ. РіеЗй 4. 

ПІСОК. 1. З піску бича не вкрутиш. (Льч.) 
З невдалого матеріалу не зробиш нічого. Пор. Даль І, 102. 

2. Піском в очи кидати. (Льв.) 
Туманити, дурити кого. 

3. Як засиплют піском очп, пе глянеш ніколи. (Льв.) 
Говорять про помершого чоловіка. Слова з відомої піснї: Кажут люде, що 
я умру. 
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Піст—Піти Ч. 20.476—20.494. 

Піст. 1. А постоиько би ті сьвйитій на покаянє відав! (Нар.) 
Клевуть якогось запеклого грішника, припускаючи, що в великім шості він 
мусять висповідати ся своїх гріхів і дістане якусь ке малу покуту. 

2. В велікік ностї не ХОДИ В ГОСТЇ. (Ільк.) 
Великий піст — пора пісної страви і звичайно сукна. 

3. Вибрав ся в великий піст но кольндї. (Наг.) 
Про чоловіка, що робить щось не в пору. 

4. Коли-с но ааховав божого посту, то кури тенор дїдьчого хвосту! 
(Іваник.) 
Прокляте. Неваховане посту уважають дуже тяжким гріхом, що веде душу 
до пекла. 

5. Петрів піст — для косарів піст. (Кок.) 
Бо косарі, яких тоді припадає аайтяжша робота, не можуть скоромно їсти. 

6. Прийшов піст, повна хата ст&ріст; прийшли іясннцї, а дівка до 
г—цї. (Залуче, Ферескуля) 
В часї посту найбільша часть парубків міркує про сватане, але в часі мяс~ 

ниць їх уподобане часто міняє ся і заручини часто розходять ся. 

7. При пості добре вбути гості. (Угрипів) ...відбути... (Зїбол.) ...легко... 
* (Гнїдк.) 
В пісний день трактамент дешевший. 

8. У бідного що день піст. (Кол.) 
Він нїколи пе доїдає. Пор. Мика 1851—2. 

9. Черев піст женихів як вівса, а в мяснвцї анї пса. (Туч.) 
Спостережене те саме, що в ч. 6. 

10. Я пинї 8 постом. (Наг.) 
Пощу сьогодні. 

Лістунка. 1. Де дві пістунки, там дїтнна бев ока. (Наг.) 
Бо одна вадля другої не вважає на дитину. Пор. Сим. 2303. 

Літ. 1. Аж піт в нього тече. (Наг.) 
Говорять про чоловіка, що тяжко робить або швидко йде. Пор. Слав. П, 162. 

2. Не жалує поту. (Льв.) 
Не жаль йому попрацювати. 

3. Піт градом котит сї з чола. (Наг.) 
При тяжкій, літній роботі. 

Піти. 1. А не підеш ти до псьої наїв? (Наг.) 
Лайка на влазливого чоловіка. 

2. А не підеш ти відти? (Наг.) 
Вступи СЯ 8 сего місця. 

3. А не підеш ти штиря милі за иєц? (Бібр.) 
Жартливий вислов в вначіню: сховай ся, вступи ся 8 перед очяй. 

4. іЗсьо пішло на переверти. (Наг.) 
Погіршило ся, попсувало ся. 

5. Всьо пішло на гадай, на балам. (Наг.) ...на вітер. (Ваг.) 
Зійшло нї на що, пішло блудом. Слав. П, 197: Ходи на хало-бало; Даль І, 106. 
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Піти—Пішки Ч. 20.533-20.550. 

44. То будь яко не піде. (Лік.) 
Се треба еробити старанно. 

45. Чи підеш во мнов, чи вени ми? (Будз.) 
Сердитий вислов у значіню, що коли не підеш 80 МНОЮ, ТО В8НИ мя Т. 8. по¬ 

цілуй мене в сраку. 

46. Чого піду до циркви? Аби затягати гріх на гріх! (ЮК.) 
Говорить Бойжо знаючи, що в церкві без гріха, беї якоїсь обмови не 
обійде ся, 

47. Як пішов, так иу і путь пропала. (Дар.) 
Пішов і не вернув ся. 

48. Я пішов па пруте, а там рекруте. (Пісочна) 
Говорив парубок, якого 8ловили при ріваню прутя і віддали в рекрути. 

Пітьма. 1. Цітьиа, хопь око виїии! (Наг.) 
Глубока темнота. Пор. Нос. ст. 436. 

Піч. 1. Анї печи, анї лави. (Ільк.) 
Про дуже убогу, неустроєну, циганську хату. 

2. В старій печи чорт палит. (Дрог.) 
І старого чоловіка не минає покуса. Пор. Нос. ст. 316; АсІаІЬ. Ріес 11. 

3. Зі своєї печи і дим солодкий. (Гнїдк.) 
Говорить чоловік на чужині тужачи за рідним краєм і рідною хатою. Прото¬ 

тип до сеї приказки бачимо в Гомеровій Одисеї, пісня І, рядок 58. 

4. З печи впасти — розбити ся. (Гнїдк.) 
Говорять про якесь невеличке нещастє. Мужицькі дїти в зимі часто падуть 
із печи і не розбивають ся. Пор. АсІаІЬ. Ріес 13. 

5. На печі молоте в, холошеньки пидкотив. (Голови) 
Жартують із Гуцула, що спав на печи, замісь іти молотити. 

6. Не велика річ, що є в хатї ніч. (Ільк.) 
Річ вшпайна, а про те дуже важна, бо піч у селянськім побуїї се головний 
осередок дорваного жгтя. 

7. Не 8 ОДНОЇ ЯЄЧИ ХЛЇб ЇВ. (ІЛЬК.) 
Говорять про бувалого чоловій», що визнав немало пригод між чужими людьми. 

Пор. Нос. ст. 437; 8сЬ1еі. 174. 

8. Хто в печи лягає, другого ожогои досягає. (Ільк.) 
Хто хоче лягати в печи, смотрить насамперед ожогои, чи там нема вже кого. 

Спати в теплій печи особливо в зимі для слуг, що не мають своєї постелі, річ 
дуже принадна, так, що в печи містить ся їх нераз двоє або троє. Пор. 

АсІаІЬ. Ріес 4. 

9. Що ся за печею дїе, то він впав. (Гнїдк.) 
Знає всї тайники родинного житя. 

10. Я па печи уродив сі тай на печи й віріс. (Гвізд) 
Говорить чоловік — домосїд. 

Пішмй. 1. Піший кінному не товариш. (Льв.) 
Бо кінний все пережене пішого. 

Пішки. 1. Дві милі пішки ва кавалок кишки. (Льв.) 
За марницю велика робота. 

- 548 - 

Оідіїігесі Ьу СлООДІе 



Ніяк—Плакаті Ч. 20.561-20.569. 

2. Пішки нема ваиішки. (Наг.) 
Коли хочеш їхати конем або вовом, то звичайно забариш ся довше з приго¬ 

тованими, ніж би перейшов пішки уею дорогу, особливо, жми вона невеличка. 

3. Сїи ииль пішки для едної кишки. (Мівч., Петр.) ...аа кавалок*.. (Жидач.) 
Вар. до ч. 1. 

4. То пішки не ходіт. (Наг.) 
Се не кождому трафляє ся, не дістане ся аа дармо. 

Ліяк. 1. Лучшиі піяк, ніж дурак. (Ідьк.) 
Пор. велико-руське: „По мв'Ь ужь лучше оей да дало равуиФй*. 

ТІіяри. 1. Так гий би сї з пиярів вирвав. (Жидач.) 
Латииські монахи Піяристи (Ггаігез всЬоІагшп ріагшп) жали в Польщі в 
ХУШ в. якийсь час усе середнє шкільництво в своїх руках. Відваджені від 
нього при кінця ХУШ в. вони обняли догляд над доиаии божевільних. 

Ліярник. 1. Гі, піярник, нажер ся браги! (Мшад.) 
Бойківський окрик на пявицю. 

Піяти. 1. Кождий піб, як уиіб. (Балаг.) 
Пів, в аначіню співає або говорить. 

2. Я тобі запію, що попаиньитавш. (Наг.) 
Наговорю тобі, вилаю тебе. 

Плакати. 1. Або плач, або скач. (ЮК.) 
Нещаслива альтернатива. 

2. В гіркий кулак иаплакати. (Гнїдк) 
Конструкція не зовсім відповідна. Пор. далі ч. 6. 

3. Виплачу сї, тай ии лекше. (Наг.) 
Ловила бідва жінка, якої чоловіка взяли до війська. 

4. Доплачеш ся живої махи. (Гнїдк.) 
Значінв неясне. Правдоподібно аамісь „живої1* пов. бути „стяло!и, а в такім 
разі значіне зовсім ясне: Не виолачеш нічого, не буде 8 того ніякого хісва. 

5. бдин плаче, другий скаче. (Ільк.) 
В жило не однакова доля ріжним людям. 

6. Заплачеш ти си в гіркий череп. (Наг.) 
Давнїйше сльози, пролиті при похоронах покійника, вбирали у фляшечки або 
у глиняні черепки і хоронила разом 8 цокійником. Отеє й є іначівв „гір¬ 

кого черепа**. 

7. І плачю, і кортит ня і ви піду. (ЮК.) 
Мішані чута дівчини, яку силували вамуж. 

8. Не плакав би слїп, коби видів сьвіт. (Ільк.) 
Сліпий чоловік жалує ся на свою сліпоту. Пор. Нос. ст. 370, 464; 2 Ь М 6 

ХШ, 63. 

9. Не плач за жінкою, буде другая. (Ільк.) 
Потішають невтішного вдівця. 

10. Не плач надімнов, але над собов. (Грин.) 
Мовила мати вмираючи до доньки-покритки. 

41. Не плач, не плач, я ти куплю за ґреицар колач. (Явор.) 
Потішають розплакапу дитину. Пор. Нос. ст. 370. 
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Плаката - Планета Ч. 20.570—20.589. 

12. Не того я плачу, що на нана внерла, а того я плачу, що я в нога 
ввергла. (Кукав.) 
Говорила донька, що при нагоді сперти своєї катери в викову ніч му сіл а бі¬ 

гати по сусідах і скликати їх до покійної. 

13. Нехай юти плачуть, що наї зле зич)ть. (Ільк.) 
Побожне бажане, коли хтось плаче на свою гірку долю. 

14. Не я плачу, біда плаче. (Наг.) ...юя біда... (Наг.) 
Говорить бідний чоловік. Пор. Нос. ст. 380. 

15. Ни плач, старий, чей Бог тебе ни погубит. {Ю. Км.) 
Потішали старого чоловіка, що нарікав на свою недолю. 

16. Плакати за миску проса. (Гпїдк.) 
Давнїйше для похоронів найкали плачок, щоб заводили при виносі мерців іа 
хати на кладовище. 

17. Плаче ах сї ровльигае. (Наг.) 
Про ревний, голосний плач. 

18. Плаче кервавими сльозами. (Наг.) 
Про нещасливого чоловіка. Пор. \УапсІ. І, Віиі 58; V, 2йЬге 4; Даль І, 259„ 

19. Плаче як роба в неволі. (Ільк.) 
Роба — невільниця. 

20. Плач, плач, будеш мати чорні очи. (Луч.) 
Жартують І8 заплаканої дівчини. 

21. Плачте очи, видїли-сте, що-сте купували. (Ільк.) 
Вар. до Око ч. 13. 

22. Плачу, аж хата ходит. (ЮК.) 
Про голосний жіно-шй плач. 

23. Поплаче, то му лекше стане. (Стан.) 
Говорили про бідного сироту, що часто плакав на самоті. 

24. Розплакав сї як мала дитина. (Наг.) 
Звичайно говорять про старого, коли він ровплаче ся. 

25. Сплакав від серцьи. (Наг.) 
З великого пересердя, або 8 обрави, аж сльови стали йому в очах. 

26. Сплакала сї на винне ябко. (Сор.) 
Про жінку, що довго і гірко плакала 8а мужем. 

27. Хоць плач, хоць перебач. (Дар.) 
Говорить чоловік жінці вилаявши Ті ва якусь провиву. 

28. Хоч, то плач і не втирай ся, а в тугу не вдавай ся. (Дар.) 
Коли щось сильно долягае чоловікови, то краще виплакати ся, ніж брати собі 
те ванадто до серця. 

29. Цить, ее плач, принесе ти кітка на фосгі колач. (Наг.) 
Жартливо потішають розплакану дитину. 

30. „Чого плачеш?” — „Вс—в сї тай били”. (Нїжнів) Він сї... тай го... 
(Кнїгин.) 
Набили не вадурно. 

Планета. 1. Прийде му плеиета, то гет біжит. ^Березів) 

- 550 — 

Оідіїігесі Ьу Соодіе 



Плата—Плач Ч. 20.590-20.60*. 

Говори лі про чоловіка, що в нападах легкого божевілля утїкав 8 дому і по 
кілька тижнів пропадав по сусідвих селах. 

2. То якась планета, не жінка. (Богородч.) 
Планета — облуда, обмана. 

Плата. 1. Плата колись буде, а робити тре варав. (Луч.) 
Плату видають слувї звичайно з долини, а роботи вимагають від разу. 

2. Плата мала, а з коновками по воду — не мала. (Сор.) 
Говорила мала дівчина, яку ва малу плату наняли для домашньої у слуги г 
якій, як дорослій велїли коновками носити воду. 

3. Яка плата, така подяка. (Ільк.) 
Одержавши плату, слуга звичайно дикун господареви за службу, та дуже часто- 

дякує сльозами і проклятими. 

4. Яка плата, така робота. (Наг.) 
За лиху плату лихий робітник. Пор. ї¥ап<і. І, СеМ 700. 

Платити. 1. Кождий ва себе платит. (Ваг.) 
Житвва практика. Пор. іУап<і. П, ^сіег 94. 

2. Не платить богаїий, але винуватий. (Ільк.) 
При оаначеню вини суд не повинен дивити ся на те, чи підсудний богатий 
чи бідний. Пор. Нос. ст. 370; Сим. 1874; Даль І, 273; АсІаІЬ. Ріасіс 6. 

3. Плати, дурпий Іване, та подьикуй папам, що гроші берут. (Саіб.) 
Кепкували І8 високих грошевих кар за лісові шкоди. 

Платок. 1. Як з платка вивинув. (Ільк.) ...випяв. (Гнїдк.) 
Коли хтось виложив якусь річ ясно і докладно. 

Плахта. І. Плахта виновата, що дївка черевата. (Балиг.) 
Бо її легко роввязати. 

Плач. 1. Аж ми сї па плач вбирав. (Наг.) 
Хочеть ся плакати, жаль чогось. 

2. Вже му плач на верха. (Луч.) ...сльови... (Наг.) 
Близько йому до плачу. 

3. Міні на плач збирав ся, а йому сьніяти ся хоче. (Луч.) ...співати... 
(Луч.) 
Жалує ся чоловік на такого, що сміє ся в його немилій пригоді. Пор. Слав. 
І, 266; АдаІЬ. Ріакас 7; РІасг 2. 

4. Плач не поможе, але серцю лекше. (Кол.) 
Плач не є ніяка акція, тілько фівіольоїічна полекша нервів. 

5. По плачеви мана свою дитину пізнає. (Гнїдк.) 
Кожда дитина плаче инакше. 

6. По плачу сііх, по слоті погода. (Льв.) 
По прикрих обставинах приходять кращі. Пор. Озт. Врг. 442. 

7. По сипу плач наступав. (Ільк.) 
Остерігають такого, що любить сиіяти ся. 

8. Тобі плач, а иенї реготи. (Мшав.) 
Кепкує веселий чоловік із сумного. 

9. Що плач, то не сьііх. (Кой.) 
Вони собі противники. 
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Плекати - Плечі Ч. 20.609—20.628. 

Плекати. 1. Віпіекалая собі лиювько на голову. (Кольб.) 
Говорила хати про невдалу дитину. 

Лленичити. 1. Пленичит, що нї ліве, вї тече. (Стара С.) 
Балакає, плете нісенітниці. 

Ллескане. 1. Яке таке ши скане, аби було добре неткане. (Луч.) 
Плесканєм наливає ся будоване хат іл глиняних вальків, звичайне на Поділю. 

Плести. 1. Не плети, бо ах гидко слухати. (Стан.) 
Не говорі дурниць. 

2. От плете нї в пять, нї в девять. (Луч.) ...нї се, нї те. (Луч.) 
Говорить не до ладу. Пор. АбаІЬ. Р1е& 16. 

3. Плете, аби сї плело. (Наг.) 
Говорять бея ніякої ціла. 

4. Плете банелюЕИ. (Ільв.) 
Говорять дурниці. Баналюка — титул розширеної колись італійської повісти, 

перекладеної в XVII в. польським письменником Твардовським на польську 
мову п. в. Нізіогуа рггебвіїупа о кгбіетепеі Бапіаіисе. 

-5. Плете дуби, як на палілі. (Ільк.) 
Говорить нісенітниці. Палило — рід тортури, у якій припалювали обвинува¬ 

ченому ноги або наші части тіла, аби ви8нав правду, при чіи одначе у страш¬ 

них муках він нерав говорив зовсім весотворені річи. Пор. АбаІЬ Р1е& 9. 

в. Плете мандрони. (Наг.) 
Говорить якісь небувалі і недоладні історії. 

7. Плете ии сї на яанцї. (Наг.ї 
Якесь слово пригадуеть ся і не може првгадати ся. Пор. Слав. П, 51. 

8. Плете нїевнїтницї. (Кольб.) 
Говорить небувалі річи. Пор. А<1а1Ь. Ріезб 15. 

9. Плете, сам не внае що. (Кол.) 
Говорить аби говорити. 

10. Плете сухого дуба. (Дорож.) 
Говорить недотепні жарти. Пор. ЬіЬ]. 161; АбаІЬ. РІеЗс 3. 

11. Плете таке, що ак блювати сї хоче. (Наг.) ...ригати... (Колом.) 
Говорить щось обридливе. 

12. Плете таке, що вї лїзе, нї тече, само ся волоче. (Лол.) 
Говорить не до ладу а довго. Пор. Пленичити ч. 1. 

13. Плете тауки-опа^ки. (Яс. С.) 
Передача польського „Ріесіе козгаШ ораікі* в значіню говорити дурниці. 
Пор. АбаІЬ. Р1е$с 14. 

14. Плетеш нї в сім, нї в чотири. (Бор.) 
Говориш щось недоладне. Пор. АбаІЬ. Р!езс 17. 

15. Плете що де є на сьвітї. (Наг.) 
Розповідає ріж ні річи без ніякого ввязку. 

16. Плете, як із просонку. (Ростоки) 
Говорить непритомно мов крівь сон. 

Плечі. 1. Добрі нлечі за собою мати. (Гнїдк.) 
Мати протекцію, чужі впливи. 
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Півваті — Плїш. Ч. 20.629-20.649. 

2. Йому все в плечі вітер дує, (Ваг.) 
Йому все щастить в жатю. Пор. XV а псі. V, \Уіші 290. 

3. Стиснути плечима. (Наг.) Здввгвути... (Наг) 
Жест здвигненя плечима означав: байдуже менї до того. Пор. Гильф. 2678. 

Пливати. 1* Вливає, як пампух в олію. (Ільк.) ...як пиріг у ааслї. (Наг.) 
Говорять про достатного, богатого чоловіка. Пор. Даль І, 89; А баї IV 

Ріутеаб 8. 

2. Вливав як риба. (Наг.) 
Про такого, що вмів добре плавати. 

Плисти. 1. Нї плине, ні топе. (Луч.) 
Нї жив, ні гине. 

2. От виплив тай не захлиснув ся. (Луч.) 
Про чоловіка, що уйшов без шкоди із якоїсь немилої пригоди. 

3. Плине иу як з воли. (Гнїдк.) 
Веде ся йому добре. 

4. Плинув, плинув, а на березі ьтонув. (Залїсв) Плив, плив... (Наг.) 
Говорять коли довгі вмаганя чоловіка кінчать ся його невдачею. Пор. А баї IV 

Ріуіуаб 9. 

5. Плипут воїн, як Дуиаї. (Наг.) 
Про велику повінь. 

6. Тяжко ПЛИСТИ против ВОДИ. (ІЛЬК.) 

Тяжко «нагати ся протів якоїсь пануючої течії або моди. Пор. ЬіЬІ. 155 

ХіУаЬІ І, 67; ВеЬ. 493; АбаІЬ. Р1уп»с 2, 11, 12. 

7. Уяіб пливати, як сокира (Наг.) Плине... (наг.) 
Про такого, ще пе вмів плавати. Пор. ЬіЬІ. 150; АбаІЬ. Ріуіуас 7. 

Плитко. І. Плитко, що й дна не видко. (Наг.) 
Говорять про глубоку воду, яку хтось видає за плитку. 

Пліснявка. 1. Цес дістав бурякову плїсеьпвку в роті. (Цеп.) 
Жартливий вислов про оскомину після квасного борщу. 

Пліт. 1. Аби-с під плотом здох як пес. (Наг.) 
Прокляте. 

2. Бодай бо не вилїла па плоті порток, а на оборі трісок! (Підгірки)- 
Клинуть жінці, аби весь вік жила без мущини. 

3. З доброго плога добрий кіл. (Ільк.) 
З доброго роду добра дитина. 

4. Ні в пліт, нї в ворота, а ходит як сирота. (Замул.) 
Про невродливу і недотепну людину. 

5. Під добрим плотом ліпше сидіти, як під лихим паном. (Гнїдк.) 
Добрий пїіт заслоніть хоч від вітру або дощу Пор. АбаІЬ. Ріоі 12. 

6. Ти бо ти нї в пліт, нї в ворота. (Ростоки) 
Про невдалого, непотрібного чоловіка. 

7. Як не буде в плоті, то бодай па болотї. (Яс. С.) 
Аби бути де будь. 

Плїш. 1. Поки плїші, поти книші. (Ільк.) 

— 563 — 

Оідіїігесі Ьу СлООДІе 



Плоск нка - Плювати Ч. 20.650—20.668 

Згадували про лисого попа, що поки жив, то годував свою родину, яка потій 
війшла на біду. 

Плоскінна. 1. Но годить ся дівчині плоскінками пунець вязати. (Страт.) 
Народне віруване. 

Плуг. 1. Де плуг Господар а борона Господині, там повно в кождій су¬ 
дині. (Залїсв) 
Де порядно орють і сіють, там е достаток. 

2. Ні* плуга ні* ролі, виспиш сі до волі*. (Жидач.) 
Кепкують І8 безрольного а лінивого чоловіка. 

3. Плуг і коса і пебесиа роса людей не юрили, в біду не вводили 
(Коб.) 
Хліборобство було все жерелом достатку, не робило нікому шкоди. 

4. Плуг та чересло, то хлопське реиесло. (Луч.) 
Се основи хліборобської праці. 

Плювати. 1. Бодай па тебе вої люде плювали! (Наг.) 
Щоб ти вробив ся предметом загальної погорди. 

2. В долоні* илюй і бороду масти! (Сор.) 
Жартливий вислов при починаню якоїсь тяжкої праці. 

3. В р)ки плюй, голову насти. (Наг.) 
Варіант до попер. 

4. Годі плюнувши лизати. (Гнїдк.) 
Сказавши якесь вгірдне слово важко його відкликати. Пор. Нос. ст. 279; 

Слав. І, 231; А (і а 1Ь. Ріиб 2. 

.5. Коли илюиеш, не хапай же! (Гнідк.) 
Бо вже не вернеть ся. 

8. На нього й плюнути не варто. (Наг.ї 
Говорять про якогось негідного чоловіка. Пор. IV а псі. І, Аизврискеп 1. 

7. Не плюй в кирннцю, здасть ся прийти по водицю. (Гвїік.) 
Не псуй собі відносин З ЛЮДЬМИ, 8 якими ще доведеть ся стрічати ся. Пор. 

Тимош. 49; Сим. 1663; Нос. ст. 370; 8сЬ1еі. 175; 185; Слав. П, 309. 

8. Не плюй у воду, лучвть ся напитись. (Ільк.) 
Вар. до попер. 

0. ІІлювь му в очи, а він обітре сї тай скаже, іцо то дощ. (Наг.) 
Говорять про безхарактерного чоловіка. Пор. Даль І 159; Слав. І, 112, 287. 

10. ІІлюпь му в очи, бо бреше. (Наг.) 
Брехунови інодї плюють в очи. 

11. Плюнь тай не диви ся. (Гпїдк.) 
Плюнь і відверни гя; вираз погорди. 

12. Плюнь тай ногов розітри! (Наг.) 
Вираз крайньої погорди. 

13. Поплюй в руко і бери сї до роботи. (Наг.) 
Звичай плювати в долоні беручи в руки сокиру. Пор. Слав. І, 184. 311; 

П, 51. 

14. Сам плює, сам лиже. (Сор.) 
Про безхарактерного чоловіка, що бреше і потому відкликав. 
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Плювати—Побожвти Ч. 20.669—20.689. 

15. То таке, що і плюнуті не варта. (Наг.) 
Про щось 80всїм невдале. 

16. То таке, шо хиба плюнь тай ногов роаітри. (Наг.) 
Вар. до ч. 12. 

17. Хто до гори плює, тону на лице паде. (Наг.) 
Хто ображав висших від себе, той наживав собі сорому. Пор. КгшпЬ. 29; 

\УаЬ1 І, 75; А баї Ь. Ріиб 1; Озш. 8рг. 246; Гильф. 1568. 

18. Хто плює, той не бв. (Луч.) 
Плюваве все таки менше небезпечне від бита. 

19. Хто плюне, той не лиже. (Наг.) 
Хто скаже слово, той не відкликає. 

20. Як плюнути на огонь, сприщит язик. (Папір.) 
Народне віруванв.' Пор. ЬеиізсЬ 27. 

Лдявза. 1. Пустили на мене плявзу. (Богородч.) 
Пкявза — лика поголоска. 

Лляцок. 1. Важ тобі пляцка, та не криши, бо сьвйичений. (Дрог.) 
Говорять дурникови. 

2. Пляцка кому дати. (Дрог.) 
Вдарити його долонею, пр. дитину по срацї. Пор АбаІЬ. Ріасек 3. 

Пльотка. 1. Ильотку на пене накладают. (Лій.) 
Пустили сплетню про нього. 

Побачити. 1. Абим тї тогди побачила, коли свою неню небошку! (Кой.) 
Прокляте. 

2. Тогди бии тя побачив, як своє вухо! (Гнїдк.) 
Прокляте. 

Побивати. 1. За житя побиват, 8доровля збавят, а відтак скиглить. (ЮК.) 
Говорила жінка про недоброго чоловіка. 

Побирати. 1. Побирати за ким. (Гнїдк.) 
Значіне неясне. 

2. Побирати на кого. (Гнїдк.) 
Значіне неясне. 

Побіжущий. 1. ІІобіжущий як ківь. (Замул.) 
Про прудкого чоловіка. 

Побіліти. 1. ІІобілїв як полотно. (Наг.) ...стїпа. (Наг.) 
З великого перестраху або хороби. Пор. Даль І, 327. 

2. Побілів як трава на морозі. (Кольб.) 
Посивіч. 

Лоблїка. 1. Поблїка півперек сьвіта. (Яс. С.) 
Про якийсь скандал. 

Побожити. 1. Як тото побожиш, то головов наложиш. (Голоб.) 
Грозять чоловікове, що фальшива присяга буде причиною його смерти. 

2. Я то побожу. (Наг.) Можу тото побожити. (Наг.) 
Можу присягти, що се правда. 

— 555 — 

Оідіїігесі Ьу ^лООДІе 



Піп Ч. 20.419—20 438. 

38. Піп не Бог, полїца не війт. (Снят.) 
Говорять кепкуючи. 

ЗО. Нін каже: „Слухай моїх слів, а не диви сї на иої діла®. (Наг.) 
Між словами і ділами звичайно велика ріжниця Пор. Слав. І, 291; П, 68. 

40. Піп по небіжку жінку, а я по дівку. (Сор.) 
Говорить вдовець, що по похороні жінки рад зар&8 іти в зальоти до дівки. 

41. ІІіп попа, жид жила, илодїи злодія і за десьитов межев пізнає. (Наг.) 
Попи вавсїди творили окрему класу, що мала нахил своячити ся 8 собою. 

42. Піп своє, а чорт своє. (Гол., ІІетр.) 
Образово: противенство між добром і злом. Пор. Даль І, 14, 195; Сим. 863; 

Нос. ст. 408. 

43. Піп тілько писне, а тисне, а дяк реве, а мало бере. (Гол.) 
В богослуженю дяк співає звичайно далеко більше як священник, а проте]свя¬ 

щенник одержує далеко більше доходу як дяк. Пор. Слав. І, 240. 

44. Пін убрав ся в опарати, а чорт в рядно, тая плетут їдпо. (Дар.) 
Про лихого попа, що навчає людий на якесь зло. 

45. Пін у дзвін, а чорт у клепало. (Гол.) ...калатало. (Наг.) 
Один говорить те, а другий противне. 

46. Піп умирає, попадя ся вибирає. (ІІетр.) 
Понадя по смерти попа мусить покидати засиджену доси теплу хату. Пор. 
ч. 10, 11. 

47. Піп у фіртку, а чорт у лїрку. (Дар.) 
Не вважаючи на найщирійші ь’усиля попа для піднесеня народу, чорт усе 
знаходить способи противити ся його наукам. 

48. Піп чекає, аби хто вмер, то би і скиру здер. ГЯс. С.) 
Про недбалого попа, що звис лише на свої Дига зіоіае. 

49. Пін як бобовий сніп. (Дрог.) 
Кепкують з поиа малого росту. 

50. Пій як дьиравий міх. (Яс. С.) 
Про ненаситного або недбалого попа. 

51. Позич попе жінку, а сам свищи в кужівку. (Наг.) 
Про легкомисну позичку. Пор. Нос сг. 393; Даль П, 18. 

52. Поки попа, поти попадя, як не стане иопа, то пропадя. (Гол.) 
Сумна доля попаді по смерти попа. 

53. Попи з дяками серед церкви стали, тихую пісню заспівали. (Дрог.) 
* Гумористична пісня, якої текст має в кождім уступі подвійне вначіяє. 

54. Попи кажут: „Давай офіру ще й клаїи на фіруц. (Карлів) 
Про здирливість деяких попів. Пор. \Уап<3. Ш, РізіТе 184. 

55. ІІопи мягко стелять, але твердо спатп. (Гош.) 
Про солодкомовних попів, які вимушують від селян великі датки. 

56. Попови йде і печене і варене, і з живого і з умерлого. (Гол.) 
Характеристика попівських доходів. Пор. Слав. І, 285; Н, 67; Нос. ст. 408. 

57. Попови ньі штука говорити. (Тухля) 
Лекше моралізувати ніж жити морально. 
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Піп Ч. 20.439—20.45 

58. По попови дзвонять, а попадю в хати гонять. (Залївцї) —з села... 
(Наг.) 
Варіявт до ч. 10, 11, 43. 

59. Програв піп парахвію. (Гол.) 
Натяк на давні, канонічні процеси, при яких скидали попів 8 парафії. 

€0. Скиїци попе, чорт попадю вхватив. (Луч.) 
По сиерти иопадї піп зістав досмертнпм вдівцеи. 

61. Так сьи вівчит, що на попа не дііде, а дека переїде. (Пі дає ч.) 
Про недовченого поповича. 

62. Тобі, дурню, попон бути, ни гидлмн! (Нужн.) 
Кепкували 8 дурного парубка. Пор. Етн. 36. VI, 95. 

63. У попа голова посьвїичена, але с—а нї; то голову вавйижи, а в 
с—у бий, що сї влїзе. (Наг.) 
Натяк на дійсні давні факти невеселих відносин ніж иалоосвічениии попами 
і громадами. 

64. У попа дна неиа. (Яс. С.) 
Про ненаситного попа. 

65. Хто любит попа, а хто подадю. (Наг.) 
Вар. до ч. 9. 

66. Хто лає попа в родині, тої иав що їсти в судинї. (Мик. н. Дн.) 
На попа в дохіднім селі звисала звичайно вся його родина. 

67. Ця піп, ци ксьонц, ци яка така стида мана, тая все 8 хлопа твгни. 
(Будзанів) 
Нарікане на здирства руських і латинських попів. „Стяла мама" — нечи¬ 

ста сила. 

68. Ще пій не свистав, як сьвіт настав. (Мшан.) 
Знач і не не зовсім ясне, мабуть ще не вмер з голоду. 

69. Що піп, то свиня; що дяк, то порося. (Снят.) 
Згірдлиьий вислов про типових хрунів. 

70. Що попик, то типик. (Луч.) 
Мова про ріжнородність обрядів і льокальних церемоній по ріжних парафіях. 

Пор. Мпка 627; а п б. Ш, Рїайе 127. 

71. Що попови вільно, то дякови засї. (Заиул.) 
їх права зовсім не однакові. 

72. Який піп, таке його благословеьство. (Гол.) ...така парафія. (Наг.) 
Кепкують із попа, що недбало відправляв церковні треби. Пор. Нос. ст. 479; 

А<За1Ь. РІеЬап 1. 

73. Як иа попа біскуп руки положит, то з нього дїдько дпо вирве. (Яс.С.) 
Єпископське рукоположене попа уважають патентом для попа на побиранв до¬ 

ходів із громади. 

74. Як піп людей картає, а сам лихо виробляв. (Дар.) 
Про проречистого а неморального попа. Пор. Слав. П, 67; Гильф. 3400; 

\УаЬ1 І, 155. 

75. Як піп иопом став, то ще ніколи так не свистав. (Лучак.) 
Ще ніколи не було йому так лихо. Пор. ч. 68. 
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Пій—Пісок Ч. 20.457—20.475» 

76. Як попі вачалж горівку проклинати, то й ріпа вачала гнити. (Лол.) 
Говорили після місі? митрополита Сембратовича протяв горілки. Ріпа — кар- 

тофля, 8 якої переважно варили горілку. 

77. Як сьвіт настав, піп не свистав. (Яс. С.) ...ще... (Мілан.) 
Варіант до ч. 68. 

78. Як ти сї піп приснит, то ворог під тобов риє. (Льв.) 
Народне вірувапе. Пор. ч. 36. 

79. Як ті* піп перейде, то буде пещістьи. (Наг.) 
Народне вірувапе. Пор. ч. 35. 

Пірє. 1. З курки пірб до подушки не дают, бо буде голова боліти. 
(Бат.) 
Народне віруване. 

2. Нї з піря ні в мяса стала ковбаса. (Тереб.) 
Про погану ковбасу. 

3. Нї то з піря, нї то з мйиса. (Город.) 
Про щось нї до чого невдале. Пор. АсІаІЬ. Ріегге 4. 

4. Тикав собі пірьи, але вно ни хоче му сї держьити. (Кольб.) 
Хоче себе устроїти чужим пірем. Про самохвалька і брехуна. 

5. Хто в піре порастлє, пай на бідного паннтає. (Ільк.) 
В піре порастати — вабогатїти. Пор. АсІаІЬ. Ріегге 6. 

Пісенька. 1. Ліпша сяка така пісенька, ніж плач. (Лін.) 
Всяка після характеризує більшеменше веселий настрій, а плач випливає а 
болю або дуже вже сумного настрою. 

2. Иіеевька солодка, а коротка. (Гнїдк.) 
В її короткости лежить звичайно її краса. 

3. Яка така пісоеькч лучша ніж плач. (Мінч.) ...пісенька... (Петр.) ...а 
лутша як... (Коб.) ...лутше... (Городок) . .пісенька ліпша... (Наг.) 
Варіанти до ч. 1. 

ПІСНИЙ. 1. Пісна лижка горло дре. (Наг.) 
Пісна страва не смакує. 

ПІСНО. 1. Кобн пісно, лиш пе тісно. (Гнїдк.) 
При бідности хоч і пісно можна жити. 

2. Хоч і пісно, аби тісно. (Голешів) 
Хоч пісно, аби до сита наїсти са. 

ПІСНЯ. 1. З піснї слова не викидають. (Ільк.) ...слів... (Гнїдк.) 
Добрий старий звичай, який допоміг до вахованя старих пісень в більше* 

менше повних текстах. Пор. Нос. ст. 314; А(За1Ь. Ріе£й 4. 

ПІСОК. 1. З піску бича не вкрутиш. (Льч.) 
З невдалого матеріалу не вробиш нічого. Пор. Даль І, 102. 

2. Пісної в очи кидати. (Льв.) 
Туманити, дурити кого. 

3. Як засиплют піском очп, не глянеш ніколи. (Льв.) 
Говорять про помершого чоловіка. Слова в відомої піснї: Кажут люде, що 
я умру. 
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Піст—Піти Ч. 20.476—20.494. 

Піст. 1. А постонько би ті сьвйитиі на покаянб видав! (Нар.) 
Клевуть якогось запеклого грішник», прмпуекаючи, що в валянім кості вів 
мусять висповідати ся своїх гріхів і дістане якусь ие малу покуту. 

2. В великій ностї не ходи в гоетї. (Ільк.) 
Великий піст — пора пісної страви і звичайно сукна. 

3. Вибрав ся в великий піст но кедьидї. (Наг.) 
Про чоловіка, що робить щось ве в пору. 

4. Коли-с не аажовив божого посту, то кури тепер дїдьчого хвосту! 
(Іваник.) 
Прокляте. Неааховане посту уважають дуже тяжкин гріхом, що веде душу 
до пекла. 

5. Петрів піст — для косарів піст. (Кок.) 
Бо косарі, яким тоді припадає найтяжша робота, ве можуть скоромно їотш. 

6. Прийшов піст, повна хата старіст; прийшли иясницї, а дівка до 
г—цї. (Залуче, Ферескуля) 
В часі посту найбільша часть парубків міркує про сватанє, але в часі мяс~ 

ниць їх уподобано часто міняє ся і заручини часто ровходить ся. 

7. При пості добре вбути гості. (Угрииів) ...відбути... (Зїбол.) ...легко... 
‘(Гнїдк.) 
В пісний день трактамент дешевший. 

8. У бідного що день піст. (Кол.) 
Він ніколи не доїдає. Пор. Мика 1851—2. 

9. Через піст женихів як вівса, а в мяснвцї анї пса. (Туч.) 
Спостережено те саме, що в ч. 6. 

10. Я нині 8 постої. (Наг.) 
Пощу сьогодні. 

Пістунка. 1. Де дві пістунки, там дїтвна бев ока. (Наг.) 
Бо одна вадля другої не вважає на дитину. Пор. Сим. 2303. 

Піт. 1. Аж піт з нього тече. (Наг.) 
Говорять про чоловіка, що тяжко робить або швидко йде. Пор. Слав. П, 162. 

2. Не жалує поту. (Льв.) 
Не жаль йому попрацювати. 

3. Піт градом котит сї з чола. (Наг.) 
При тяжкій, літній роботі. 

ПІТИ. 1. А не підеш ти до псьої мани? (Наг.) 
Лайка на влазливого чоловіка. 

2. А ие підеш ти відти? (Наг.) 
Вступи СЯ 8 сего місця. 

3. А не підеш ти штири милі за пвц? (Бібр.) 
Жартливий вислов в значіню: сховай ея, вступи са 8 перед очий. 

4. Всьо пішло на переверти. (Наг.) 
Погіршило са, попсувало ся. 

5. Всьо пішло на галаи, на балай. (Наг.) ...в& вітер. (Ваг.) 
Зійшло нї на що, пішло блудом. Слав. П, 197: Ходи на хало-бало; Даль І, 106. 
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Піті Ч. 20.495—20.514. 

6. Всьо пішло вї сяк нї гак. (Сват.) 
Пішло не до ладу, зійшло на беяладе. 

7. З чим пішов, з тим прийшов. (Льв.) 
Про чоловіка, що на якийсь час вийшов був 8 села. Пор. Даль І, 279. 

8. Не підеш по добрій волі, то підеш по неволі. (ІЛЬїО 
Говорять влазливому і упертому чоловікови. 

9. Не піду, бо впала ми палиця. (Льв.) 
Не піду в йначіню не вступлю СЯ 8 очий; говорив чоловік, котрого просили 
вийти, а він внарочно пустив пвлицю і тим вимовив ся. Упаденв палиці ува¬ 

жав ся 8а алий внак. 

10. Нї поди, нї стій. (Мшап.) 
Мовив батько про свою дївку, нецікаву по роботи. 

11. Підеш до собачої матери! (Товсте) 
Лайка. Пор_ ч. 1. 

12. Підеш марно зі сьвіта. (Стан.) 
Згинеш марно. 

13. Підеш піхурков. (Ю- Км.) 
Піхотою, пішою стежкою. 

14. Піди й за море, і там тобі горб. (Кобил.) 
Зміпа місця не впливав на поліпшене стану чоловіка. 

15. Піди, коте, піди, фосте! (Замул.) ...ясе! (Наг.) 

Бо я не хочу піти. Говорить такий, що не хоче чогось вробити, що йому 
велено. 

16. Піду до нього, би ми кров спущьив? (ЮКм.) 

Жінка не хоче йти до свого влого мужа, який її часто бв. 

17. Піду, кину ся в воду. (ЮК.) 
Мовила жінка, що не могла витримати яі своїм лихим чоловіком. 

18. Піду, куди будут не иоги нести. (Жидач.) 
Піду в світ, не питаючи дороги. 

19. Піду куди мі очи повидут. (Жидач.) 
Вар. до попер, ч. 

20. Піду під мураву. (Лучак.) 
В аиачіню умру. 

21. Піду, як хату замету. (Замул.) 
Піду упоравши ся а невеличкою роботою, незабаром. 

22. Піти за ким. (Гнїдк.) 
Піти пошукати, покликати кого, але також у значіию, що жінка покидав 
чоловіка і йде 8І своїм любасом десь на друге село. 

23. Пішла бин ва нього, та що мінї з нього. (Наг.) 
Говорить дівка про нелюбого, ледачого парубка. 

24. Пішла до стола, ровбила си пі в чола. (Наг.) 
Про невручну або пяну дівку або жінку. 

25. Пішла красти помела, тай сї штука не вдала. (Підгірки) 
Жартлива поговірка про невручну дівку. 
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Піти . Ч. 20.5 ї 5—20.523. 

26. Пішла попадя по масло, а в печи погасло. (Боргом.) 
Про попадю, що добавила ся десь між сусідами, розпитуючи масла. Пор. 

Сим. 1933, 2025. 
27. Пішло ми рукою. (Лучак.) 

Пішло мені добре. Пор. іронічно в пісні: 

Не давном сї оженив, пішло ми рукою: 

Пішла жінка до борщом, а я за мукою. 

28. Пішло на горішну вагу. (Снят.) 
Говорять про такого, що садмть тютюн, та домісь до маїавину продає його 
Гуцулам. 

29. Пішло поле в ліс. (Мшан.) 
Говорять, коли чого шукають і не можуть внайти. Спостережене, основане на 
тім факті, що велика сила мужицьких піль, колись управлених, була захоп¬ 

лена панами як пустки і повернена в ліси. Пор. Даль І, 33. 

30. Пішов богачовн по смерть. (Мшан.) 
Говорять про такого, що пішов і довго не вертав ся. 

31. Пішов, гни рак по дріжджі. (Жядач.) 
Натяк на анекдоту про блазня Рака, що посланий у Велику пятвицю за дріж¬ 

джами, прийшов аж на другий рік у той сам день. 

32. Пішов до погребаня. (Стара С.) 
Умер і поховали його. 

33. Пішов до сїпий тай галакат. (ЮК.) 
Сердитий чоловік вийшов І8 хати посваривши СЯ 8 жінкою. 

34. Пішов карбульци. (Наг.) 
Покотив СЯ ПО 8ЄМЛИ а гори на долину. 

35. Пішов — лиш смрід лишив. (Цен.) 
Про 8лого чоловіка, що вийшов із села, наробивши якоїсь погані. Пор. 

\Уап<і. І, АЬясЬіей 4; лат. Візсейіі Гоеіоге геїісіо, звичайна фрава в леген¬ 

дах про ще8аве злого духа. 

36. Пішов на губи. (Наг.) 
Протратив маєток, ввів ся ні нащо. Пор. ЬіЬІ. 214. 

37. Пішов на дно, лиш вода забулькотала. (Наг.) 
Втопив ся. Пор. Даль І, 334. 

38. Пішов — нї чути, нї видко. (Сор.) 
Пішов невідомо куди. 

39. Пішов тай го Господь приняв. (Богородч.) 
Догадують ся, що пішов і вмер десь на чужині. 

40. Пішов — тілько би го по смерть посилати. (Бор.) 
Пішов і забарив ся дуже. 

41. Пішов як за море по 8Їля. (Кобил.) ...за море с—ти. (Наг.) 
Пішов і ве вертає ся. Варіянт перший натякав на відому пісню про трой- 

8Ілє, що росте десь над Дунаєм або над морем. 

42. Пішов як нивниваний. (Будз.) 
Значінє неясне. 

43. Так иі пішло, як жебьі на воду шиарв^. (Тих.) 
Пішло дуже погано. 
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Піти—Пішкя Ч. 20.533-20.550. 

44. То будь яко не ніде. (Лі«.) 
Се треба вробити старанно. 

45. Чи підеш 80 ивов, чи вени ми? (Будз.) 
Сердитий ВИСЛОВ у 8Н&ЧІИЮ, що воли не підеш 80 МНОЮ, ТО В8НИ МИ Т. 8. по- 

цілуй мене в ср&ку. 

46. Чого піду до церкви? Аби витягати гріх на гріх! (ЮК.) 
Говорить Бойио знаючи, що в церкві бе8 гріха, 6е8 якоїсь обмови не 
обійде ся, 

47. Як пішов, так му і путь пропала. (Дар.) 
Пішов і не вернув ся. 

48. Я пішов на пруте, а там рекруте. (Пісочна) 
Говорив парубок, якого вловили при ріваню пруті і віддали в рекрути. 

Пітьма. 1. Пітьма, хоць око виїни! (Наг.) 
Глубока темнота. Пор. Нос. ст. 456. 

Піч. 1. Ані вбчи, авї лави. (Ільк.) 
Про дуже убогу, неустроєну, циганську хату. 

2. В старії печм чорт палнт. (Дрог.) 
І старого чоловіка не минає покує», Пор. Нос. ст. 316; А<іа1Ь. Ріес 11. 

3. Зі своєї печи і дим солодкий. (Гнїдк.) 
Говорить чоловік на чужиці тужачи за рідним краєм і рідною катою. Прото¬ 

тип до сеі приказки бачимо в Гомеровій Одисеї, пісна І, рядок 58. 

4. З печи впасти — розбити ся. (Гнїдк.) 
Говорять про якесь невеличке нещастє. Мужицькі дїти в 8имі часто падуть 
із печи і не ровбивають ся. Пор. АйаІЬ. Ріес 13. 

5. На печі молотив, холошеньки нидкотив. (Голови) 
Жартують І8 Гуцула, що спав на печи, замісь іти молотити. 

6. Не велика річ, що е в хатї ніч. (Ільк.) 
Річ вшпайна, а про те дуже важна, бо піч у селянськім побуті се головний 
осередок рдршітого жктя. 

7. Не 8 одної яечи хлїб їв. (Ільк.) 
Говорять про бувалого чоьавіщк, що 8&знав немало пригод між чужими людьми. 

Пор. Нос. ст. 437; ЗсЬІеі. 174. 

8. Хто в печи лягав, другого ожогов досягав. (Ільк.) 
Хто хоче лягати в печи, смотрить насамперед ожогом, чи там нема вже кого. 

Спати в теплій печи особливо в вимі для слуг, що не мають своєї постелі, річ 
дуже принадна, так, що в печи містить ся їх нераз двоє або троє. Пор. 

АсіаІЬ. Ріес 4. 

9. Що ся за пенею діє, то він внае. (Гнїдк.) 
Знає всї тайники родинного жита. 

10. Я па печи уродив сї таї на печи й віріс. (Гвізд) 
Говорить чоловік — домосїд. 

Піший. 1. Піший кінному не товариш. (Льв.) 
Бо кінний все пережене пішого. 

Пішки. 1. Дві пилі пішки ва кавалок кишки. (Льв.) 
За марницю велика робота. 
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Ніяк—Плакаті Ч. 20.561-20.569. 

2. Пішкі вежа яаііокв. (Наг.) 
Коли хочеш їхати конем або воюй, то звичайно забариш ся довше з приго¬ 

тованими, ніж би перейшов пішки уею дорогу, особливо, коли вона невеличка. 

3. Сїі міль пішкі для ядної кішкі. (Мівч., Петр.) ...ва кавалок... (Жидач.) 
Вар. до 4.1. 

4. То пішки не ходвт. (Наг.) 
Се не кождому трафлнє ся, не дістане ся аа дармо. 

Ніяк. 1. Лучший оіяк, ніж дурак. (Ільк.) 
Пор. велико-руське: „По мвф ужь лучше ией да дало разу май0. 

Піяри. 1. Так гий би сї » пиярів вирвав. (Жидач.) 
Латинські монахи Піяристи (Ггаігез зсЬоІагшп ріагат) мали і Польщі в 
ХУШ в. якийсь час усе середнє шкільництво в своїх руках. Відваджені від 
нього при кінця ХУШ в. вони обняли догляд вад домами божевільних. 

Піярник. 1. Гі, піярвик, нажер ся браги! (Мшан.) 
Бойківський окрик на пявицю. 

Піяти. 1. Кождий піе, як умів. (Балнг.) 
Піє, в значіню співає або говорить. 

2. Я тобі запію, що попаиньитавш. (Наг.) 
Наговорю тобі, вилаю тебе. 

Плакати. 1. Або плач, або скач. (ЮК.) 
Нещаслива альтернатива. 

2. В гіркий кулак заплакати. (Гиїдк) 
Конструкція не зовсім відповідна. Пор. далі ч. 6. 

3. Виплачу сї, тай ии лекше. (Наг.) 
Мовила бідна жінка, якої чоловіка взяли до війська. 

4. Доплачеш ся живої нами. (Гнїдк.) 
Значінє неясне. Правдоподібно замісь „живої4* пов. бути „стилої0, а в такім 
равї вначінє зовсім ясне: Не виплачеш нічого, не буде з того віяного хісна. 

5. бдпн плаче, другий скаче. (Ільк.) 
В житю не однакова доля ріжним людям. 

6. Заплачеш ти си в гіркий череп. (Наг.) 
Давнїйше сльози, пролиті при похоронах покійника, вбирали у фляшечки або 
у глиняні черепки і хоронили разом з покійником. Отеє й в вначінє „гір¬ 

кого черева0. 

7. І плачю, і кортит ня і ви піду. (ЮК.) 
Мішані чутя дівчини, яку силували вамуж. 

8. Не плакав би слїп, коби видів сьвіт. (Ільк.) 
Сліпий чоловік жалує ся на свою сліпоту. Пор. Нос. ст. 370, 464; 2 О М О 
ХШ, 63. 

9. Не плач иа жінкою, буде другая. (Ільк.) 
Потішають невтішного вдівця. 

10. Не плач надіянов, але над собов. (Грип.) 
Мовила мати вмираючи до доньки*покритки. 

4]. Не плач, не плач, я ти куплю ва ґрейцар колач. (Явор.) 
Потішають розплакану дитину. Пор. Нос. ст. 370. 

— 549 - 

Оідіїігесі Ьу ^лООДІе 



Плакаті - Планета Ч. 20.570—20.589. 

12. Не того я плачу, що її мана вмерла, а того я плачу, що я в ногі 
вмерзла. (Кукяв.) 
Говорам» донька, що при нагоді сперти своєї патери в викову ніч му сіма бі- 
гати по сусідах і скликати їх до покійної. 

13. Нехай юти плачуть, що наї зле звч)ть. (І.іьк.) 
Побожне бажане, коли хтось плаче на свою гірку долю. 

14. Не я плачу, біла плаче. (Наг.) ...юя біда... (Наг.) 
Говорить бідний чоловік. Пор. Нос. ст. 380. 

15. Ни плач, старви, чей Бог тебе ни погубвт. (Ю. Кя.) 
Потішали старого чоловіка, що нарікав на свою недолю. 

16. Плакати за миску проса. (Гпїдк.) 
Давнїйше для похоронів наймали нлачок, щоб заводили при виносі мерців із 
хати на кладовище. 

17. Плаче ах сї ровльигае. (Наг.) 
Про ревний, голосний плач. 

18. Плаче кервавими сльозами. (Наг.) 
Про нещасливого чоловіка. Пор. \Уапб. І, Віиі 58; У, 2йЬге 4; Даль І, 259. 

19. Плаче як роба в неволі. (Ільк.) 
Роба — невільниця. 

20. Плач, плач, будеш мати чорні очи. (Луч.) 
Жартують І8 заплаканої дівчини. 

21. Плачте очи, видїли-сте, що-сте купували. (Ільк.) 
Вар. до Око ч. 13. 

22. Плачу, аж хата ходит. (ЮК.) 
Про голосний жіно шй плач. 

23. Поплаче, то му лекше «тане. (Стан.) 
Говорили про бідного сироту, що часто плакав на самоті. 

24. Розплакав сї як мала дптина. (Наг.) 
Звичайно говорять про старого, коли він ровплаче ся. 

25. Силакав від серцьи. (Наг.) 
З великого пересердя, або з обрави, аж сльови стали йому в очах. 

26. Сплакала сї на винне ябко. (Сор.) 
Про жінку, що довго і гірко плакала 8а мужем. 

27. Хоць плач, хоць перебач. (Дар.) 
Говорить чоловік жінці вилаявши її за якусь провиву. 

28. Хоч, то плач і не втирай ся, а в тугу не вдавай ся. (Дар.) 
Коли щось сильно долягае чоловікова, то краще виплакати ся, ніж брати собі 
те занадто до серця. 

29. Цить, не плач, принесе ти кітка на фостї колач. (Наг.) 
Жартливо потішають розплакану дитину. 

30. „Чого плачеш?* — „Вс—в сї тай били*. (Нїжнів) Він сї... тай го... 
(Киїгин.) 
Набили не задурно. 

Планета. 1. Прийде му пленета, то гет біжвт. ^Березів) 
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Плата—Плач Ч. 20.590-20.608. 

Говорили про чоловіки, що в нападах легкого божевілля утїкав 8 дому і по 
кілька тижнів пропадав по сусїдвих селах. 

2. То якась планета, не жінка. (Богородч.) 
Планета — облуда, обмана. 

Плата. 1. Плата колись буде, а робити тре варав. (Луч.) 
Плату видають слувї звичайно з долини, а роботи вимагають від разу. 

2. Плата мала, а з коновками по воду — не нала. (Сор.) 
Говорила мала дівчина, яку 8а малу плату наняли для домашньої у слуги г 
якій, як дорослій велїли коновками носити воду. 

3. Яка плата, така подяка. (Ільк.) 
Одержавши плату, слуга звичайно дякує господареви за службу, та дуже часто- 

дякує сльозами і проклятими. 

4. Яка плата, така робота. (Наг.) 
За лиху плату лихий робітник. Пор. \7ап<і. І, СеМ 700. 

Платити. 1. Кождиб за себе платит. (Наг.) 
Житєва практика. Пор. АУапсІ. П, ^<Іег 94. 

2. Не платить богаїиб, але винуватий. (Ільк.) 
При овваченю вкни суд не повинен дивити ся на те, чи підсудний богатир 
чи бідний. Пор. Нос. ст. 370; Сим. 1874; Даль І, 273; АсІаІЬ. Ріасіс 6. 

3. Плати, дурний Іване, та подьикуй папам, що гроші берут. (Самб.) 
Кепкували І8 високих грошевих кар за лісові шкоди. 

Платок. 1. Як з платна вивинув. (Ільк.) ...виияв. (Гнїдк.) 
Коли хтось виложив якусь річ ясно і докладно. 

Плахта. І. Плахта виновата, що дівка черевата. (Балиг.) 
Бо її легко розвивати. 

Плач. 1. Аж ии сі па плач вбирав. (Наг.) 
Хочеть ся плакати, жаль чогось. 

2. Вже му плач на верха. (Луч.) ...сльози... (Наг.) 
Близько йому до плачу. 

3. Міні на плач збирав ся, а йому сьміяти ся хоче. (Луч.) ...співати... 
(Луч.) 
Жал у в са чоловік ва такого, що смів ся в його немилій пригоді Пор, Слав, 
І, 266; АбаІЬ. Иакас 7; Ріасг 2. 

4. Плач не поможе, але серцю лекше. (Кол.) 
Плач не є ніяка акція, тілько фівіольоїічва полекша нервів. 

5. По плачеви мама свою дитину пізнав. (Гнїдк.) 
Кожда дитина плаче инакше. 

6. По плачу сиіх, по слоті погода. (Льв.) 
По прикрих обставинах приходять кращі. Пор. Озш. Зрг. 442. 

7. По сміху плач наступав. (Ільк.) 
Остерігають такого, що любить сміяти ся. 

8. Тобі плач, а нені реготи. (Мшан.) 
Кепкує веселий ЧОЛОВІК І8 сумного. 

9. Що плач, то не сьміх. (Кой.) 
Вони собі противники. 
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{Плекати - Плечі Ч. 20.609—20.628. 

Плекати. 1. Віпл&калаи собі ляховько ва голову. (Кольб.) 
Говорила мати про невдалу дитину. 

Лленичитн. 1. Плевичит, що нї ліве, вї тече. (Стара С.) 
Балакав, плете нісенітниці. 

Ллескане. 1. Яке таке шн скане, абв було добре неткане. (Луч.) 
Плесканвм навиває ся будоване хат із глиняних вальків, звичайне на Поділю. 

Плести. 1. Не влета, бо але гидко слухати. (Стан.) 
Не говори дурниць. 

2. От плете нї в пять, нї в девять. (Луч.) ...нї се, ні те. (Луч.) 
Говорить не до ладу. Пор. АсіаІЬ. Ріебс 16. 

3. Плете, аби сї плело. (Наг.) 
Говорить без ніякої ціли. 

4. Плете банелюки. (Ільк.) 
Говорить дурниці. Баналюка — титул розширеної колись італійської повісти, 

перекладеної в ХУП в. польським письменником Твардовським на польську 
мову п. 8. Нізіогуа ргсесігітепа о кгбіеишеі Вапіаіисе. 

-5. Плете дуби, як оа палилї. (Ільк.) 
Говорить нісенітниці. Палило — рід тортури, у якій припалювали обвинува¬ 

ченому ноги або инші части тіла, аби визнав правду, при чім одначе у страш¬ 

них муках він нерав говорив зовсім несотворені річи. Пор. А<і&1Ь РІеЗс 9. 

Б. Плете иандрони. (Наг.) 
Говорить якісь небувалі і недоладні історії. 

7. Плете ии сї на явицї. (Наг.ї 
Якесь слово пригадуеть ся і не може пригадати ся. Пор. Слав. П, 51. 

8. Плете нїсенїтницї. (Кольб.) 
Говорить небувалі річи. Пор. АбаІК Ріезб 15. 

9. Плете, саи не гнав що. (Кол.) 
Говорить аби говорити. 

10. Плете сухого дуба. (Дорож.) 
Говорить недотепні жарти. Пор. БіЬІ. 161; АбаІЬ. Р1е§с 3. 

11. Плете таке, що аж блювати сї хоче. (Наг.) ...ригати... (Колон.) 
Говорить щось обридливе. 

12. Плете таке, що вї ліве, нї тече, само ся волоче. (Лол.) 
Говорить не до ладу а довго. Пор. Пленичити ч. 1. 

13. Плете шауки-опа^ки. (Яс. С.) 
Передача польського „Ріесіе козгаїкі ораікі* в значіню говорити дурниці. 
Пор. АсІаІЬ. Ріебс 14. 

14. Плетеш нї в сім, нї в чотири. (Бор.) 
Говориш щось недоладне. Пор. АбаІЬ. Р еве 17. 

15. Плете що де б на сьвітї. (Наг.) 
Розповідає ріжві річи без ніякого звязку. 

16. Плете, як із просонку. (Ростоки) 
Говорить непритомно мов крізь сон. 

Плечі. 1. Добрі іілечі на собою мати. (Гнїдк.) 
Мати протекцію, чужі впливи. 
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Пляваті — Пліт Ч. 20.629—20.649. 

2. Йому все в плечі вітер дує. (Наг.) 
Йому все щастить в житю. Пор. ЇУаіні. V, АУіпсІ 290. 

3. Стясн}тя плечима. (Наг.) Здвигнути... (Наг) 
Жест здвигненя плечима означає , байдуже мені до того. Дор. Гильф. 2678. 

Плмвати. 1* ІІливае, як паипух в олію. (Ільк.) ...як пиріг у шаслї. (Наг.) 
Говорять про достатного, богатого чоловіка. Пор. Даль І, 89; АбаІЬ^ 

Ріунгаб 8. 

2. ІІливае як риба. (Наг.) 
Про такого, що вміє добре плавати. 

Плисти. 1. Нї плине, пї топе. (Луч.) 
Ні жиє, нї гине. 

2. От виплив тай не захлиснув ся. (Луч.) 
Про чоловіка, що уйшов без шкоди із якоїсь немилої пригоди. 

3. Плине му як з воли. (Гнїдк.) 
Веде ся йому добре. 

4. Плинув, плинув, а на березі* ьтонув. (Залїсе) Плив, плив... (Наг.) 
Говорять коли довгі 8маганя чоловіка кінчать ся його невдачею. Пор. АбаІЬ^ 

Ріутуаб 9. 

5. Плиіпт воїн, як Дунаї. (Наг.) 
Про велику повінь. 

6. Тяжко плисти против води. (Ільк.) 
Тяжко 8магати ся протів якоїсь пануючої течії або моди. Пор. ЬіЬІ. 155 *г 
АУаЬІ І, 67; ВеЬ. 493; АбаІЬ. Ріуу^с 2, 11, 12. 

7. Умій вливати, як сокира (Наг.) Плине... (маг.) 
Про такого, ще пе вміє плавати. Пор. ІлЬІ. 150; АсІаІЬ. Ріутоас 7. 

Плитко. І. Плитко, що й дна не видко. (Наг.) 
Говорять про глубоку воду, яку хтось видає за плитку. 

Пліснявка. 1. Цес дістав бурякову плїсвьпвку в роті. (Цеп.) 
Жартливий вислов про оскоми ну після квасного борщу. 

Пліт. 1. Аби-с під плотом здох як пес. (Наг.) 
Проклятє. 

2. Бодай ес не вилїла па плоті порток, а па оборі трісок! (Підгірки)^ 
Кливуть жінці, аби весь вік жила без мущини. 

3. З доброго плоіа добрий кіл. (Ільк.) 
З доброго роду добра дитина. 

4. НІ в пліт, нї в ворота, а ходит як сирота. (Замул.) 
Про невродливу і недотепну людину. 

5. Під добрим плотом ліпше сидіти, як під лихим паном. (Гнїдк.) 
Добрий пііт заслонить хоч від вітру або дощу Пор. АбаІЬ. Ріоі 12. 

С. Ти бо ти пі в пліт, нї в ворота. (Ростоки) 
Про невдалого, непотрібного чоловіка. 

7. Як не буде в плотї, то бодай па болотї. (Яс. С.) 
Аби бути де будь. 

ГІлїш. 1. Поки плїші, поти книші. (Ільк.) 
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Плоск нка - Плювати Ч. 20.650—20.668 

Згадувала про лисого попа, що поки жив, то годував свою родину, ява потів 
зійшла на біду. 

Плоскінна. 1. Не годить ся дївчинї плоскінкаїи пупець вязати. (Страт.) 
Народне вірувало. 

Плуг. ]. Де плуг Господар а борова Господині, таи повно в коасдіі су¬ 
дині. (Залїсе) 
Де порядно орють і сіють, там в достаток. 

2. Нї плуга нї ролї, виспиш сї до волі. (Жидач.) 
Кепкують І8 беарольеого а лінивого чоловіка. 

3. Плуг і коса і дебееиа роса людей не норили, в білу не вводили 
(Коб.) 
Хліборобство було все жерелом достатку, не робило нікому шкоди. 

4. Плуг та чересло, ТО хлопське решесло. (Луч.) 
Се основи хліборобської праці. 

Плювати. 1. Бодай па тебе вЛ люде плювали! (Наг.) 
Щоб ти зробив ся предметом загальної погорди. 

2. В долоні плюй і бороду насти! (Сор.) 
Жартливий вислов при починаню якоїсь тяжкої праці*. 

3. В р)ки плюй, голову масти. (Наг.) 
Варіант до попер. 

4. Годі плюнувши лизати. (Гиїдк.) 
Сказавши якесь 8гірдне слово важко його відкликати. Пор. Нос. ст. 279; 

Слав. І, 231; А4а1Ь. Р1и<$ 2. 

о. Коли плюпеш, не хапай же! (Гиїдк.) 
Бо вже не вернеть ся. 

£. На нього й плюнути не варто. (НагЛ 
Говорять про якогось негідного чоловіка. Пор. IV а п 4. І, Аиззрискеп 1. 

7. Не плюй в кирницю, здасть ся прийти по водицю. (Гвїік.) 
Не псуй собі відносин з людьми, 8 якими ще доведеть ся стрічати са. Пор. 

Тииош. 49; Сим. 1663; Нос. ст. 370; ЗсЬІеі. 175; 185; Слав. П, 309. 

в. Не плюй у воду, лучвть ся напитись. (Ільк.) 
Вар. до попер. 

0. Плюнь му в очи, а він обітре сї тай скаже, що то доїц. (Наг.) 
Говорять про безхарактерного чоловіка. Пор. Даль І 159; Слав. І, 112, 287. 

10. ІІлюпь шу в очи, бо бреше. (Наг.) 
Брехунови іноді плюють в очи. 

11. Плювь тай не диви ся. (Гпїдк.) 
Плюнь і відверни сн; вираз погорди. 

12. Плюнь тай ногов розітри! (Наг.) 
Вираз крайової погорди. 

13. Поплюй в руки і бери сї до роботи. (Наг.) 
Звичай плювати в долоні беручи в руки сокиру. Пор. Слав. І, 184. 311; 

П, 51. 

14. Са* плює, сам лиже. (Сор.) 
Про безхарактерного чоловіка, що бреше і потому відкликає. 
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Плювати—Побожвтв Ч. 20.669—20.689. 

15. То таке, що 8 плюнути не варта. (Наг.) 
Про щось 80ВСЇМ невдале. 

16. То таке, шо хиба плювь тай ногов розітри. (Наг.) 
Вар. до ч. 12. 

17. Хто до гори плює, тону на лице паде. (Наг.) 
Хто ображає висших від себе, той наживав собі сорому. Пор. КгшпЬ. 29; 

А^аЬІ І, 75; А<1а1Ь. Ріиб 1; Озш. 8рг. 246; Гольф. 1668. 

18. Хто плює, той не бв. (Луч.) 
Плювавв все такн менше небезпечне від битя. 

19. Хто плюне, той не лиже. (Наг.) 
Хто скаже слово, той не відкликає. 

20. Як плюнути на огонь, сприщит язик. (Папір.) 
Народне віруванв.' Пор. ЬеиІзсЬ 27. 

Лдявза. 1. Пустили на пене плянзу. (Богородч.) 
Плпвза — лиха поголоска. 

Лляцок. 1. Наж тобі пляцка, та не криши, бо сьвйичений. (Дрог.) 
Говорять дурникови. 

2. Пляцка кому дати. (Дрог.) 
Вдарити його долонею, пр. дитину по срацї. Пор А(1а1Ь. Ріасек 3. 

Пльотка. 1. 11 льотку на нене накладают. (Лій.) 
Пустили сплетню про нього. 

Побачити. 1. Абии тї тогди побачила, коли свою неню небошку! (Кон.) 
Прокляте. 

2. Тогди бим тя побачив, як своє вухо! (Гнїдк.) 
Прокляте. 

Побивати. 1. За житя побиват, здоровля збавят, а відтак скиглить. (ЮК.) 
Говорила жінка про недоброго чоловіка. 

Лобирати. 1. Побирати ва ким. (Гнїдк.) 
Значіне неясне. 

2. Побирати на кого. (Гиїдк.) 
Значіне неясне. 

Побіжущий. 1. Побіжущий як ківь. (Зажул.) 
Про прудкого чоловіка. 

Побіліти. 1. ІІобілїв як полотно. (Наг.) ...стїиа. (Наг.) 
З великого перестраху або хороби. Пор. Даль І, 327. 

2. Побілів як трава на морозі. (Кольб.) 
Посивів. 

Лоблїка. 1. Поблїка півперек сьвіта. (Яс. С.) 
Про якийсь скандал. 

Побожити. 1. Як тою побожиш, то головов наложиш. (Голоб.) 
Грозять чоловікове, що фальшива присяга буде причиною його смерти. 

2. Я то побожу. (Наг.) Можу тою побожити. (Наг.) 
Можу присягти, що се правда. 
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Побожний—Повісити Ч. 20.690—20.706» 

Побожний. 1. Побожний чоловік, а тілько гріхів, що й коней би не до¬ 
віз. (Тисьи.) 
Кепкують із неправедного чоловіка, що вдає побожного. 

2. Побожний, як святого Юра кінь. (Наг) 
Про безбожного або лицемірного чоловіка. Пор. А^апсі. П, Рготт 99; 

АсІаІЬ. РоЬоіпу 1. 

3. Такий побожний, що що другий день сьвєткує. (Квїгинин) 
Іронічно про лінивого чоловіка. 

Побратим. 1. Побратиме, г—о стине. (Наг.) 
Мудроване. 

Побрати СЯ. 1. Коли-сно сї не піорали, то пеку маймо сї. (Наг.) 
Говорить ЧОЛОВІК ЖІНЦІ, 8 якою иав женити ся і не оженив ся. 

2. Не знали си — дібрали св, пізнали си — розійщли си. (Снят.) 
Про недобране подруже. 

3. Поберім ся, небого! Ти не маєш нічого, а я й того. (Лучак.) 
Кепкують із подружя немаючих людий. Пор. І, Брати 50. 

4. Поберім ся обоє — піде нам рукою — я ніду за борщем, а ти за 
мукою. (Льв.) 
Кепкує немаючий кавалєр із немаючої дівки. 

Побренькач. 1. Як є лобренькачі. то є й послухачі. (Лучак.) Щоб були... 

то будут... (Стоян) 
Побренькачі — гроші. Розмову богатого :гюди радо слухають. Пор. Даль І, 65*г 
IV а псі. П, НаЬеп 56; Нос. ст. 267. 

Побрязкач. 1. Аби були побрязкачі, то будуть і послухачі. (Ільк.) 
Вар. до попер. Пор. 8сЬ1еі. 168. 

Повага. 1. Має повагу, як кіт під лавою. (Збар.) 
Кепкують із неповажного чоловіка. 

Повалити. 1. Би тє грім ясний повалив за мою працю! (Дрог.) 
Прокляте. 

Повечеряти. 1. Як би я ни повечеряв, то було би ми низько під голову. 
(Будз.) 
Жартує чоловік, ар привик сито вечеряти. 

Повика. 1. У нас така поиика носити довге волосе. (Тяглій) 
Повика — звичай. Тяглівцї — мугциви всі великого росту і носять довге 
волосе. 

Повиснути. 1. Бодай єс повис! (Наг.) 
Прокляте. Пор. 8сЬ1еі. 185. 

Повінь. 1. Кілько разів виллє в зимі вода, тілько буде в зимі повений 
(Мшаи.) 
Народне віруванє. В зимі вода час від часу виливає поверх леду і замер» 

зає знов. 

Повісити. 1. Бода-с сї повісив. (Наг.) ...задриґнув І (Наг.) 
Прокляте. 
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Повісити—Поводити ся Ч. 20.707—20.726. 

2. Мало сї не повісит ва нев. (Наг.) 
Говорять про викоханого парубка. 

3. Най ні й повісьит, а я правду скажу. (Залїщ.) 
Говорив характерний чоловік, арештований без причини. 

4. Певно сї десь хтось повісив, що такі вітри вірвали сї. (Наг.) 
Народне віруване, що коли хтось повісить ся,гто зараз вриває ся велика буря» 

5. Повісь ся на сухій вербі! (Красносїлцї) 
Прокляте. 

6. Ти певно повісиш ся, бо так ти від Бога суджено, таку-с собі в 
Бога ласку заслужив. (Лол.) 
Говорили влому чоловікови, що не переставав робити громаді рівні пакости» 

7. Хиба нінї повісити сї або втопити сї? (Наг.) 
Говорить чоловік доведений до розпуки. Пор. Даль І, 152. 

8. Чень ні ва то не повісьит. (Наг.) 
Говорить чоловік вагаючи ся, чи має брати ся до якогось діла, чи ні. Пор. 
АУапб. П, Непкеп 15. 

ПОВІСТИ. 1. Повів бии ти щось, але сї людий онииаю. (Наг.) 
Говорить чоловік до другого вагаючи ся, чи скавати йому належне грубіявьство. 

Повістувати. 1. Так люде повістуют. (Голг.) 
Оповідають. 

Повішенник. 1. На повішенцика вітер вів. (Наг.) 
Народне віруване. Пор. висше Довісити ч. 4. 

Повний. 1. З повного лехко брати: хоч убував, не так 8нати. (Ільк.) 
Господарська практика. Пор. Гильф. 681; АбаІЬ. Реіпо 1. 

2. Як мішок повний, то го завваую. (Дрог.) 
Як виговорив усе, то вамовкаю. 

Повно. 1. Ми всього повно жали, ще й людий годували. (Ю. Кя.) 
Говорили богаті люди. 

2. Повно так, що й говки не встромиш. (Луч.) ...що нї куди іглї упасти. 

(Наг.) 
Вогато народу в хаті, в церкві або на ярмарку. 

3. Як повно в судині, жінка ґосподинї. (Лучак.) 
Тоді вона має свою волю. 

Повни. 1. І в поввї мав і не опускав. (Доброс.) 
Про достатного і скупого або ощадного чоловіка. 

Поводити ся. 1. Поводит иу сі, як логазї в ступі. (Наг.) 
Поводить ся не найліпше, бо логазу в ступі товчуть. Пор. АсіаІЬ. \¥іей& 

зі$ 1. 

2. Поводит сї, як печений баран. (Наг.) 
Про нерухливого і нерозмінного чоловіка. 

3. Так і; ся добре поводи, як би цицьку ссав. (Лік.) 
Цицьковій дитині поводить ся о стілько добре, що сама не потребує дбати 

ва себе. 

4. Яв ваш ся поводит? — Яв черваковв в хронї. (Короп.) 
Про кепське поводжене. 
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Ч. 80.727—20.746. Поволеньки—Погинути 

Поволеньки. 1. Поволеньки ви в завод, бо голову вловиш І (Кольб.) 
Примовляють бистрому коневи. 

Ловоли. 1. Ни дивницї, жи поводи іде, бо иу твжко нести. (Жидач.) 
Кепкують 8 лінивого, що помалу йде, хоч нічого не несе. 

2. Поводи йди, далі* вийдеш. (Наг.) ІІоналу... (Ваг.) 
Остерігають такого, що Йде швидко. Пор. АУапсІ. І, ОетасЬ 1; ІлЬІ, б; 

А<іа1Ь. Роигоіі 6; Нос. ст. 404; Слав. І, 236. 

3. Поводи й стару злапавмо. (Ком.) 
Яка стара — невідомо Говорять в такім значіню, що помалу осягнемо й най- 

висшу ціль. Пор. АУ а п сі. І, Аи#е 184. 

4« Ііоволи, хлопчику! Раз хлїоа, два рази борщику. (Ільк.) 
Уговкують такого, що їсть більше хліба, як борщу. 

5. Хто поводи їсть, той поводи робить. (Ільк.) 
Мова про повільних людий. 

Ловх. 1. Лізе як повх. (Наг.) 
Повх — рід голевого щура (Муохиз £Ііз), що визначає ся короткими лап¬ 

ками і грубим черевом. 

Ловязати ся. 1. Куио, ноже би ни повязали ся? — Ігі'на т$бе! Завя- 
жи собі путо на шию! (ЮК.) 
Повяаати ся тут в значіню: побрати ся. 

Погадати. 1. На що погадав, на то пчихнув. (Підгірки) . 
Народне віруване, що пчихнене при Явімось вислові потверджує його прав¬ 

дивість. Пор.'Даль І, 384. 

2. Перше погадай, потів повідай. (Наг.) . 
Не терори иероавахво. Пор. Слав. П, 66; Гильф. 2428; Даль X. 522. 

Поганий. 1. Іди в поганий чьис та в лиху годину! (Наг.) 
Прокляте. Народне віруване в погані т. зв. феральні часи і години. 

2, Цогана як віч. (Борислав) 
Говорили про погану жінку. Пор. АУап<і. П, НйззІісЬ 13. 

3, Погане му ймпьи було! (Цаг.) ( 
Прокляте. Інтереспцй приклад оріаііу-а в минулій формі, треба доровуиіти ся 
„погане бч...“ ,» . 

4, Погане му личище. (Наг.) 
Говорять про невродливе або вісповате лице. 

Ь. Поганій за шісгак, а ладній такой так. (Колон.) 
Говорить парубок про те, яким дівчатам і по якій ціні закличе пива або го¬ 

рілки ; всії. пОТапа заплатить шістак, а гарна випе його коштом. 

6. Поганому виду нема стиду. (Замул.) 
Поганий вид — тут в значіню моральнім — безличний чоловік. 

7- Поганому за Шостак. (Ільк.) 
Коротший і невиразний варіант до ч. 4. у 

8. Сім раз погана. (Сор.) ч 
Про препогану дівку або жінку. 

Погинути. 1. Догипут як руді миши. (Гцідк.) 
Руді, нолеві миши гинуть звичайно від великої води. 
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Ногяаті—Цодарупо* Ч. 20-746 —20.760 

Погнати СЯ. 1. Пігиав ся на штнря вітри. (Луч.) 
Полетів, побіг невідомо куди. 

Поговорити. 1. Треба иоговорнті і .а ти і в тнн. (Вел. Очи) 

Обовязок товариської чемности. 

Погода. 1. Буде погода, як не потече а неба вода. (Кой.) 
Іронізують про слотаву пору. 

2. В часі погоди біб ся великої води. (Ільк.) 
* Бо може прийти вагля влив». Пор. \Уап<1. У, УГеїіег 74. 

,3. За иогоди зробити щось (Наг.) 
Доки гарна погода. <»-••• '• * 

4. І в погоду часом грім ударить. (Ільк.) 
І в найспокійнїйшім часі може часом стати ся нещ&сте. Пор. \Уап<1. V, 

ДУейег 3. 

5. Підбирав сї па погоду. (Наг.) 
Випогоджує ся. 

6. Погода — всім вигода, а слота всім гризоту. (Кой.) 
Господарське спостережене.. 

7. Погода робіт сїво, а час гроші. (Мшан.) 
В погоду висушують сіно, а щоб заробити гроші, треба часу. 

8. Погода — спідницю на голову. (Льв.) , 
Жартливий вислов, бо жіпки власне в дощ піднимають спідниці на голови. 

9. По дощі погода! (Гвїдк.) 
Природна зміна стану атмосфери. 

10. Полоиала ся погода. (Гнїік.) 
Заслотило ся. Пор. IV а псі. У, АУеіІег 19. 

11. Така буде погода, але пси язики повдвалюют. (Яс* С.) 
Буде спека. 

12. То ще песя погода (Наг.) 
Говорять про погану погоду. Пор. 1У а псі. V, АУеіІег 186. 

Погодити. (Пождати.) 1. Нева над иогоди. (Яс. С.) 
На все в жщтю приходить ся зачекати. 

Погорілець. 1. Погорілець: хліб вЧв, а солому спалив. (Ільк.) 1 
Жартують І8 удалого погорілця, що просить на погорілих. 

Погоріти. 1. Так погорів, що нігде йому не лишило ся п кусника питки, 
аби раз чин коло пальця обвинути. (Лол.) 
Про велику пожежу. 

Погризти. 1. Котрий кілько ногризе, то той тілько понесе. (Добро О 
Може горіхів у лісі. 

Погуляти. 1. Кортит погуляти, аж ноги лоптят. (ЮК.) 
Говорить дівка охоча до танцю. 

Подарулько. 1. Подарулько без штанів ходить. (Дар.) 
Подарулько — такий, що любить все своє дарувати иншому. Пор. Нос.' ст. 402. 

Подарунок. 1. Нате ван налий подарунок за великий! (Наг.) 
Той, що дає подарунок, уважає свій дар 8а малий, а те, що він дістав, за 

велике. 

— 559 — 

Оідіїігесі Ьу С^ООДІе 



Подати—Подоба Ч. 20.767—20.785 > 

Подати. 1 Подай Боже! — Роби, небоже! 
Відповідь на звичайну просьбу: „Подай Господи". 

2. „Подай Господи!" — „Не подай, бо-сь кало хліба давав слугам". 
(Явор.) 
Відповів покривджений слуга попови, коли сей підчас богослуженя виголоси» 

формулу: „Подай Господи!“ 

3. Подати ся кому. (1'нїдк.) 
Упокорити ся перед ким. 

4. Хто ми подаст лижьку води і теплої страви губу ровиочити? (ЮКм.) 
Жалувала ся бідна, беззахистна жінка. 

Подвірє. 1. На своїй подвірю замітати. (Гвїдк.) 
Зробити лад у себе самого. 

Подивити ся. І. Подивив ся, як би йому батька убив. (Луч.) 
Подивив ся грізно, сердито. 

2. Поливи сї в воду на свою вроду. (Жидач.) 
Говорять невродливій або замурзавій людині. 

3. Подиви ся, жінко, чи латають ся пани? бо як латають ся, то завтра 
сьвято. (Береж.) 
Іронічно про панів, що проти свята латають свої нові сукні. 

Подібний. 1. Подібний як викапаний. (Наг.) 
Про чоловіка, подібного вродою. Пор. АУапб. І, АеЬпІісЬ 3; 

Подмещина. 1 Ци вже на подїлещину по ииї йдеш? (Наг.) 
Подїлещина — поділ спадку по якімсь помершім. Говорила стара, хора жінка 
свойому смновщ, що прийшов із сусідного села відвідати Ії. 

Поділе. 1. В Поділе ся бери, а дома сїй таи ори. (Гнїдк) На Поділи..- 

(ІІетр.) ' 
Уговкували тих, що в тісні рови під конець зими вибирали ся на Поділе. 

2. І на Поділю пліт ковбасаии не горожений. (Гнїдк.) 
І там нема надто великих достатків. 

3. На Поділе їдь, а ріпу сїй. (Комар.) 
Вар. до ч. 1. 

4. На Поділю хлїб на кілю, а ковбасами хлїв плетений. (Мідч.) «ліліт 
горожений. (Ільк.) 
Жартлива поговірка про достатки Поділи. 

5. Пішов у Поділе (Наг.) 
В тісні роки ішла 8 Підгіря значна еміграція па Поділе. 

6. Сїй та ори,' на Поділе ся бери. (Лучан.) 
Вар. до ч. 1 і 4. 

Подзюбаний. 1. Такий подзюбаний, як би го град побив. (Лож.) 
Про дзюбатого, вісповатого чоловіка. 

Подоба. 1. Не дай подоби, уйдеш обмови. (Ільк., Луч.) 
Подоба — причина, підстава. 

2. Не подоба брудво, а вбрати ся трудно. (Лучак.) 
Гарно вбирати ея приємна річ, аіе коштовна. 
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Подужати—Позичати Ч. 20.786-20.802. 

Подужати. 1. Хто кого подужьиє ? (Наг.) 
Говорять парубки, що стають до «,борінки“, т. в. починають бороти ся 8 собою. 

Подумати. 1. Перше подувай, а потік повідай. (Гнїдк.) 
г Оповідати годить ся тілько таке, що добре передумано. 

ЛодуФане. 1. Вложвв на нього подуфанв. (Гор.) 
Довірив ся йому. 

Подушка. 1. Найліпша подушка — кулак під голову. (Наг.) 
Говорять бідні люди, що не мають подушок. 

Пожалувати. 1. ІІожьнлував вовк кобнлу, та лишив лише фіст і гриву. 
(Наг.) 
Говорить про захланного чоловіка, що зруйнував свойого > довжника. Пор. 

Даль І, 134. 

Поживати. 1. Як собі поживаєте? — От, часои и квасок, порою г во¬ 
дою. (Ільк.) 
В звичайнім житю чередують ся добрі і лихі дні. 

Пожити. 1. Пожнвеи, то я побачин. (Лучак.) 
Будущини не треба вгадувати. 

Пожиток. 1. Такий з нього пожиток, як в торічвого свїгу. (Лучак.) 
...хосев... (Наг.) 
Говорять про непотрібного чоловіка або про непотрібну річ. 

2. ТІЛЬКО пожитку, ЩО З ТОрІЧНЬОГО Сіїгу. (Стоян.) ї 

Вар. до попер. 

Позбути ся. 1. Хочиш сї иовбути грошви, знайди си приатллє. (Жидач.) 
8сі1. П08ИЧ гроші приятелеви. 

2. Коли хочиш приятеля позб)ти сї, то позич му гроші. (Жидач.) ...то му 
позич грошей. (Ільк) 
Він правдоподібно не віддасть довгу і не покаже ся більше. Пор. Нос. ст. 

466; АНаІЬ. Роіусгас І; Даль П, 18; ЬіЬІ. 104; ^апсі. Ш, Ьеііеп 3; 

беїаіс. 276. 

ПОЗВОЛИТИ. 1. Як ІІан-Біг ни позволйт, то вяия ви вкус.т. (ЮКк.) 
До иародньому віруваню вкушене змиї уважав ся ва допуст божий." 

2. Як ІІаи-Біг поавшиїт, тііігєницї сї вродит. (Наг.) г•У1 
Із приспівки „М-н6ган Лїта“, до якої додають инодї: Літа, літа, літа, посіяв 
я жита, як Даіі-Біг позволйт і т. д. *' 

Поздихати. 1. А поздихали би ви веї ! (Стан.) / . ' 
Прокляте. Вдихати говорить ся ввичайнотілько про звірів, та в нроклятях 
се слово прикладає ся і до людий - «-.ь/гл 

Позеленіти. 1. Аж позеленів зо злости. (Наг.) 
_ . / • -у.:; .£•■« а-, :: 
Про розсердженого 'чоловіка. , 

Позика. 1. Консдий позика собачого язика. (Дар.) 
Хто позичає, той звичайно бреше, представляючи свої відносини в можливо 
ваЙкорисіГійшім світлі. й 

Позичати. 1. Легко позичити, тьккко віддать! (Йаг.)^* ' ’ ' 
Говорять .цро невиплатного чоловіка. Пор. Мика 3046. ' - ‘ 
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Позичати—Поїхати Ч. 20.803—20,823. 

2. Лучше мати, як повпчати. (Ільк) 
Мати всі], своє. 

3. Люльки а жінки нікому не пошчай. (Ільк.) 
Бо попсують одну Й другу. .1 

4. Не позичав, здиб обичай: як віддає, то йде лає. (Ільк.) 
Звичайна житєва поява, що позичене віддає ся нерадо. Пор. АсІаІЬ. Рр4у- 

сгас 8. 

5. Не позичай скрипки, бритви і жінки. (Тереб.) 
Вар. до ч. 2. Пор. АУапб. Ш, ЬеіЬеп 175. і 

6. Не позичай у суеїда роауив. (Ільк.) 
- лйжжжй жвржацир, м*в йде-до еутйда радити ся в звичайних житввих справах. 

7. Позичає на велений овес. (Кобилов.) 
Позичає па дуже слабу поруку. 

8. Позичене не з’їджене. (Луч.) 
Бо треба віддати. Пор. АбаІЬ. Роіусаопу 1. 

9. Позичив на вічне віддане. (Коб.) 
Позичив, щоб не віддати ніколи. Пор. АсІаІЬ. Роіусхас 14; ЬІЬІ. 205; 

Нос. ст. 404. 

10. Позичив собі у оса писка таи бреше. (Лучак.) 
Згірдно говорять про брехуна. 

11. Позичити не штука, але яку рукіиу він дасть? (Лінва) 
При всякій новинці важне питане про запоруку. 

12. Чого повичу, то позичу, а розуму не позичу. (Наг.) 
Розуи кождий мусить мати сам свій. 

Позичка. 1, Нена пички на позички. (Наг.) 
Відповідають такому, що легкомисно жадає позички при всякій нягодї. 

Позір. 1. Дай таи повір 1 (Город.) 
Дати повір — звернути увагу або держати щось в постійнім догляді*. 

Позяодїяти. 1. Д*р*о мене позлодїяв. (Наг.) 
Назвав мене злодієм бев підстави. 

Познака. 1 Доскочив доброї познаки. (Наг.) 
Загнав якогось добра. - 

Познанський. І. Пізнаєш ти пана Познанського. (Явор.) 
Обравово замісь: піянаєш якусь річ. Про рапа Ро2пайвкіЄ£0 пор. АбаІЬ. 

Рогпайзкі 1. 

Поїсти. 1. Вже поїв свої парастасиики. (Кой.) 
> : Парастасвик — хліб, що приносять до цернви на парастас за ужокіЦ вомерших. 

Поїхати. 1. Днись поїду єнчов дорогов. (ЮКн.) 
Сьогодні буду говорити на иншу тему. — ; 

2. На мнї не поїдеш! (Лол.) 
Я не дам собі розказувати. 

3. Ііодхав верхом на палиці. (Наг.) 
Пішов пішки. Пор. Даль 1, 333. 

4. Яке поїхало, таке й повернуло. (Ільк.) 
Про щось невдатне або недоладне в вначіню ; яке було вперед, таке Й потому. 

- 562 — 

Оідіїігесі Ьу ^лООДІе 



Показувати—Покликати Ч. 20.824—20.849. 

Показувати. 1. Не на вас покачуючи. (Ільк.) 
Говорять, коли показують на когось пальцем. Показувати пальцем уважає ся 
8а річ неприличну або навіть шкідливу. 

2. Покажу я тобі, де рака зниуют. (Наг.) 
Покажу якусь річ, якої ти не знаєш, навчу тебе ровуму. 

3. Показав ну зубі. (Наг.) 
Поставив ся до него грізно. Пор. ЇУапсІ. V, 2аЬп 138. 

4. Показав іу сраву. (Наг.) 
Викоив його, оказав ся невдячвим. 

5. Показав ся, тая сховав ся. (Ільк.) 
Про чоловіка, що рідко бурав в товаристві. 

6. Показав ся як цап, а зробив як Івая. (Замул.) 
Про пишво убраного нетактовного чоловіка. Поступив собі як простак. 

7. Покавув грушки на вербі. (Наг.) 
Обіцюе якісь неможливі річи, дурить обіцянками. Пор. Даль І, 235. 

8. Гіокагув фіґлї ги марот. (ЮК.) 
. ^В мартї звичайно погода дуже вмінна. 

9. Тибе йно ва гроші показувати. (Жидач.) 
Як якесь дивовище. 

10. Я уобі ііокажу, цудп стежка р горрд. (Городен.) ...в горох. (Наг.) . 
Покажу тобі, куди не треба ходити, навчу тебе не робити того. 

11. Я тобі покажу, як я його бив. — Ей, не показуй! Ті міні так по¬ 

кажеш, як вовк попові синіш. (Цеьїв) 
Т. 8н. що показуючи готов мене вабити. 

Покарати. 1. Його Бог покарав не горов, алп сподом. (Буде.) 
Значіне неясне. V ; 

2. Мене би Бог покарав і земля не приняла, аби я від малих Дїїий ці- 

шла ва великі. (ЮК.) 
Говорила жінка, що маючи свої малі діти не хотіла йти за вдівця 8 доро¬ 

слими дітьми. • 

Покаяниє. 1. Бодай го Бог на покаянне видав! (Наг.)" 
Прокляте. Видане на покаянів було доткливою церковною карою. 

Покаяти ся. і. Нокай ся або втони ся! (Замул.) , 
Говорять грішному чоловікова, не конче Й жартом. 

Поквапний. 1. Не будь поквапний, не будеш утратний. (КОМ;) . 
Хтю квапить ся, звичайно не добре робить свою роботу. ; * * 

2. То всьо з поквапної роботи. (Замул.) 
Говорять про невдачу в якомусь дїлї. . >■ * 

Покинути. 1. Покинь живе, та хапай мертве. (Гяїдк.) > і 
Іронічний вислов про чоловіка, що займав «ся непотрібними .справами занед¬ 

буючи потрібні. 

2. Покинути кирницю та йти в колиб.у, по водицю. ;-(Гвїікч*)> г. 
Про якусь недоладну, роботу. *.• І 

Покликати. 1. Іди та покій* пару сусідів, няй їх з-усназ новій. (ЮКи.) 
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Поклін—Цокрова Ч. 20.844-20.860. 

Говорила жінка готуючи ся на смерть і бажаючи устно виявити свою остат¬ 

ню волю. 

Поклін. 1. Бий поклони, аби було чоло червоне. (Махи.) 
Бючв поклони в церкві селяни часто досить гучно дотикають ся чолами до 
помоста, уважаючи се впаком більшої побожности. 

2. Поклін шуби не в’їдає. (Гнїдк.) ...не здїлав. (Наг.) 
Поклін не робить у йми чоловікови. 

3. Поклін шуби не етроїт. (Луч.) 
Вар. до попереднього. 

Покора. 1. Покора нікому не вадит. (Гнїдк.) 
Часом і вадить. Пор. АбаІЬ. Рокога 1, 2. 

2. Покора стїну пробивав. (Ільк.) ...мур... (Наг.) 
Погляд, що покорою можна осягнути найтяжшу ціль. Пор. АсІаІЬ. Рокога 3. 

Покот. 1. За покотом положити. (Наг.) 
Положити рядом. 

Покрасїти. 1. Иокрасїти не покрасїв, а подобріти подобрів,, як схоче. (Луч.) 
Говорять про дївку, яку віддають з&муж. 

2. Покрасїти не покрасїв, а полїпшіти може,. (Мінч.) ...а може прдїпшів. 
(Нетр.) 
Вар. до попер. 

ЛокраснТтк. 1. ІІокраснїти не покраснїв, а подобріти подобрів. (Ільк.) 
Вар. до попер 

Покрова. І. До Покрови давали молока корови, а по Покрові пішло мо¬ 
локо в роги корові. (Березів) 
Господарська приказка. 

2. Покрова — покрий голова. (Яйк.) 
Коло Покрови купують кучми для зимового убране. 

3. По Покрові на зажьен ни час іти. (Ю. Км.) 
Тоді всі поля стоять у стернях або ваорані. 

4. По Покрові нема що пасти корові. (Лїтипя) 
В жовтні дні Звичайно холодні, а часом буває еиїг і худоба перестає ходити 
на пасовиска. 

5. По Покрові паси і на <лові. (Мшан.) 
Для вигону худоби тоді нема границі, бо вже все вбіже зібрано з поля. 

6. По Покрові дііщдо молоко в роги корові. (Луч.) 
Вар. до ч. і. 

7. Пресьвятая Покровойко, покрий мою головойку, яков таков сїтянков, 
няй зістану християнков. (Мшан:.) ...яков іаков онучею, най ся 
дївков не мучьию. (Колом.) ...хоч ганчіркою, щоби де зістала дів¬ 
кою. (Лїтивя) 
Йримівка дівки, що рада вийти вамуж перед Покровою (свято Покрови дня 
1 жовтня), бо швидко по тім (дня 11 жовтня) починав ся ГЕцлипів піст. 

8. Свята Покрова бабине бвято. (Тяглів) 
Від Покрови починають поля вкривати ся тоненькою, густою верствою па* 

вутийк, що нквивае ся „бабське літо". 
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Покута—Ііоле Ч. 20.861—2П.879. 

9. Хто лежіт у Покрові, тоб на весні продав по корові. (Ур.) 
Покрова — термін закінчена осїнних робіт, яких занедбане потягає великі 
страти в господарстві. 

10. Хто сів по Покрові, пе вав що дати корові. (Ільк.) 
По Покрові сївба овммини вже 8апІ8нена. 

Покута. 1. Відбув свою покуту вер’ землі сьвятої. (Лол.) 
Говорив про себе многострададьний чоловік. 

Пола. 1. Вдарив сї по полах рукави. (Наг.) 
Знак ровпуки або наглої втрати. 

2і. Від нього поли вріж, а втікай. (Наг.) 
Говорять про лихого, напасливого чоловіка. Пор. Нос. ст. 449. 

3. Добрі поли по при себе мати. (Гвїдк.) 
Не треба ніколи занадто щедрити ся. 

4. Задер поли, ах— голий. (Дрог.) 
Говорить про такого, що бридучи по глубокім болоті задирає високо поли 
кожуха або полотнянки. 

5. Лиш дві поли на?, тай тих коло себе не тримав. (Голг.) 
Про розлейбаного або м&рнотратного чоловіка. 

6. Поли вріж, а від біди утікай. (Стежн.) 
Бар. до ч. 2. 

7. Поли попідпинатя. (Гвїік.) 
Жінки ідучи до міста або до церкви підпин&ють поли своїх довгих кафтанів 
поза крайку в поясі. 

8. Урізати полу від кого. (Гнїдк.) 
Збути ся напасти. 

Показник. 1. А куш, бідо, до хиж ?а полаяника! (Мілан.) 
Примовляють жартливо до лошати, ведучи його рано в день Воведенія до 
хати ва полавника. Полазник диви І, Боведеніе ч. 2. 

2. Взяв собі біду за полазника. (Мшаи.) 
Буде мати кепський рік. 

3. Я мав кврявого полазника. (Мшан.) 
Кирявий — хирявий, хоровитий, иещасливий. 

Появ. 1. Вивів його в йоле. (Ільк.) 
Бивести в поле 8н. ошукати, одурити. Пор. А<1а1Ь. Роїе 16. 

2. Мене в поле не віведеш. (Сяят.) 
Мене не гдуриш. 

3. Не поле кормит, а пива. (Гнїдк.) 
Ріжниця між вагалом господарської яемлї, о'щеж рілею і сіножатями, і тою 
частиною, що родить хлїб. 

4. Ни ия в поле пе путай, пи ия дона не лишай: в дона горці пока¬ 
жу, а в поли шкоду зробю. (Гусне) 
Првмівка про непотрібну, збиточну людину. 

О. ПІШЛО поле В ЛІС. (ІЛЬК.) 

Мова про т. 8в. антібітерні грунти, т. зн. селянські поля вабрані панами і за¬ 

саджені лісом. 
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Поле—Полола Ч. 20.880—20.89*8. 

6. Поле викне та глухе, а ліс тевнай та чуйній. (Гвїдк.) 
В полі голос розходить ся бея луни, а в лісі лунає. Пор. АсІаІЬ. Роїе 10 

(Роїе та осгу а Іав изгу). 

7. Поле в полю, а біда дова. (Лучак.) 
Поле від полота, про бідну жінку. 

8. Поля чверть, а без хліба сиерть. (Мван.) 
Порядний господар давнійше сидів на „цілім0 ґрунті, що виносив 12—16 

моргів; чвергровжй господар уважав ся вже бідним. 

9. Таї того польи иа заячий скік. (Ваг.) 
Про малополеве господарство або про халупника, що має лиш городець коло 
хата. 

Полика. ]. Бодай ти полики не сталбі (Наг.) 
Прокляте; полика — слід. 

2. Вже по нїи і полики в селї не стало. (Борис.) 
Пропав І8 села, зруйновано його осідок. 

ПОЛИЦЯ. 1. Я під полицю, ино таї «ає свою столицю. (Мілан.) 
Про щось лихе. Натяк на оповідане, пор. М. Зубрицькии, Народній кален¬ 

дар (Мат. до укр. .руськ. етнол. ПГ, от. 56). 

ПОЛЇНО. 1. Полїваии когось вахетати. (Дат.) 
Наробити йому клопотів. 

2. Схилив ся по поліно, та стовк собі коліно. (Ільк.) 
Приказка про нещасливе схилене. 

Політика. 1. Де богато політики, таї щирости иало. (Луч.) 
Політикою в згірднім знайдою» називають усяке- крутійство або пусту бесіду. 

2. Не знає політики. (Наг.) 
Не 8яае звичайних форм товариського поводженя. Пор. АсІаІЬ. Роїііукомгаб 1. 

3. Політика в укрита облава. (Гнїдк.) 
Пессимістичний погляд на фальшивість товариських форм. Пор. АсІ&ІЬ. Ро- 

Іііука 3. 

4. Що то політика? — Нещирість. А шпекуляция що? — Циганство. 
(Ільк.) 
Рішучий вислов думок, виражених у ч. 1 і 3. 

5. Як буде політика, то буде риль і мотика. (Явор.) 
Значіне неясне, щось немов мудроваве. 

Поліцай. 1. І поліцай иае маму. (Льв.) 
Жартлива репліка на те, шмк хтось признав себе біциаю еяротеюбез батька 
і матери. 

ПОЛОВИЦЯ. ). Половиця дурниця, треба дати, що годнт ся. (М. Яцк.) 
Говорить купець до того, що торгує ся й дає лише половину ціни. 

ПОЛОВО. 1. Бій аи половов годований. (Кольб.) 
Виріс у достатку. 

2. З полови бич не буде. (Гнїдк.) 
Про невідповідний матеріал для якогось діла. 

3. Куцю, куцю до полови, вовки би ті розпороли! (Наг.) 
Жартливе передра8веве клякаия свннвй до корита. • - > 
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Половина—Полуднє Ч- 20.899—20.915 

' і * 

4. Сап полову на вітер, то ти ’ в онн. натрісе. (Цей.). г •" 
Се дїє?ся звичайно при віяню вбіжа» Пор. А (і а 1Ь. Ріечга 2.: 

5. Хто и половою вмішає ся, того свинї в’їіят. (Лучак.) 
Хто сам себе упідлгоє, тим гордують. Пор. IV а псі. П, Кіеіеп 1^ беїак. 46; 

Слав. І, 241, 311. 

6. Що вені по йодові, коли неї* зерна? (Сор.) » • 
Сама полова не дає ніякої поживи, окрім хиба для свиний. 

Полошена. 1 ^Хто>плішму дай, леї купець 4увде. (Луч.) 
При торгах ла.цшірдії' ташшт «ижиИИио дають половину того, що зажадає 
купець, а потому помалу ідуть в гору, Пор. IV ап б. П, КаиГеп 77.'' 

Положене. 1. Ба ви якого положбня? Ци так з папського, ця з і лен¬ 
ського? (Япів) 
Положене — стан, суспільне стаиовшце або рід. 

Положити. 1. Положити лоском (Ваг.) 
Положити плазом, прибиту до землі. Говорять про. збіже, прибите слотою до 
землі. Пор. Даль І, 310. , . 

2. Иоложьп ся, з тов бідов юж спати. (ЮК.) 
Ще невелика біда, воли 8 нею можна спати. 

3. Як си положит соіичник піл голову, то буде спати. (Тих. ВЛ.) 
Спячник — якесь ЗЇЛЄ. 

Полокати. 1. Полокатя чиї кости. (Борис.) 
Обмовляти кого. 

Поломати. 1. ІІолоиаю палицю ні тобі. (ЮКн.) 
Погроза. 

Полон. 1. Полон 8 усіх сторон. (Наг.) 
Говорить про бог&тий урожай. Полоном називають також великі громади, 
дрібних, білих червячків, що довгим рядом тягнуть ся по лісі в слотаве л!то._ 

Побачити такий полон значить щасте, богацтво. 

Полонина. 1. Був бии і на полонині, коби добре було нині. (Лій.) 
Міг би жити зовсім далеко від людий, аби лише мав ся добре. 

Полотно. 1. Збілів як полотно. (ЮК.) 
Зі страху або 8 хороби. 

2. Полотно як лепусина. (Ваг.) 
Полотно тонке і слабе, що ровлазить ся під пальцями. 

3. Полотно як луб. (Наг.) 
Полотпо грубе, міцне. 

4. Ци ни вабте полотна зрібпого, яавитя нибощика бідного? Ви:в три* 
роки, як уиер нибощик па вроки, тай ще голий лижвт. (Пужп.) 
Жартливе оновідаве про вдову по біднім чоловіцї. Пор. Етн 36. VI, ч. 62. 

Полоть. 1. Піятя пїхто не мастить. (Ільк.) 
Полоть навиває ся бік вепрової туші 8 ребрами, мисом і солониною. 

Полуднє. 1. Тогди полуднє, як черево схудне. (Щурами) 
Коли хоче ся їсти. 
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Полукіпок—Польський Ч. 20 916—20.928* 

Полукіпок. 1. Полукіпок у сім грапок. (Коту8.) 
Дуже штудериий полукіпок, бо звичайно кладуть полукіпки в пять або шість 
гранок. 

ЇІОЛЮДЇти. 1. Кобп полюдїла, а нокрасїе. (Кольб.) 
Про дївчину, що доходить до людий т. зн. до дозрілих лїт. 

2. Як полюдїб, то і пофайвїв. (Кольб.) 
Вар. до ч. 1. 

Поляк. 1. Мудрий Поляк по шкоді: соли коня вкради, тогди стайню 
«аіикае. (Гпїдк.) 
Подібним способом кепкували із пеобережности ріжних народів. Пор. Е. Еоі. 

9 ст. 23, 421: Ассеріо сіатпо іапиат еіашіеге; Маїо ассеріо зіиііиз зарії; Ее- 
Ьиз регасііз еі Сіеоп РготеІЬеиз, ст. 635; Озт. Врг. 181; ВеЬ&І 543: СЗаи- 
беге зІаЬиІит розі едиогит атіззіопет; Вего зегат ропіз зіяЬиІіз, розі 
Гигіа Іаігопіз; АбаІЬ. Роїак 35. 

2. Поляк і заяць, то все їдно. (Угрин. Гор.) 
Про полохливість Поликів. 

3. Поляка на сьвітї не було, він се а Русина народив. (Будз.) 
Погляд на те, іцо перекиньчвків більше ніж родовитих Поликів. 

4. Поляки співають: „Ка^зууідівга Маіко, зип від ха паті!а Або: 
„Каій*. Маїко, шиг від га\уаШ!Й (Киїгииин) 
Передразнюють слова польської літанїї: „^‘бигідізга Маїко, тбсії зі§ га 
паті“. 

3. Сидит Поляк за корчем тай їсть г—о копачем. Прийшов Русин, каже: 

фе! Поляк каже: Давай ще! (Лисець) 
Жартлива примівка про ненаситність Полика. 

6. Який я Поляк? З Москаляии не бив ся І (Бедз) 
Після повстаия 1863 р. уважало ся честю для хождого Поляка, що він 
бив ся з Москалями. Не бити ся з Москалями значило не бути польським 
патріотом. 

•Польський. 1. Польський міст, нїієньїсвй піст, турецьке набоженстзо,. 
то все блазенство. (Гол.) ...а жидівське гівно — всьо едно. (Гнїдк.) 
...лютерський піст, німецьке... вшитко... (Старий Саібір) 
Гумористичне порівняне ріжних непутящих річий. Пор. ВеЬеІ 43; АйаІЬ. 

Ро1зкі7. 

2. Польські гостинці, а нїмецкі пости, а жидівске вабоженство — то 
всьо блазенство. (Невід.) 
Вар. до попер. 

Зу Сохрани Боже від Польського моСта, від калуського батога і від га¬ 
лицької справи! (Голів.) ...від скалатського болота, від папської 
карности і від людської нейависти. (Вікно) 
Порівняне ріжнородних лих. Пьр А (і а 1Ь: Роїзкі 14 

4. Який польський міст? На міст чотирма кіньми, а з поста ваг толову. 
(Гол.) 
Кепкують із польського поста, в якім звичайно бували лїґарі, а не було по¬ 

перечних делин. 
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Польща—Помагати Ч. 20.929—20.944.. 

5. Як коло польського Рів їв а, так коло польського Петра; як коло ру¬ 
ського Рівдвп, так коло руського Петра. (Доброс.) 
Метеорольоїічна характеристика ріжниць календарів григоріанського від юлі- 

янського. 

Польща. 1. Ого, вараз видно, що т/ нема крільк в Польщі! (Ваг.) 
Окрик, коли хто входить у хату, в якій панує беяладе, бо діти були поли¬ 

шені без дозору. 

2- Якої Польщі ви иинї тут наробили? (Сколе) 
Якого неляду, клопоту. 

3. Як Польща знов ваставе, тогди Марія Тереса з пекла внйде. (Яс. С.)- 
Віруване шляхтичів загонових. 

Помагайбіг. 1. Був у вливї, дав помагаббіг свині. (Крявор.) 
Говорять про такого, хто йдучш попри чоловіка пе скаже йому помагайбіг. 

2. Впала раз — важу: то допіро „поіагаббіх*; впала лругнб — то> 
„дай Боже здорове*; впала третій — „в Трліцп Бог пробував!* 

(Льв.) 
Жартливе оповідане про жінку, що на уляці покритій оЬеледою три ради- 

впала на тім самім місці. 

3. Поіагаббіг —Богдаб здоров! (Ільк.) 
Формула привнтавя, коли два стрічають ся при одній роботі. 

4. Помагай Біг, Грпню! — Копаю, павочку, гливу. — Взни ні в сраку, 
Гриию! — Буде ні, павоньку, на всю зниу. (Лол.) 
Гумористичне передача розмови пана а глухим Гривен. 

5. Поиагайбіг! — Бог дай здорове! — А де йдеш? — До лїса. — 

Но що? — По виб. — По який? — Но дубоввб. — На що?.* 
— На біяк. — Буде в тебе так і так. (Малк.) 
Жартлива розмова. 

6. „Поиагайбіг, Гриню!* — „Копаю, паве, глниу.* (Ільк.) 
Недоладна відиовідь на поздоровлене. Вар. до ч. 4. 

7. Яке „Помагай біг", таке „Дай Ббже щастя!" (Сїя. Б.) ...подайбіг. 
(Кпяж.) 
Яке привитанв, така відповідь. Пор. Сим. 221:2. .. 

8. Який „поиагайбіг", такий „бодайздоров*. (Лев, Ільк.) Яке... таке... 
(Нетр.) Який... таке... (Крісиоіля) 
Варіанти до попер, ч. Пор. Мика 1468. 

Помагати. 1. Помагаєш ии з гори віз тягнути. (Гнїдк.) 
Поміч зовсім зайва, бо віз з гори котить ся й са*. Пор. І¥ап0. П, НеІГепІИ. 

2. Помагає, як иертвоиу кадило. (Ільк.) 
Про бабські ліки. Пор. і¥апб. П НеІГеп 134, 135. 

3. Помагай, а не руш І (Луч.) 
Жартують із такого, що помагав недручро. м " 

4. Помагай з голоду вмирати. (Наг.) 
Говорив бідний чоловік до другого такого*. Пор. Слав. 1, ст. 115. • 
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Помагати—Помилити ся Ч. £0.945—20.965. 

-5. Помагай собі, Бог тобі поможе. (Ільк.) 
Заохота до житввоі енергії, {Пор. Ье Ноих бе Ь. 1,12; \¥апс1. П, НеІГеп 

О *7, 57. 

6. Помагайте мовчати. (Цей.) 
'Жартують І8 балакучого Чоловіка. 

7. Помагайте сїдатн. (Наг.) 
Жартом до такого, що входить до хати, де сидить численна компаній. 

8. Се так помагає, як бабій надало. - (Невід.) Це таке помогло... (Орел.) 
Гумористичні варіанти до ч. 2. 

9.. То так помагав, як сухі г—ци попіл. (Пвчен.) 
Не помагав нічого. 

Помазати. 1. Не помажеш — не поїдеш. (Ільк.) 
Буквально про вів, а обрааово про всяку протекцію. 

Ломалу. 1. Помаленьку і стару вловимо. (Цеє.) *' 
Вар. до Поволи ч. 1. 

2. Помалу бояри, помалу, бо се буде молодий гнїватм. (Пужн.) 1 
Натяк ва анекдоту. Пор. Етн. 36. VI, ч. 52. 

3. Помалу йди, ніхто ті ни гонит. (Наг.) ...за тобов не біжит. (Наг.): 
Говорять, коли хто йде аанадто скоро. Пор. а п <3. І, ОетасЬ 24. 

Ломана. 1. ІІомана го до пене занесла. (Бор.) 
Нечиста сила. 

2. То якась поиана, не чоловік. (Наг.) 
Про мого, облудного чоловіка. 

Помастити. 1. Як помастиш, то поїдеш. (Сіл. Б.) 
Варіант до Покивати ч. 1. 

(Помело. 1. Завинув ним як помелом. (Наг.) 
Замахнув і кинув на 8емлю. 

2. Має мі ва помело. (Наг.) 
Мав мене нїзащо, за поштуриача. 

3. Свк-пик на помело, коди воді не було. (Мінч.) 
Помело, яким замітано грань у печи, звичайно розгарав ся, тож вийиивши 8 

печи його скроплюють водою або мочать у воді. 

Померкнути. 1. А померкло би тобі серед полудня, аби с не знав, куди 
рав ногою ступнти! (Лол.) 
Прокляте. ,. 

2. Померк му світ. (Наг.) 
Затьмило ся в очах. 

Померти. 1.- Помер давно, що давав дармо. (Стежн.) 
Тепер таких нема. Говорять, холи хтось жадав чогось задармо. 

Помиї. 1. В помиях мужа втопити. (Гнїдк.) 
Обмовити власного чолрріка. 

«Помилити ся. 1. Він як сї поиидит, то чьисом правду скаже. (Наг.) 
Говорять про брехливого чоловіка. Пор ІЛЬІ. 191; Даль І, 230. 

-2. Помилила сї, пв підголила сї. (Хидач.) 
Гра слів, коли жінка помилить ся. 
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Помалу,вати—Помогти Ч. 20.966-20.984. 

Помилувати. 1. Помилуй Боже ного милого тай иеве коло нього! Я пю, 

гуляю, роскоші иаю за головоньки його. (Наг.) 
Приспівка щасливої жінки. 

2. Лоннлуй нї Боже, коли ніхто другий не ноже! (Коб.) 
Молить ся чоловік, якого ніхто в житю не милує. 

Помишлїне. 1. Хто иав понншлшз на овиие жито І (Наг.) 
Ніхто не надіяв ся, щоб воно виродило. 

Йіомістниця. 1. На вдній поиістннцї іде. (Гнїдк.) 
Ломістнвця — дошка в помості. Тверезий чоловік потрафить іти по одній 
помістниці, а пяний ні. 

Поміч. 1. Завісці помочи виколю тобі очн. (Печей.) 
Заміеь помочи шкода. 

2. Така поніч, яв нїчо в торбі. (Коб.) 
Жадна поміч. 

Помовка. 1. На вовка поиовка, а лис кобилу стаснув. (Купе.) 
Варіант до 1, Вовк 52. 

Помогти. 1. Господи Боже, поиожи вкрадене заїсти тай по друге по-, 
лізти! (Ворона) 

Жартливе передраянене молитви. 

2. Де не иож помочи, не мож і поря&йїи. (Залїсв) 
Чоловік, який не слухає доброї ради, попадає в безпомічне положене. 

3. биу вже не ооиоже айї еьввтвй Боже. (Мнк. н. Дн.) 

Не поможе ніяка молитва. Пор. АбаІЬ. Рота$а£ 4. 

4. биу тото так поноже, як умерлому кадило. (Мик. я. Дн.) 
Не поможе нїчо. 

5. Не поможе воронове мело, анї вмерлому кадило. (Ідьк.'і 
Ніяким милом ве можна вибілити крука. Пор. Нос. ст. 4г82*; А баІЬ. Ро- 

та^ас 12. 

€. Не поможе і „сьвятии Боже!* (Гнїдк.) 
Вар* до.ч. 3. 

7. Не поможе бабі кадило, коли бабу скавило. (Ільк.) 
Про вічно незадоволену бабу. 

8. Не поможе, хоть каиеньоя голову приложи. (Гвїдк.) 
Не поможе ніякий спосіб. 

9. Поможе му се, як мертвому кадило. (Гнїдк.) 
Вар до ч. 4. 

10. Поможе, не поможе, а ти виплати небоже. (Борат.) ...даї нибожм. 

(Пужн.) Чві. .дай... (Дар.) 
Про бабську примову вад хорим чоловіком. Пор. Етн. 36. VI, ч. 59. 

11. Цоможи-біг в торбу не дїве. (Гнїік.) 
Звачінє неясне. 

12. Раа, два не иоможе, то двоїть поможе. (Ільк.) 
Коли мале злягане не покаже, то поможе велике. 
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Иовоїтн—Попадя Ч. 20.985—12.001. 

13. Так то поможе, як сухому попіл. (Ільк.) 
Вар. до ч. Помагати ч. 9. 

14. Тілько то поможе, як вмерлому кадило. (Городок) То так... (Сор.> 
...йому... умерлому... (Явор.) 
Вар. до ч. 4 і 9. 

15. Ту вже нічого не поможе. (Ваг.) 
Справа зовсім пропаща. Пор. XV а псі. П, НйІГе 58. 

16. Хоть не поможе, то заплаче. (Кол.) 
Про людину, присутну при чиїйсь смерти. 

17. Чи поможе, чи пе поможе, але дай мені Боже. (Лучак.) 
Молитва упертого чоловіка. 

18. Що то поможе? (Наг.) 
Про якусь річ сумнівної вартосте. ІІор. XV а псі. П, НеІГеп 155; Ш, №ігеп Н. 

19. Як не поможе той, що над нами, то той, піо в руках. (Гнідк.) 
Як не поможе Пан біг з неба, то поможе кій. 

20. Як не поможе, то пе пошкоднт. (Наг.) 
Мова про якийсь нешкідливий лік. Пор. XV а псі. П, НеІГеп 43, 44, 45, 51, 

58; ПІ, №ігеп 12; АсіаІЬ. Ротараб 6. 

Помпа. 1. Не велика помпа волотою ложкою сироватку сьорбати*. 
(Дар.) 
Іронічний вислов про панів, що мають пишну посуду, а їдять лихі 
страви. 

Поминути. 1. Хто мене поиьинув, бодай си матір хомьинув! (Наг.) 
Примовляють, коли кому икне ся, що яначить, що в тій хвилі хтось споми¬ 

нає або обмовляє того чоловіка. Пор. Нос. 458. 

Понеділок. 1. В понеділок новій рік, буде тяжко увесь рік. (Тернок.)- 
Віра в феральний характер понеділка. 

2. Поливаний понеділок. (Гнїдк.) 
Так називає ся другий день великодних свят, у який є звичай, що парубки 
і дівчата обливають себе обопільно водою. В Нагуєвичах задля правамка- 

в великодний понеділок сей звичай перенесено на вівторок. 

3. Понеділок — тяжкий день. (Мшан.) 
Загально розповсюджене народне віруване. Пор. АсіаІЬ. Ропіедгіаіек 4. 

4. Як сі чоловікови в понєдївнок павтьииит, то ну сі цілий тиждень и* 
иавтьииювати. (Гвозд.) 
Навтямити ся — надокучити, воли чоловікови час тягне ся дуже довго. 

Поникнути. 1. Поник чоловік так, що лиш иощі стали. (Бер.) 
Говорять про вмарвілого чоловіка. Мощі — се висохлий труп, шкіра і кости» 

Понюхати. 1. Понюхай, чим то пахне. (Снят.) 
Говорять 8 погрозою, показуючи на кій. 

Попадя. 1. Або я попадя, аби я курку їда? (Горохол.) . 
Говорила одна жінка до другої, сварячи ся за пропалу курку. 
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Попадя—Поплїтва Ч. 21.002—21.020. 

2. Ніні попадя, завтра пропади/ (Льв.) 
Мова про нещасне положене попаді по сперти попа. 

3. Піду до попаді, то принесу тобі й собі. (Бітля) 
Говорить кума до куми, надїючи ея, що в попаді добуде чогось такого, чого 
у них обох нема. 

4. Попадя би тя в’їла! (Горохол.) 
Кленуть курці. 

5. Попадя, лопадя горох колотила, ливдик пбврішила, буряки вареднда. 
'(Голови) 
Жартлива приказка про попадю, 8начінв неясне. 

6. У нашої попадї три кутаси на заді. '(Дрб£) " # 
Жартливий вислов, а властиво початок пісенкки, якої дальші два ^ядки зву¬ 

чать: 
„Добре з нею гуляти,’ ’ ' > 1 ' * г 1 < - * 

6 сі за що тримати“. , 

Пор. Нос. ст. 449. .. 

Попасти. 1. Не попасши не далеко уїдеш. (Гнїдк.) 
Не можна гнати коний занадто далеко не погоду?аврш. їх» „ 

2. Ще не допав, а скубе. (Товсте) 
Попасти в значіню трафити, застрілити. 

Попекти ся. 1. Хто на горьичім попече сї* из,вимне дмухав. (Мик.л. Д.) 
Житввий досьвід. Пор. а п (1. Ш, Майї 185, 189. 

Попелї. 1. Ііоки-м зайшов до Нопелїв, то-м із голоду зомлїв. (Наг.) 
Попелі — село дрогобицького по в., сусіднє 8 Бориславом. 

Попердувати. 1. Лучше попердуючи, як .^спльовуючи*» (Петр.). 
Попердуе чоловік ситий, а спльовує голодний. 

Попити. 1. Добре попити, скоро в сі лого вхопити. ;(*Кольб.) 
Добре попови на добрій парафії. , 

2. Лихо попити, коли сї нема чого хопмти. (Наг.) 
^ На лихій парафії і попови лихо. 

3. Ліпше попити, ніж ціпом бити. (Коб.) .». • . 
Ліпше попови, як звичайному селянииови. 

Попів. 1. Попове око, а вовче горло. (Петр.) . м . 
Іронічне порівнане, обоє неситі. 

2. Шкода попового й слова. (Тухля) «.• . 
Говорять про лихого чоловіка, якого пін надармо поучав. 

Попіл. 1. Відсував ся від попелу, та на жарке вугле сів. (Гнїдк.) • 
Говорять, КОЛИ ХТОСЬ зробить ЩОСЬ не ДО ладу паї СВОЮ {ШКОДУ. > 4> 

Попіснїти. 1. Попіснїв, як би три дни не їв. (Нар.) ,ч > ■ ■ • • 
Про чоловіка змарнілого з якоїсь причини прим, із слабости. 7 1 ■ 

Поплїтка. 1. Добро поплїтка, коли крайки нема. (Наг.): » . • 
Поплїтка — кісник. Крайка — окраєць суква^ яким .оішрівують* ся жінки. 

Поплїтка коштує дешевше як крайка. 

2. Я му дала на поплїтку, а він купив крайку.»(Наг.) 
Примовляють, коли хтось замісь дешевшої річи- купив дорожшу. ' ■ 
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Попоїсти—Поріг Ч. 21.021—21.038. 

Попоісти. 1. Попоїв — душу привіивав. (Наг.ї 
Страва піддержує жате. т. в. дуту в тїлї. 

2. Попоїв-вс — теиер обітри си писок, або випив-вс — тепер вакуси. 

(Мив. н. Дн.) 
Говорять до того, на кого насварено. 

Поправити ся. 1. Обідювш св поправити? — Та па чіи се поправ», па 
левчьиній ватврцї? (Пужн.) 
Поправити ся мав тут двояке значінв. Піп при сповіди питав грішника, чи 
обідювш поправити ся від гріхів, а той розумів поправити ся в значіню відго¬ 

дувати ся, потовстіти. Пор. Етн. 36. VI, 85. 

2. Поправив сї на другий бів. (Наг.) 
Погіршив собі вамісь поправити. 

3. Поправив ся а печи на лоб. (Ідьк.) 
Говорять, коки когось спіткало нещаств. Пор. АбаІЬ. Роргатягіс зі§ 9. 

4. Поправ ся, поки час. (Замул.) 
У поминають грішного чоловіка. 

Попсувати, і. Лекше попсувати як направити. (Льв.) 
Пор. АсіаІЬ. Рорзи£ 1. 

2* Попсуй-иайстер. (Наг.) 
Говорять про такого, що вмів тілько попсувати всяке діло. 

Попустити. 1. Не попустит, аж дух сиустит. (Наг.) 
Говорять про завзятого чоловіка, що стоїть на своїм до остатнього духу. 

Порада. 1. Дай ван пораду перед лихими пригодами. (ЮКм.) 
Говорила ворожка про свої прииівки на всякі лихі пригоди. 

Порахувати. 1. Порахую тобі ребра. (Наг.) ...кости. (Наг.) 
Набю тебе по ребрах, по боках. Даль І, 810; Дик. 4701. 

2. То можна на пальцьох порахувати. (Наг.) 
Того не богато. Пор. Слав. І, 292; АУапй. І, АЬг&ЬІеп 19. 

Лорекло. 1- Кождий свому пореклу пан. (Заиул.) 
Порекло — прозвище. Звичайно чоловік зовсім не може ручити 8а свов 
проввище. 

ЇІорилич. 1. ІІорилич, а виразнїйше кажучи: той когут, що посои ворота 
підпоспт. (Вікно) 
Жартливий вислов про свиню. 

Поріг. 1. Високі пороги на мої ноги. (Ільк.) 
Говорять про панський або богацький двір, в якім рідко бувають. Пор. Нос. 
ст. 353; А<1а1Ь. Ргб# 3. 

'2. Від порога потикати ся. (Гнїдк.) 
Говорять про пяного чоловіка, що поки в хаті, держить ся на ногах, а вий¬ 

шовши ва поріг, вараз дістав вакрут голови і починав спотикати ся. 

3. На порозі склепу прибивают підкову вубаїи до середини. (Дрог.) 
Купецьке віруванв, що так прибита підкова, знайдена десь на дорозі, звабить 
як найбільше людий до склепу. 

4. Нікому порогів пе перебігаю. (Тисьм.) ...не оббиваю. (Наг.) 
Говорить чоловік, який не набивав ся нікому зі свовю приязню. 
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Порожннй—Портки Ч. 21.039-21.056 

5. Три перед порогом, три ви порогом, три з перцем, три 8 ґеверцем, 

а три такой так! (Льв.) 
Говорять жартливо про число випитих желїшків горілки. 

6. Я до порога, іону таитуди дорога. (Мшан.) 
Говорять, коли два ідучи вітквуть ся на однім місці. 

7. Я не дюбю чужі пороги оббивати. (Наг.) 
Говорить чоловік, що не любить ходити по чужих хатах. Пор. Аб&ІЬ. 

Ргбя 2. 

Поротний. 1. З порожного не наллєш. (Наг.) 
Житева практика. Пор. АбаІЬ. Ргбіпу 1. 

2. Переливав в пустого в порожне. (Льв.) 
Говорять про всяку пусту роботу або балаканку. 

3. Порожнин посудок гудит, а повний иовчит. (Лім.) 
Варіант до 1, Бочка 4, Горнеш. 14. 

Порося. 1. Не до поросят СВИНІ, коли її колют. (Гнїдк.) 
В тяжкій небезпеці чоловік забував про своїх найбливших. 

2. Розбрикав сї, як порося на мотувку. (Кол.) 
Про гулящого, звичайно пяного чоловіка. 

Пороти. 1. Аж мене поре: їсть як слабе, а не хоре. (Залуче) 
Пороти в значіню обриднути, докучати; чоловік не любить дивити ся на та¬ 

кого, що їсть мало мов слабий, хоч сам не слабий. 

2. Не пори ж мене! (Гнїдк.) 
Не докучай менї. 

Лоротько. 1. ІІоротько насрав коуяу коронку, на вербі повіси^, ворони 
потїшпу. Ворони до бобу, ІІоротько до гробу. (Вірки Доиінїкан- 

ські, п. Льв.) 
Жартлива приказка про якогось Поротька. 

Порох. 1. Витріпати 8 нього порох. (Жидач.) 
В значіню: набити палицею. 

2. З порохом справа, не 8 папером. (Бар.) 
6 на чім написати, а нема чим присипати. 

3. Не нюхав пороху. (Дрог.) 
Говорять про такого, що не служив у війську. Пор. Даль І, 308; АйаІЬ. 

РгосЬ 2. 

4. Не падай аороше на моє хороше! (Дар.) 
Говорить гарно прибрана дівчина. 

5. Як аорох летит у гору, то буде дощ. (Чорпол.) 
Порох І8 гостинців здіймав ся в гору при вітрі. 

Лортки. 1. Би то ти портки вилатаю! (Наг.) 
. Погроза в значіню: набю по заддицї. Пор. ІУапб. П, Нозеп 49. 

2. Мало в портки не наробив. (Наг.) 
Говорять про такого, що перелякав ся чогось дуже. Пор. АУапб. П, Нозеп 

61, 86. 
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Поруганів—Посісти Ч. 21.057—21.076. 

3. Ой гуляйте портки яої, ще вас ваю дожа трої. (Грибів) 
Приспівував парубов пускаючи ся в танець 8 дівкою, що наввака його без- 

порткш. 

4. Підеш бев порток відси. (Кривор.) 
За малі полеві шкоди 8діймають инодї а дїтий штани. 

ІМ. V • -і і | V 
5. Ти ще десь колись оортки згубиш. (Наг.) 

Говорять до недбалого, аабудьковатого чоловіка. Пор. ШапсЗ. П, Нозеп 71. 

6. Ще я тобі портки скрою! (Наг.) 

В аначіою: набю. Пор. АУапсІ. П, Нозеп 47. , , . 

Поруганіе. 1. Поруганів на півпер^к ^ьвітз. (Ворися.) * 
Мова про великий скандал. . , , 

Порука. 1. Поруку тягнут за руку. (Гні'лк.) 
Хто ручить, той відповідає своєю особою. 

Порція. 1. Може принести порцию і розгостити ясного пана? (ЮКщ.) 
Порція — чарка горілки. * о . ..» і і 

2. Напе сї порцію горівки, тай иу троха кишки затерпяут. (Ворохта) 
Про робучого чоловіка, що пє горілку на голодне черево. ^ 

Порядний. 1. Ни порядний, але вельможний. (Іванівцї) ,п 
Про великого пана. г \ 

Порядок. 1. Всрати сї в такі порьидки. (Наг.) 
Мова про хатнє безладе. , ^ 

2. Допорядй до порядку. (Лін.) , , 
Дай тому лад. , . 

3. Нема там ані за ґрейцар порадку. (Наг.) ^ .. д ( у 
Про непорядне господарство. 

Посадити. 1. Де тї іюсадьвт, там сїдя. (Наг.) 
Говорять непосидющому чоловікови. Пор. Даль І, 291. 

Посвятити. 1. ІІосвьитити буде що, але па Воскресене. (Будзан.) , ,, 
Тепер нема ще що святити. , ,, 4 ,, ІЧ. ; ; 

Посестра. 1. Ми собі з ними посестри, то ти собі викаєм. (Наг.) 
Посестри і побратими, т. ав. назвав! сестри і брати викають собі по старому 
8вичаю так само, як куми. 

2. Посестро, г—о сї рознесло. (Наг.) ': ,с’ 
Кепкують із дівчат, що навивають себе посестрами. ' ** *“ 

ПОСИВІТИ. 1. Аж посивів з великої гризоти. (Наг.) 
Говорять про передчасно посивілого чоловіка. 

Посилати. 1. Тебе добре бог^чеви ір> смерть посилати. (Жидач.) 
Говорять про лінивого. Пор. Даль І, 599. 

ПосТкати. 1. Дах ся посїкати, дай ся порубати, а вія ту нц буде ґав- ( 

дувати. (ЮКи.) г ... . 
Говорить упертий чоловік, що не хоче иншому уступити СЯ 8 місця. 

Посісти. І. Як не посядеш на роботу, то робота посяде на тебе. (Дид.) 
Як не допильнуєш роботи, то вона стане понад твою силу. < , 
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Посїя тя—По ставити Ч. 21.077—21.094. 

Посіяти. 1. Де го нц посїії, таї сї вродит. (Жидач.) 
Про еепожадайого влазливого чоловіка. Пор. А <1 а 1Ь. Розі ас 1; ВсЬІеі. 177; 

Слав. І, 158. 

2. Посієш рідко, вродит сї дїдько. (Наг.) 
Густе сіяне буває також не все пожиточне. Пор.' Сим. 2074, 2216; Наііег 
П; 13. 

3. Хто не посіяв до Богослова, той не варт доброго слова. (Горбачі) 
Празник Івана Богослова припадав дня 8 мая ст. ст. 

4. Що яосїєш, то й піжнеш. (Наг.) ;..зійде. (Наг.) 
Кождий вбирав плоди своєї праці. По£. Даль І, 269, Слав. І, 213, 235; Озт. 

Зрг. 435; ЗсЬІеі. 177; Гильф. 3551; Тимош. 79. 

Послати. 1. Пішли осла, за ниі посла. (Явор.) 
Пошли дурного, то ва ним треба слати післанця. Пор. АйаІЬ. Розіаб 9. ' 

2. Пішли посла, за ним осла. (Явор.) 
Про посла, за яким треба посилати підводу. Пор. АйаІЬ. Рояеі 6. 

Лослушний. 1. Віп такий послушний, що хоть би ху казали дверми ри¬ 
пати, то буде рипати. (Наг.) 
Про послушного слугу. «* 

Лосмарувати. 1. Иосмаруйте по нечистім місци. (ЮК.) 
Нечиста справа ратувть ся підкупом.” 

ПОСМІХ. 1. Він мене на посьііх має. (Коссів) 
Говорить дівка про ворожого їй парубка.4 

Посол. 1. Анї післа, анї хісна. (Ільк.) 
Говорять, коли післанець висланий за, якоюсь пильною орудкою, довго не 
вертавть ся. * 

2. Крізь послів вовк не тиє. (Город.) 
Мусить мати сам свою здобичу в зубах. Пор. А(1а1Ь. РозеІ 7. 

3. Нї иісла, ні осла. (Мінч., Петр.) 
Вар. до ч. 1. Пор. АсІаІЬ. Ровеї 1. 

4. ІІісла нї сїкуть, нї рубають. (Ільк.) ...сїчут. (Петр.) 
Старий ввичай міжнароднього права про нетикадьність послів. Пор. Нос. ст. 

408; Гильф. 2219; Тимош. 190; АйаІЬ. РозеІ 4; Даль І, 539. 

5. Посла пішли тай сам піди.. (Сор.) 
Про післанця, що не може сповнити дорученого йому діла, так, що господар 
мусить іти сам за ним. 

Посолити. 1. Посоли му під фостом, то го ймеш. (Григ.) 
Жартливе поучено, як спіймати птаха. 

Поспішити. 1. Поспішиш, людий насмішиш. (Льв.) 
Остерігають такого, що квапить ся занадто. Пор. Нос. ст. 409; Сим. 2107. 

Постава. 1. Постава свята, а сумлїня злодійське. (Ільк.) 
Говорять про святошу і фарисея. 

Поставити. 1. Поставити на одву карту. (Дрог.) 
Зважити ся на різіко, на небезпеку. 
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Постирати—Потапати Ч. 2ІД>95—21.113* 

2. Постав сї ва вадві лапки! (Наг.) 
Тягни ся 8 остатнього, роби надзвичайні видатки. Пор. \¥ап сі. І, Разе 295. 

Постарати. 1. Я ва всьо постарав з ва рук воїх. (ЮКи.) 
Говорив старий їавда. 

Постаріти ся. 1. Постарів ся — певно но з роскошів. (Стан.) 
Говорять про передчасно постарілого чоловіка. 

Постати. 1. Днвсь таке постало, що отндь дїтвиу обират. (ЮКв.) 
Постало — аамісь настало. 

Постелити. 1. Всюди си постелив, а тепер не иав де спатв. (Гнїдк.) 
Напсував собі скрівь так, що ніде йому й прихилити ся. 

2. Постелила в у під квочкою. (Гнїдк.) 
П;д голим небом; Квочка — сузіре явапе в астрономії Плеядами.. 

3. Постелити си добре всюди. (Гвїдк.) ....зле* (Гнїдк.) 
Биробити собі добре або лнхе місце між людьми; 

4. Як си хто постелит, так ся виспит. (Петр.) 
Як хто що вробить, таку й користь з того має. Пор. ЗеЬІеі. 179. 

5. Як собі постелиш, так ся виспиш. (Ільк.) 
Вар. до попер, ч. Пор. Даль І, 211, 246; ІлЬІ. 125; Слав. І, 213, 215; Нос. 
ст. 481; Тимош. 250; АсІаІЬ. Ро&іапіе 1; Робеіеіаб 1; \Уап<1. І, Веіі 66; 

Веііеп 10. 

Постигнути. 1. Постигло іу в пятах. (Ільк.) 
Постигло невірно вамісь постило, похололо* 

Постити. 1. Постити триднівку. (Наг.) 
Деякі люди постять від вечері в живний четвер аж до свяченого і- се називає 
ся триднівка. 

2. Чому хлопи постят? Бо Бог тілько ва той піст хлопів держпт на 
світі’. (Дидьова) 
Народне віруване про важність посту. 

Постій. 1. Де ти сї взьив ва стів 8 постзлаїи! (Кольб.) 
За стіл садять тілько людий у чоботях, богатших. Говорять, коли хтось при¬ 

бирав собі честь, яка йому не належить ся. 

2. Для людий постіл, для жене сокіл. (Рава Р.) 
Говорить мати про свойого людям немилого сива. Пор. Слав. І, 186. 

3. Якай постіг, такі й волічки. (Кой.) 
Постіл — ремінний ходак, до якого додають ремінні або вовняні волоки. 

Посторонок. 1. Тобі би ще лиш вдної річи треба. — Чого? — Посто¬ 
ронка. (Люб. М.) 
Говорив у сварці бідний чоловік богачови. 

Постріл. 1. Бодай тї пострів утьив з верха в голову! (Наг.) 
Прокляте, про апоплексію. Пор. Слав. П, 135. 

2. Пістріл на клубі ножна дістати від тягару. (Кой.) 
Постріл тут у 8н&чіню боляка, що чинить ся від двиганя тяжкого тягару. 

Потапати. 1. Хто потапав, тот ся бритви хапав. (Ільк.) ...брича.. (Залїсв) 
В нещастю чоловік хапає ся 8а найве8начнїйший спосіб ратунку. Пор. ІЛЬЬ 
122; Даль І, 160; Нос. ст. 460; 8сЬ1еі. 177; Гильф. 3248, 
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Потекти—Потреба Ч. 2ІЛ14—21.131. 

2. Хто потаоат, тот ся піни хапат. (Мшан.) 
Бойківський варіант до попер, ч. 

Потекти. 1. Коби не потік, доки би я не втїк. (Княж.) 
8сі1. горвець. Говорить уалїтайко (дротарь), що дротуе горшки, та боїть ся, 

аби 8 направленого горшка не почало текти, поки ще він вийде 8 хати. 

Потекти ся. 1. Потік ся на злонаний слих. (Богородч.) 
Пішов кудись невідомо куди. 

Поти. 1. От поти того маю І (Наг.) 
Маю по горло (показують жестом, поводячи пальцем по горлі), маю аж 8а 
богато, надоїло вже. 

Потикати ся. 1. Єдия ся потикає, а другий запихає. (Гнїдк.) 
Один боре ся, а другий користає. 

Потиснути ся. 1. Я ще і днись потисну ся, аби все йшло гладойко. 
(Ю. Ки.) 
Потиснути ся — лисилувати ся, доложити кошту. 

ПотТха. 1. Аби-сь тогди иав потіху, коли я ти скажу! (Городен., Кой.) 
Прокляте в значіню: аби ти ніколи не мав потіхи. 

2. Бодай ти 8 нього потіхи не иав! (Наг.) 
Кленуть збиточну дитину при 11 батько ви. 

3. Бодай я и тебе не иав потіхи! (Наг.) 
Говорить чоловік свойому неприятелеви. 

4. Дожнєш потіхи, як квочка по качатах. (Гнїдк.) 
Квочка 8 качатамя має тілько клопіт, бо вони все йдуть у воду. 

5. Потіха би з него була, коби лиш ни впер. (Кольб.) 
Говорять яро скороспілу, чудесну дитвну. 

6. Потіха, як з дірявого ніха. (Мшан.) 
Ніяка потіха. Пор. Нос. ст. 409; АсіаІЬ. РосіесЬа 2. 

ПотТшити. 1. Боже вас потіш! (Стан.) 
Побожне бажане. 

Потопленник. 1. На потопленника дощ іде. (Войн.) 
Народне віруванв про те, що холи хто втопить ся, то потій варав іде ве¬ 

лика туча. 

Поторгакець. 1. А ци не дати тобі поторганедь? (Дрог.) 
Говорять челядники до термінатора, коли той в чімось провинить ся. Потор- 

ганець вначить торгане 8а волосе або ва вухо. 

Потоцький. 1. Граф Потодький, що в нього ровун жіноцький. (Кол.) 
Приказка в натяком на їр. Потоцького, польського гетьмана 8 часів Хмель- 

нищини, що програв битву під Корсунем і дістав ся до неволі. 

2. Граф Потодький, що кладе до печи кльодки. (Льв.) 
Жартлива приповідка про львівського міщанина Потоцького, 8ово1м не їрафа, 
а ремісника. 

Потреба. 1. В потребі півнавай приятеля. (Ільк.) . 
Житева практика. Пор. Нещасте ч. 3; Гильф. 1709, 2250, 3184; Наїїег 1ЇГ 
13, 14, 19. 
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Цотребуаати—Потульний Ч. 21.132— 21.150. 

Потребувати. 1. Чого потребуєш, то.й «а дубельт пупа, а чого не по¬ 
требуєш, то й ва півдарно продай. (Вікво) 
Поучене житевої мудрості!. Пор. \Уап<3. Ш, N6% 5. 

Потріб. 1. Буде ва вшьітку потріб. (Бон. ВЛ.) 
Буде на всяку потребу. 

Потрібний. 1. Потрібне як бабі дню. (Дар.) 
Про щось непотрібне. 

2. Потрібне, як іертвояу кадило. (Наг.) 
Мертвому кадять при похороні, але се очевидно не дія него, лише дія при- 

глушеня трупячого сопуху. Пор. Даль І. 91. 

2. Потрібний бс ми до хреню. (Кольб.) „.хрбну. (Бібрка) • 
Непотрібний нї до чого. 

3. Потрібний, як дїра в мостї. (Підгірки, Ільк.) Такий потр... (Кольб.) 
Непотрібний, ще й яаваджав. Пор. \Уап<1. І, ВгаисЬеп 19; Щ, N6% 16; 

АбаІЬ. РоїггеЬпу 6, 7. 

4. Потрібний, як нйите колесо в возї. (Наг.) . Сг.с :ц 
Цілком яайвий. Пор. \Уапс1. ЦІ, N011$ ЗІ; Мика 2802; ЬіЬІ. 151; ВеЬеІ 
565; А ба 1Ь. РоїггеЬпу 15. ,, 4 

5. Потрібний, як псу пята нога. (Льв.) 
Зовсім непотрібний. Пор. Гил^ф. 835 ; ^Іос. ст. 298; АбаІЬ. РоїггеЬпу 20. * 

6. Такий потрібний, як ва ґревцар пес. (Кольб.) 
Непотрібний нї до ,чогч. . 

7. Такий потрібний, як д, і;—на 0атіг. (Кольб.) 
Невдалий нінащо. 

8. Так ии тото потрібне, як жндови иархи. (Стрий) 
Жидови пархи докучають. 

0. Так потрібний, як чорт у Кохавднї.ДПетр., Залїсе) ...дїдько ^.церкві. 
(Наг.) 
Зовсім вайвий. Пор. \Уапб. Ш, N0% 15; V, \¥іИкошшеп 22; АбаІЬ. Ро- 

ІггеЬпу 5. 

10. Ти нам такий потрібний, як вуб у срацї. (Перерісль) 
Кепкували Є якогось непотрібного Чбіовіка. 

11. То иу так потрібне, як сліпому веркало а глухоиу иувика. (Ільк.) 
Не придало ся нТнащо. 

Потрібно! І. "'Детя непотрібну), дай тя там не носит. (Луч.) 
Там не бувай, не появляй ся. 

2. Потрібно го ту, як дїдька в Ченстохбві. (Підгірки) 
Зовсім його тут не треба. 

3. Потрібно ти того, як свини кадила. (Луч.) 
Не потрібно 80ВСІМ. 

Потріскати. 1. Потріскалн би сте від моєї праці! (Наг.) 
Прокляте на дармоїдів. 

Потульний. 1. Потульний, юнь го до рани кладн. (Наг.)~ 
Говорять про лагідного, згідливого чоловіка. 
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■ Поту ха—Початок Ч. 21.151—21.171. 

• Потуха. 1. Не давай потухн жінці'. (Наг.) 
Осторога потульнЬму чоловікове. 

2. Ти їй потуху даєш, а вна тї не шьгінує. (Наг.) 
Потуха — ааохота, протекція. Говорили до мужа, що надто потакав своїй 
жінці. 

(^ ЦОТЯ. 1. Колі потя їватн на сило?. Як заверюха. (Мшан.) 
6 ваверщху ловлять ся малі пташки, особливо жовтогрудки та воробцї на 
сильця. 

Потягнути. 1. Потвгну тебе так, що сї й не стьиииш. (Бор.) 
Потягнути — вдарити. 

% Ди не любит він потьигнути? (Наг.) 
Потягнути — украсти. 

Потячий. 1. Йому там лиш потьичого молока не ставало. (Наг.) 
Говорять про житє в достатках. 

Лохатник. 1. Ой ти похатнику якийсь! (Наг.) 
Похатник — такий, що ходить від хати до хати. 

Похвала, і. Похвала з власної губи де поплачуе. (Ільк.) 
Самохвальба не є жадне свідоцтво. 

-Похвалити. 1. Коби пофалити, та лиш ни наврочити. (Кольб.) 
Люди боять ся хвалити щось надто виразно, щоб не наврочити. 

Похвалющий. і. Поівалюїцоїу золотий дают. (Луч.) 
Похвалющий — такий, що любить хвалити. 

Поховати. 1. Поховали під дзвінницев, били в сраку наґлївннцев. (Лол.) 
Говорили про якусь відьму. 

Похресник. 1. То ній похресвик. (Наг.) 
Похресвик — хресний син. 

Почастувати. 1. Почастував го грубшай ківьцои. (Жидач.) 
Ударив грубшим кінцем палиці. . 

Почати. 1. Ще сї не почьило, а вже сї скінчило. (Не. С.) 
Говорять про щось видумане, а не виконане. 

2. Що ся почало, мусить ся скінчити. (Льв.) 
Говорять про всяке ровпочате діло. Пор. \УапсІ. І, Ап&ш# 74, 76. 

Початок. 1. Абмм такий почьиток кав! (Дрог.) 
Заклинає ся купець, для якого добрий початок важний для цілого торгу. 

2. Від початку до кінця. (Льв.) 
8сі1. вробити або прочитати. Пор. Слав. П, 29. 

3. Кождий початок тяжкий. (ЛьЬ.) 
*'' • Найтяжше почати якесь діло. Пор. Слав. П, 152; АсІаІЬ. Рооціек 10. 

4. На почьиток і то добре. (Наг.) 
Говорять рибаки, вловивши ва першим разом хоч би найиеншу рибку, яку 
годить ся ввяти. Пор. Даль. П, 8. 

5. Такий <:.м уже почьиток мав. (Наг.) 
Жалує ся чоловік на вевдачу діла, яке мало кепський початок. 

6. Усьому початок найтруднїщий. (Цен.) 
Найтяжше вачати якесь діло. Пор. АУап сі. І. Апїап^ 2 
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. Почекати—Правда Ч. 21.172—21.190. 

7. Яв илнб почьаток, то б вояець буде влий. (Наг.) ...добрий ...добрії. 
(Наг.) 
Народне вірувавв. Пор. А сі а 1Ь. Росі^іек 2; \У а псі. І, АпГап£ 17; Таж. 66. 

8. Який початок, такий конець. (Кол.) 
Ворожать прн всякім дїлї. Пор. а псі. І, АпГапк 26, 73. 

Почекати, і. ІІочкжй, уіре й иоя иатн, буде і в нене ковашвя. (Мшая.) 
Потішав один другого надїею на смерть матери, при якій справляють ко¬ 

машню, т. зн. угощене дія похоронних гостий. 

2. Тп почкай, а я пожду. (Я. С.) 
Жартливе упімнене. 

Почесна. 1. Ти ще від непе таку мочесву дістанеш, що не будеш внав,. 
котрий дверні втікати. (Наг.) 
Погрояа нечемному гостеви. 

Почесть. 1. Почесть коиусь дати. (Ліпна) 
Віддати комусь честь. 

Починати. 1. Добре ся починає. (Наг.) Не добре... (Наг.) 
Починати собі — ПОВОДИТИ СЯ 8 людьми. 

2. Починай з кіндьи! (Наг.) 
Жартливо говорять оповідачеви, аби починав своє оповідане. Пор. АУапсІ. І,. 
Апіап£еп ЗО. 

Почорнїти. 1. Почорнів як сажі. (Наг.) 
Осмалив ся. 

2. Почорнів як свята земля. (Стан.) 
Говорять про вбідованого чоловіка. 

Лошановок. 1. В добрім пошьинівку буде ва дівку. (Наг.) 
Говорять про малолітиу служницю. 

Пошанувати. 1. Як не пошануєш чужого, не діждеш ся свого. (Балиг.) 
Всяке добро треба пошанувати, своє чи чуже. 

Пошитя. 1. За боже пошитя кого взяти. (Гпїдк.) 
Боже пошитя — волосе 

Пошпотати ся. 1. Як сі пошпотаєш виходьичи 8 хати, то без біди не 
вернеш. (Наг.) 
Народне віруване. 

Правда. 1. Аби раз правду сказав, то не скаже. (Наг.) 
Говорять про чоловіка, що ніколи не скаже правди. 

2. А правда, що вода мокра. (Поручин коло Бережан) 
Запитують іронічно, коли хтось хотів сказати щось мудрого, а сказав дурницю. 

3. Біду з’їдж, а правду вповідж. (Лик. н. Дн.) 
Варіант пор. І, Дідько ч. 70: АйаІЬ. Ргажіа 6. 

4. Бог правду видит, але не скаже. (Наг.) 
Правда часом укрита для людськи, хочий а відома тілько Боту. Пор. Даль. 

І, 222. 

5. Бода-с так по тій правді нинїшний день прожив 1 (Наг.) 
Прокляте брехунови. 
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Правда Ч. 21.191 -21.20». 

6. Була колись правда тай заржавіла. (Збар.) 
Тепер панує брехня. Пор. АсІаІЬ. Ргатесіа 33; Даль І, 367. 

7. Віп на правдї, а ми на кривді (Гнїдк.) 
Він умер, а ми ще живі. 

8. Він уже на правдї. (Княж.) ...а ип ще па кривдї. (Луч.) 
Знач, уже вмер. 

9. Він хиба тогди правду скаже, як сї пожилит. (Наг.) 
Говорять про брехливого чоловіка. Пор. АдаІЬ. Ргатейа ЗО; Даль І, 230 

10. В тій тілько правди, як на решетї води. (Городок) 
Говорять про очевидну брехню. Пор. Даль І, 231; АсІаІЬ. Ргатоба 108. 

11. За правду бють, а за неправду і дїдн шоть. (Ільк.) 
Бо діди в своїх молитвах звичайно переборщують правду. Пор. АгїаН* 

Ргаі¥<іа 110. 

12. За правду хоть вараз умерти, то не жьиль. (Кос.) 
Говорив твердохарактерний арештант. Пор. А<1а1Ь. Ргаиггїа 111. 

13. За правду явик урізуют, а за мовчінку каші дают. (Борис.) 
Правди не люблять, а за брехню нагороджують. 

14. І за правду бют. (Гнїлк.) 
Правда добрий товар, але не все поплатний. Пор. АгїаІЬ. Рга\¥(1а 34. 

15. Мале і дурне все правду скаже. (Наг.) 
Воно не видумав нічого. Пор. Тимош. 257. 

16. Не все то правда, що па весїлю ладнають. (Ільк.) ...співают. (Лев.г 
Петр.) .♦.плещут. (Цен.) 
В весільних піснях явичайно прихвалюй ся житв дівоцьке і в невістках. Пор. 
Даль І, 229; Гильф. 1727; ЬеиІзсЬ 128; АсІаІЬ. Ргаі¥<їа 1. 

17. Не все тото правда, що в книжцї пише. (Ільк.) 
В книжках обік правди богато видумок.. Пор. А<іа1Ь. Ргатоба 29. 

18. Не всьо правда, що свашки ладкают. (Тухолька) 
Вар. до ч. 12. 

19. Не лкбить правди як пес мила. (Ільк.) 
Про налогового брехуна. 

20. Нема нині в нікім правди, бно в Бозї та в мені* трошки. (Ільк.) 

...ні в кім ...иео у миї і в Бозї... (Наг.) 
Говорив Циган. Пор. А<1а1Ь. Ргаигда 25. 

21 > Нема правди, вже давно вмерла. (Луч.) 
Відповідають такому, що допитує ся остро, чи то правда. Пор. Слав. II, 73; 

Нос. ст. 350. 

22. Неиа правди в світі, лише в Цигана та в Бога трошки. (Кукиз.) 
Іронізують над брехливістю Цигана або взагалі самохвалька. 

23. Нї в кім нема правди, лише у ж ні тай у Бозї трошки. (Кол.) 
Вар. до ч. 20. 

24. Нїде правди дїти. (Льв.) 
Правди не утаїти. 
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.'Драада Ч. 21,210—?Х.2Я9. 

25. По правдї сказати. (Наг.) Правду кажучи. (Наг.) ...сказавши. .(Наг.) 
Вислов, який встилав' ся в ширше речене для ствердкеяя Йото правди. Пор. 

Даль І, 222. < < . 

26. Правда в очи коле. (Ільк., Петр.) 
Правду инодї прикро слухати. Пор. Даль І, 224, 390; Слав. П, 74; ЬіЬІ. 
23; Мика 3065; Нос. ст. 411; Овш. 8рг. 298; А ііаІЬ. Ргатейа 43. 

27. Правда давнїбша як їй. (Гиїдк.) 
.. .Що правдиве, тривав довше як людське ските. 

28. Правда в лише в иенї гай в,Бога трошки. (Кнїгин.) 
,іВар..„до.|ч. 19*81, 2?. . .... , ь ,, 

29. Правда на днї доря споживав. (Тереб.) 
и , Песимістичний погляд не брак правди на, аеилї. Пор. А ііаі Ь. Р гатей а 64. 

30. Правда — ва ср—ї ти фавда. (Еґаг.) 
Мудрованв. 

31. Иравдд на, ярмарку щви має. (Кол.) 
На ярмарцї обовязково всї брешуть, і ті, що купують і ті, що продають. 

32. Правда під порогом стоїг, а неправда ва столом сїдит. (Дид.) 
Нерівне ціноване правди і неправди в людськім житю. Пор. АЗаІЬ. 

Рга\у<їа 62. 

33. Правда під столом, А неправда ва столі. (Мик. н. Дн.) 
Вар. до попер, ч. 

34. Правда рідкий гість. (Гнїдк.) 
Рідко хто говорить правду. Пор. А (І аі Ь. Рга\у<1а 56. 

35. Правда розмислу не потребує. (Ільк.) 
Правду моа^на кавати, не надумуючи ся. Пор. АсІаІЬ. Ргажсіа 65. 

36. Правда як дві. (Ільк., Сіл. Б.) 
Значіне неясне. г < 

37. Правда, як ґруйіка На вербі.' (0їя>: ‘Б.) 
Говорять про очевидну Неправду. / , 

38. Правда як олива на верх вийде. (Ільк.) 
Правда переможе брехню» Пор. Даль І, 222; АсІаІЬ. Ргатеба 39. 

39. Правда яснїйша від сонця, тай її свічкою шукати. (Гнїдк.) 
Безсумнівної Правди дуже трудно докопати ся. Пор. Даль І, 220; АсІаІЬ. 

Ргаіусіа 40. 

40. Правди не сховаєш. (Наг.) ,4 т 
Вона все вийде на верха. Пори АсІаІЬ. Ргашіа 76. 

41. Лравдива^равда. (ЮК.) 
Дійсна правда. 

42. Дрдрди люди не люблять! (Льв.) 
Вона в житю не поплачуе. Пор. ЬіЬІ. 24; А<іа1Ь. Ргатіа 14. 

43. Правдї давно вже віддзвонили. (Орел.) 
Правду часто ватаюють, а вона все виявляє ся. Пор. поль. Ргамгсїа згу]§ 2Іа- 

таіа. АйаІЬ. Рга\у<їа 59. 

44. Правдою цілий світ зійдеш, а неправдою анї до порога. (Ільк.) ...за 
поріг не вийдеш. (Льв.) 
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Правд а— II равду вати Ч. 21.230—21.249. 

Народив віруване, яке не все справджує ся. Пор. ЬіЬІ. 23; ВеЬеІ 41; АдаІЬ 
Ргатейа 70, 113. 

45. Правду казати, приязиь теряти. (Гнїдк.) 
Правдолюбів звичайно не дуже люблять. Пор. А<1а1Ь. РгатуДа 48, 49, 73,. 

74, 78. 

46. Сама правда, абим так здоров був! (Сїхів.Х 
Заклинає ся чоловік на правдивість своїх слів. 

47. Така правда на світї: у кождої мами красні діти. (Балиг.) 
Бо кожда мама уважає свої діти за найкращі. 

48. Така правда, як вош кашле. (Лев., Ільк.) ...кашлав. (Кол.) 
Говорять про всяку неправду. Пор. ЬіЬІ. 192; Дик. 573; АйаІЬ. Рга\у4а іЬЗ.1 

49. Так то правда, як пси траву їдять. (Ільк.) ...як пес трав/ їсть. 
. *«(Сор.) 

Не цілковита правда, пес іноді таки їсть траву. * ь* 

50. Тілько в тім правди, що в решеті1води" (Сор.) ‘ ' 
Говорять про всяку брехню. ' " л 

51. То стара правда. (Наг.) * 
То всім давно відоме. Пор. А<1а1Ь. Ргаиггїа 90. 

52. То така правда, як пес воду хлепче. (Ямниця) '* *7 '' : г 
~ Рідка, невеличка правда. ; 

53. Хоць раз правду сказав І (Наг.) л 
Звичайно брехав. Пор. ЗсМеі. 170. * : 

54. Хтось би гадав, що то правда. (Наг.) 
Говорять, коли хто говорить неправду. Пор. АйаїЬ. 23. ‘ г * •* 

55. Хто правдов жив, тому дихати не дав. (Наг.) ** ‘ 
Такого люди ненавидять. 

56. Хто правдов жив, тому серце гнив. (Буцн.) 
Бо він гриветь ся всякою неправдою. 

57. Чи потрафиш ти так сказати правду, як я збрешу? (Жидач.) 15 
Збрехати лекше як здавати правду. 

58. Чия правда, того й гріх. (Яс. С.) 
Значінє невияснене. 

59. Що правда, то не гріх. (Ільк., Петр.) - и 
Правдою вгрішити не можна. Пор. А(іа1Ь. РгачуДа 7; Нос. ст. 473. 

60. Що правда, то ся ни бою. (ЮКм.) 
і, і Правду треба голосити сміло. * 

61. Я сї за правду не гніваю. (Наг.) 
,, Говорить чесний чоловік, якому здавали гірку правду. 

62. Як то не правда, то абим світа божого не-виді*! (Ботвродч.)^ 
Заклинав ся чоловік на правдивість своїх слів. 

63ч. Я там не був, де правду роздавали. (Біла) 
Звиває ся чоловік, якому яакинули недокладне передане якогось факту. Пор. 

А(іа1Ь. Ргатіа 24. . >. 

Праздувати. 1. Хто правдув, того вдує. (Наг.)0 і ,, * , , , , 
Правда нераз виходить чоловікови на зле. ^ д , /; 
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Правило—Правдик Ч. 21.250 - 21.266. 

Правило. 1. Я тебе набю на правило! (Дрог.) 
Правію — привад до набивана чобіт 8 ходяваии. 

Право. 1. Виходжувати право. (Стрвй) 
Давні процеси потягали яа собою неминуче, довголітнє ходженє по різних 
інстанціях. 

2. В праві тілько вінців, що в плоті даюр. (Луч) 
Право можна толкуватм на різні способи. Пор. АдаІЬ. Ргаиго 24. 

3. Де ін таке право, аби діти з грунту всадити? (Тухла) 
Нарікала вдова, коли її в мужевими дітьми вмкмнено 8 мужевого Грунту. 

4. До права треба иати два иішки: оден грошей, а другий бачности. 

(Ільк.) 
Виходжене всякого права вимагає великих коштів і великої обережности. Пор. 

А<1&1Ь. Ргамго 2. 

5. Не виведеш ну того з права. (Лучак.) 
Не виграєш 8 ним процесу. 

6. Тут твоє песьсє право. (Наг.) 
Говорять про якийсь неприємний обовнзок. 

7. У вас таке право: що-с купив, то пропало. (Ком.) 
Купець не обовяваний звернути того, що купив, хоч би йому ввертали гроші. 

в. Де право мушу кочувати. (Довгоп.) 
Того права мушу доходити. 

9. Щеп у праві не била, а буду. (ЮК«.) 
Говорила покривджена жінка, що була змушена удавати ся до суду. 

Правувати ся. 1. Хто ся правує, будує, а лїчит, того всяка біда цьві- 
чит. (Дрог.) 
На того сиплють си всякі клопоти. Пор. А(1а1Ь. Ргаигоигаб зі§ 3, 4; АУапсІ. 
І, Агт 55. 

іПравцювати. 1. ІІравцюй, правцюй,. а дома не ночуй. (Залуче) 
Хто йде т. 8в. правцями т. є. стежками, той часто блудить і мусить ночувати 
в дорозі. 

2. Хто правцуе, тот дома нн ночує. (Кольб.) 
Варіант до попер, ч. 

(Пражити. 1. Як біб пражєяий, так яинї серце пукат. (ЮЕм.) 
Біб пражений тріскає на горячім дві. 

іПразник. 1. А де йдете? — На пращник. — А відки йдете? — 3 пра- 
внику. (Наг.) 
Слова „На вразник* вимовляють рівким голосом, а слова „8 правнику* маг- 

ким і плачливим, буцім то на празвик ішли з великою певністю, що добре по¬ 

гостять ся, а 8 вразнику ніким незапрошені ідуть голодні і знеохочені. 

.2. А що, добрий вразник був? — Чому, хто мав ніж, хліба вжив, а я 
ламанцьом іно семеро зЧв. (Стрільб.) 
Жартливе оповідано про ситий правник. 

3. Буде тобі празник! (Наг.) 
Іронічно буде біда. 
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Празняк—Працювати Ч. 21.267-21.285. 

4. Буде ще й на наші вулиця празняк. (Кол.) 
І ии ще дождемо ся доброго часу. Пор. Дяк. 640; Ное. от. 48, 266. 

5. В гу-ци, діду, праяннк. (Яс. С.) 
Вксмівали діда, що прийшов у село па пр&зник, не 8наючи, коли він при* 

падає. 

6. З еднов гуяицев на два празннки. (Наг.) 
8сі1. не вистярчнш; говорять до такого, що почнаав нараз дві роботи. Пор. 

АУапд. І, АгесЬ 28, 87. 

7. Круглий праяннк. (Гнїдк.) 
Бійка. 

в. На празник і пси збігают ся. (Гнїдк.) 
Бо там їдять масо і вижидають богато шостий. 

9. По празнмку лекше на кішепю, а тяжше на голову. (Кой.) 
Бо були великі видатки, а наступає нове клопотанє про гроші. 

10. Справити конусь круглий праяннк. (Наг.) 
Набити патиком. 

11. Справлю я ти праяннк, що понанятаеш руський нісяць. (Луп.) 
Набю так, що будеш тямити дуже довго. 

12. Який у вас правннк — хиба вовка гонителя? (Буде.) 
Говорять про вбіговище в селі. 

13. Як ідеш на нраяаик, то наїдж сї дона. (Наг.) 
Бо може таже стати ся, що ніхто тебе не запросить у гостину. 

Празниковий. 1. Цн вена тут нраяннкових? Мусь» на панщину йти. 
(Ден.) 
Був десь ввичай, що чужосїльних прааникових які лишали ся в селі три 
дви по правнику, гнали на панщину. 

Практика. 1. Я вже прібннй у тій практиці. (Лучак.) 
Маю досвід у тім ділі. 

Пранник. 1. Пере яяикон, як праннвкон. (Кольб.) 
Про балакучу, обмівну жінку. 

2. На водї-с була, не глуха-с пранняка — то по шийці, то по головці, 
тай до дону хойці. (Мик. н. Дв.) 
Говорять до пралі, що прала довго, а напрала мало. 

Прати. 1. Так го прав — від світа. (Ліана) 
Бив, ЩО ВЛІ8ЛО ся. 

2. Я би кождого вдівця прала серед села, як бере дівку. (ЮК.) 
На погляд старших жінок вдовець не повинен брати дівку, лише вдову. 

Працювати. 1. Працює гірш тельнта. (Сор.) 
Насмішка над лінивою дівкою. 

2. Працює як чорний віл. (Ільк.) ...як мурашка. (Льв.) 
Про тяжку, ватяжву роботу. Пор. Нос. ст. 411; ЧУапії. І, Атеізе 1. 

3. Працюй, а Бог ти допоможе. (Льв.) 
Упімненє неробучому чоловікови, що спускає ся на божу ласку. Пор. \УапД. 
І, АгЬеііег б. 
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Праця—Прибуток Ч. 21.286-21.304. 

4. Треба працюватя, аби не бідувати. (Валнг.) 
Основне правило робучого житя. 

5. Хто працює, той не горює. (Гпїдк.) 
Праця стає йому 8а найбільшу розривну. 

Праця. 1. Аби ти ноя праця бокои лїзлаІ (Жидач.) ...вилізла! (Наг.) 
Прокляте. 

г . г * ^ .« 

2. Без праці* не їсти колачі. (Гнїдк.)-.~пе будуть. (Наг,). 
Вільний переклад поль. Вег ргасу пїегпа коіасгу. Пор. АсІаІЬ. Ргаса 1; 
Нос. сто. 260; ї¥ап<1. І, АгЬеіІ 109, 111; Нетреї 93. 

2. Дариа твоя праця. (Льв.) 
Даремно трудити ся. Пор. Слав. І, 181. 

3. За свою працю хоть напни ся Яцю. (Явор.) 
Видно, що невелика йому 8а неї плата. 

4. На чужу працю губи не жалуй. (Луч.) 
Праця тут у значіню страва, їджене. , • , , . ^ 

5. Праця робит богача. (Гнїдк.) 
Всяке богацтво плине з праці. Пор. А сі а 1Ь. Ргаса 38: Ргаса рогіаса; Ргаса 
щггЬо£аса 43. ^ ( ( 

6. Пропала праця, як бочкою викотив. (Зїбол.) 
Говорить чоловік, що потерпів черев повінь або градову тучу, яка винищила 
його вбіже на пни. 1 ' п 1 ' " 1 

Предвічний. 1. Бог предвічний, тато слїчеий, а пана вже не така, бо 
си варґи обпекла, як хліб саджьила. (Делїїв) \' 
Жартлива примівка на тему колядки: „Бог предвічний1*. 1 ' 1 ' 

Премудрий. 1. Премудрий як Саламон. (Наг.) 1 1 
Іронізують над чоловіком, що вдає дуже мудрого. Пор. IV а*пУ. 50. 

Престіл. 1. Спустивши ся на престіл нема що дати на стіл. (Гнїдк.) 
Мова про попа, що понадїявши ся па церковні иіі|)йНЙси і 4іе *дож^ав’шм’ 

не мав що їсти. 

2. Хто престолови служит, від престола жие. (Гвїдк.) 
Мова про удержане попа, яке повинно нлисі*и із йоічі 'духовної служба? Пор. 

1¥ап<1. І, АІІаг 1, 8; св. Павло І, Кор. 9, 13. 

Преч. 1. Най сї преч каже! (Наг.).м’ г : ч , м * *• , * • 
Формула відігнана злої сили. * і . 

2. Нехай ся цріч каже. (Ільк.) . 
Вар. до попер, ч. -і 

3, Преч би сї казало! (Кол.) 
Вар. до ч. 1 і 2. 

Прибагнути. 1. Такого би не прибаг, не приповів. (Наг.) Тогр... £Наг.). 
Про щось дивне, не подібне до віри. 

Прибрати ся. 1. Прибрала ся, як бура едбашч, (Ббб-). _ . ... 
Значінв не вовеїм ясне; що тяке бура? може Сура? 

Прибуток. 1. З прибутку голова не болить. (Ільк.) Від... (Наг.) 
Прибільшене добра но чинить ніякої шкоди. Пор. Нос. ст. 437; АсіаІЬ. 

РггуЬуІек 1. 
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Привести—Пригода Ч. 21.305—21.321, 

2. Не з прибутна, але з убутна голова схне. (Гнїдк.) 
Чоловік журить еа не вадля збільшена, але задля зменшана свого добра. 

Привести. 1. Я ниного не иаю чиж привести. (Лій.) 
Говорив бідний чоловік, що не мав еа що привести свідків до суду для по¬ 

перта своєї справи. 

Привикати. 1. Мусиш иривикати, бо не мавпі своєї хати. (Зазул.) 
Говорять сироті, що наймив са на чужу службу. 

Лривитати. 1. Привитав го грубшим кіндьох. (Жидач.) 
Привитав ударенем кія. 

Привід. 1, Дав привід до всього влого. (Наг.) * 

Про якогось бунтівного, зіпсованого чоловіка. 

Привязати. 1. Привяжи собі їавду. (ЮЕ.) 
Присилуй його, аби сидів дома; говорила жінка своїй сусідці. 

Пригадати. 1. Як собі пригадаю, що в иене било, ни ножу горі собов 
пари підтягнути. (ЮКм.) 
Жалувала ся бідна жінка, вгадуючи свої давні гаразди. 

Пригар. 1. Спекла хліб тай сані пригарі. (Наг.) 
Пригарі — пригорілий хліб. 

Пригін. 1. У пригоні* дві вороні', в колеспицї дві синиці, а в підтоці 
дві сороці. (Ліина) 
Мудроваив на тему складових частий вова. 

Пригнати. 1. Ніч прижене, ніч вижене. (М. Яцк.) ...менеи. (Наг.) 
Говорить робітник, що йде перед сходом сонця на роботу, а в вочи вертає до 
дому, або також господар у літі. 

Лригнести. 1. Вже-1 тї тропіка пригнїт за шию до вемлї, та ще ті’ т 
так притисну. (Наг.) 
Говорив богач до бідного. 

Пригода. 1. Бодай ви пригоди не иали на худібці! (Любша) 
Із жебрацької молитви. 

2. В пригоді иисль о свободі. (Ільк.) 
В лихій пригоді думай про вихід із неї. Пор. АбаІЬ. Рг2у&о<Іа 6: 0 ргеу- 

#осІ2Іе шузі па зотоЬосІгіе. 

3. В пригоді пізнавай приятеля. (Ільк.) 
Пригода має тут значінє потреби або нещастя. Пор. Слав. І, 83; ВеЬеІ 249 

АбаІЬ. Рггу£0<1а 10; Нешреї 858—861; ІУапб. І, Ргеипй 58. 

4. Єдного пригода другого пересторога- (Ільк.) 
З вещастя одного вчать ся инші розуму. Пор. \¥апсі. І, Раїї 4; АйаІЬ» 

Рггуяоба 2. 

5. Кожда пригода до мудрости дорога. (Ільк.) Чужа... (Бат.) 
Бо 8 неї чоловік учить ся обережности. Пор. Даль І, 159; ЬіЬІ. 9; АсІаІЬ. 

Рггу^осіа 4. 

6. Пригоди учать згоди. (Ільк.) 
У лихій пригоді чоловік потребує помочи инших. Пор. КгитЬ. 6; ЬіЬІ. 12І; 
АбаІЬ. Рг2ужо4а 13; Нетреї 373. 
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Пригоріти—Приймати Ч. 21.322—21.340, 

7. Пригоди хоронят від шкоди. (Гнїдк.) 
Бо вчать чоловіка обережності!. Пор. АсІаІЬ. Рггудоба 8. 

в. Ти ставиш у пригоді, а ии станин у вигоді*. (Жидач.) 
Б нещастю поможемо тобі. Властиво повинно би бути: як ти будеш у при* 

годі, ми тобі станемо у вигоді. 

Пригоріти. 1. Пригоріло аж до пушок. (Кольб.) 
Хтось держав скипку в руці, поки йому не пригоріло до болючого. 

2. Як пригорит до пушок, то пустит. (Кольб.) 
Як дійде якась прикрість до крайносте, то чоловік відк&раскує ся ІІД неї. 

Придати ся. 1. Не так ии сї то придало, але так, що не дай Господи. 
(Берез.) 
Стало щось дуже в пригоді, понадобило ся, вирятувало 8 лихої пригоди. 

2. Придав ся на тамтого. (Лучак.) 
Подібний ДО НЬОГО 80ВСЇМ. 

3. Так си придав, як старий віник у новій іатї. (Кари.) 
Про щось непожнточве. 

4. То ти сї не придасть нї на що. (Наг.) 
Се не принесе тобі ніякого пожитку. Пор. АПаІЬ. Рггубаб зі§ 2. 

Придаток. 1. Придаток не стоїть ва даток. (Ільк.) 
В придатку дає ся звичайно щось дуже маленьке. Пор. АПаІЬ. Рггусіаіек 1. 

Придуркуватий. 1. То якийсь нридурковатий чоловік. (Наг.) 
Говорять про тупого, непамятливого чоловіка. 

Лридусиїи. і. Придусив го до самої землі'. (Наг.) 
Про бідного чоловіка пригнобленого богачем. 

Лридячити ся. 1. Не придвчило ми ся таї бути. (Богородч.) 
Не пощастило. 

Приємний. 1. Приємний як сіль в оці, а тернина в боці. (Дрог.) 
Про дуже наприкреного чоловіка. Пор. ІЛЬІ. 166. 

Признати СЯ. 1. Наперед признай сї, а потону сі відіпреш. (Цеп ) 
Говорять жартливо злочинцеви при допиті, коли він не хоче пригнати ся до 
вини. 

Призначити. 1. Як кону Бог прииначит, так буде. (Бел. Очн) 
Народне, фаталістичне віруване. 

Приїхати. 1. Не по то я приїхала, абни в тебе обідала, лиш аби тебе 
відвідала. (Лучак.) 
Говорила сестра до негостинного брата. Примівка взята І8 народаьої пісні. 

2. Приїхав верхом па палиці. (Наг., Сор.) 
Прийшов пішки з палицею в руках. Пор. Даль І, 95; АдаІЬ. Рггу^есЬаб 3. 

3. Приїхав до дому, а ту пї вкроїти, ні вдоїти, нема що робити. (По- 
лениця) 
Вернув ся на спустошене домашнє гнївдо. 

Приймати. 1, Приймай мале за велике. (Гнїдк.) 
Говорить чоловік до свойого добродія, даючи йому малий д&рувои на вваж 
своєї вдячности. 
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Прийти Ч. 21.341—21.359., 

2. Приймай, ідо дают, не виварачьий. (Наг.) 
У поминають перебирливого просителя. Пор. ІУапІ. І, АппеЬтеп 1. 

3. Тиш приймає, іцо хата має. (Луч.) 
Про звичайну гостинність, що приймав несподіваного гостя. 

4. Треба приймати, як випаде. (Наг.) 
Чоловік мусить приймати те, що дав йому доля. Пор. а пі. І, АппеЬтеп 3. 

Прийти. 1. До того нн прийди. (Жидач.) 
Се не стане ся, сего не буде. 

2. Время придеть, слели утреть. (Кукиз.) 
Час осушує сльози. 

3. З чим прийшов, з тин і пішов. (Занул.) 
Прийшов а поромними рукави і не дістав нічого. Пор. \7ап1. І, беЬеп 
281; Гильф. 2705; Даль І, 38; Слав. І, 215; П, 139. 

4. Легко прийшло, легко й пішло. (Наг.) 
Легко набуте добро швидко тратить ся. Пор. Слав. І, 231; \Уапб. П, Кот- 

теп 135; АсІаІЬ. Рггу^б 1. 

3. Ни прийде до того, аби ти била на горі, а я на споді*. (ЮК.) 
Говорив чоловік до супротивної жінки. 

'б. Прийде і па пса колись зима. (Ільк.) 
На всякого чоловіка приходить лиха пригода. 

7. Прийде на кінцкий великдепь. (Кольб.) 
Не буде ніколи. 

в. Прийде нічь, прошу Бога, оби пильно день бив. (ЮК*.) 
Говорив чоловік, що не міг спати в нрчи. 

*9. Прийде ся розпукіїутя, рознасти. (ЮКи.) 
Говорив чоловік, доведений до рознуки. 

10. Прийдеш до сина, кепська гостина; прийдеш до доньки, наслухаєм 
ся бідоньки; прийдеш до вятя, не твоя хата. (Михн.) 
Говорила бідна вдова, що не могла найти нігде притулку. 

11. Прийшла-м на пич. (ЮК.) 
Зійшла нїващо. 

12. Прийшло клам ід нам. (Жабє) 
Прийшла якась нещаслива пригода. 

13. Прийшов з порожнини руками. (Наг.) 
Люди нерадо бачуть такого, хто приходить до хати не пряносячи нічого 8 со¬ 

бою. Пор. Даль І, 192. 

14. Прийшов на косматицю. (Зїбол.) ...космату. (Наг.) 
До поліжницї зараз по породі, перед хрестинами хто прийде до хати, то ви- 

таеть ся 8 господарем не голою рукою, а через полу кожуха, по тім випв 
горілки; се впачить: прийшов на косматицю; в Хирові кажуть: „На їалїа- 

иівкуи, бо витавть ся черев „їалїан“, себ то через полотняну йолу. 

15. Прийшов не знати відки, найняв ся в баби мотати мітки. (Доброс.) 
Говорили про якогось вайду. 

16. Прийшов — не просив сі, пішов -г не подьикував. (Цей.) 
Про м-і. у, що ходить під села до села без ніякого діла. 
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Прийти—Приклад Ч. 21.360—21.374. 

17. Прийшов попрошений, пішов кундошеиий. (Наг.) 
Непрошеного гостя прогнано 8 хати стусанами. Пор. Гильф. 1541. 

18. Прийшов — уже по всьому було. (Наг.) 
Прийшов до церкви по відправі. Пор. \¥ап(1. ї, Реві 31; П, 'Коттеї* 

281, 284. 

19. Прийшов хтось тай ввьив щось, пішов бни за ним, та не знаю за 
ким. (Наг.) 
Примовляють, коли щось пропало загадковим способом. 

20. Прийшов час і пора, рушай дївко до двора. (Кукиз.) 
Натяк на павщивняні порядки, коли дорослу, гарну дівку брали до двора, до 
панської служби. 

21. Прийшов я до одної хати, таж пироги роблять; прийшов до другої,. 
там пироги їдять; прийшов до іретої, тай води напив ся. (Котуя.) 
Говорив бідний сільський учитель, що в неділю по богпслуженю ходів по 
хатах, надармо надіючи ся гостинности. Пор. Етв. Зб. VI, 6. 

22. Чого-сь прийшла? — Сита, не решета. — Що будеш сїяти? — 
Муку, не попів. — Були у вас свати? — Таже не воли. — При¬ 
несли горівки? — Таже не води. — А підеш замуж? — Таже мя 
не понесут. — А вмієш ти падїр? — Ет, розговорили-сьте ся. 
(Пост.) 
Жартлива розмова 8 відданицею, що була готова вийти замуж, але не виала 
молитви. 

23. Як ии ту ще рав прийде, то го скажу псами ватровити. (Наг.) 
Відгрожував ся сусід на нелюбого сусіда. 

24. Як прийшло, так пішло. (Луч.) 
Говорять про 8иарноване добро, набуте легким способом. Пор. 8сЬ1еі. 160; 

\Уапс!. І, беугіїтео 2, 112; Даль І, 302 ; ЬіЬІ. 204; Слав. І, 214; ІУаЬІ 
П, 34; АйаІЬ. Рґ2уі$б 4. 

25. Як прийшло, так ся розійшло. (Мінч., Ільк.) 
Вар. до попер ч. 

26. Я прийшов за свойов крввдов, а вашов правдов. (Мшан.) 
Чоловік, якого в сусіднім селі скривдили викидаючи йому якусь крадіжку,, 

прийшов станути до очий і виправдати ся. (МЗубр.) 

Приказка. 1. Не приказка, але иравда. (Ільк.) 
Прикавка основана на правдивім спостереженю. 

2. Це як тої приказки кажут. (Кольб.) 
Се таке, як у приказці говорять. 

Приклад. 1. Лучший приклад, пїж наука. (Ільк.) 
Живий приклад ліпше навчає ніж слова. Пор. І¥ап<1. І, Веівріеі 12, 13; 

АгїаІЬ. Рггукіагі 6. 

2. Ой, ту не 8 прикладом! (Котуз.) 
Нема ладу, не внають звичаю. 

3. Перший ррвклад, як наука. (Гнїдк.) 
Варіант до ч. 1. Перший в вначівю: старший або ліпший. 
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Прикладати—Принести Ч. 21.375—21.392. 

Прикладати. 1. Вона мене до нього прикладам (Мшан.) 
Жалувала ся жінка на сусідку, що домовляла її про неправі 8носини 8 її 
мужем. 

2. То він лиш так нїбн прикладає ся. (Лол.) 
Се він так удав, прикидав ся. 

Прикликати. 1. Аби прикликати неприсутного, як чоловік або жінка втї- 
че 8 дому, треба віяти його або ЇЇ еорочку, обмотати довкола жор- 
нівки і обернути на жорнах три рази в лівий бік і кликати не- 

ирисутного по імени, то його підійме на повітре і принесе до хатц. 
(Ваг.) 
Народне віруване про прикликуваве неприсутного і припис, як доконати такого 
прикликана. 

Прикмета. 1. Ту добра прикмета ва рибу. (Любша) 
Прикмета — відповідне місце, вирок. 

Прикрий. 1. То ще прикрий чоловік. (Наг.) 
Образливий, сердитий. 

Прикро. 1. Прикро ии жити на світі. (Ваг.) 
Не весело, утяжливо. 

2. Тут прикро до гори. (Наг.) 
Про дорогу або стежку на стрімку гору. 

Прикусити. 1. Прикуси Я8ик! (Наг.) 
Мовчи, перестань говорити. Пор. Даль І, 529. 

(Прилипнути. 1. Прилип, як лист до голої сраки. (Наг.) 
Коли хтось уперто пристав до когось. 

2. Прилип як пяний до плота. (Ільк.) 
Пявий звичайно тримав ся плота, не можучи встояти на ногах. 

Прилїлити. 1 Що ти прилїпит, того ніхто не відірве. (Лучак.) 
Приліпити в значіню: набити. 

2. Як Бог прилїпит, то я очи васлїпит. (Лучак.) 
Варіант до приказки: Кого Бог хоче погубити, тому ровум відбирає. 

■Приложити. 1. Приложитв рук до чого. (Наг.) 
Ввяти щось до роботи, зробити. Пор. Даль І, 886. 

Примівка. 1. Хто звінчьив си з примівки, тону ціле житв пеклом буде. 
(Маиаст.) • 
Мова про вінчане при помочи чарів, яке нїколи не бував щасливе. 

Примова. 1. На другого примова, а 9 собі ані слова. (Ільк.) 
Ворожбит сам собі не ворожить і не примовляє. ' 

Примха. 1. Примха го бери! (Комар.) 
Примха персоніфікована як якась зла сила. 

2. Примха го має. (Вар.) ...знав.! (Кол.) 
Про неприсутного, що віддалив ся бев відомої причини. 

Принести. 1. ГІринертї ми води, то ти буду за старосту на весїлю. (Яс. С^) 
Говорить старший чоловік до дівчини. Пор. Слав. ЇХ, 72. ' •* 
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Принука—Приповідати Ч. 21.393 -21.41Г- 

Принука. 1. Беч принуки куй голодний пішов. (Явор.) 
Не було кому припрошувати, тому він і не їв. Пор. АгіаІЬ. Ргхупшз 1- 

2. Все було, принуки не було. (Наг.) 
Говорять про гостиву. Пор. АбаІЬ. Рггупика 2. 

ПриобрІСТИ. 1. Як ся приобріло, так ся і 'з’їло. (Мінч., Ільк.) 
Приобрісти — заробити або дістати якимось иншим способом-. 

Припадок. 1. А припадок би па тебе тьижкиб упав! (Наг.) 
Прокляте. Припадок — вла пригода. 

2. Без ирипадку чоловік не прожиє. (Наг.) 
Без злої пригоди. Пор. АсІаІЬ. Рггурабек 6 

3. Бодай на тя припадок упав! (Лін.) 
Прокляте, вар. до ч. 1. 

4. Припадок з тов вимов. (ЮБм.) 
Припадок — нещасте. 

Припекти. 1. Як го припече, то }ТЄЧЄ. (Кольб.) 
Не зможе витримати на явімось місці. 

2. Як кого припече, то б сам ся притече. (Лол.) Кого... той сї... (Наг.^ 
Кому прийде потреба, той сам прийде до певного місця. 

Приперти. 1. Ага, приперло тї, що-с до мене прийшов! (Наг.) 
Говорить сусід сусїдови, що буч з ним доси у гніву, а все таки прийшов,, 

припертий якоюсь наглою потребою. 

2. Припер го до стіни. (Льв.) 
Накликав на него якусь біду, ввів його в безвихідне положене. Пор. Слав.. 

П, 78. 

3. Так го припер, що анї му дихнути не дає. (Наг.) 
Дошкулив йому, притїснив його. 

Прилити ся. 1. Припав сі як клїщ або пбивкл. (Кольб.) 
Припити ся в вначіню приссати ся. Пор.' АсІаІЬ. Рггуї^п^с 2' Рггусгеріб 
зі§ 4. 

Припікати. 1. Кого ве припікає, тот си не відсуває. (Ільк.) ...тон сї..- 
(Наг., Петр.) 
Хто не внав біди, той не береже ся її. Пор. Мика 1698. 

2. Мене не прнпікат. (Грив.) 
Менї біда не дошкулює. 

Припін. 1. З*припону зірвав сї. (Наг.) 
Первісно про пса, а переносно про чоловіка,, що- бея ніякої рації напастуф 
другого. 

Припічок. 1. На припічок не годит еї класти иї сокири, пї долота, вї 
сверлика, бо сї горшки бют. (Наг.) 
Народне віруванє. 

Приловедїнка. 1. У нас така при поведі нка: де парубок, там і дівка. 
(Ільк.) . 
Такий ввивай, така установа. 

Приповідати. 1. Не приповідавшн — еяб му буде в песю міру — щось, 
му викинуло над оком, ґулю оттаку,. рак ци що. (Кіодр.). 
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Приповідка—ІІрисліве Ч. 21.412—21,432. 

Вість про таку погану пригоду подають вавсїгди в оговорками, а показуючи 
на власнім тїлї, додають: най буде в його мірі, або, як ось тут, у песїй мірі. 

2. Як ирииовідагот люде. (Корч.) 
Говорить ся наводячи якусь приповідку. Пор. \Уап<і. IV, Зргісішогі 14. 

Приповідка. 1. Кожда приповідка пав свою причину. (Кол.) 
Основана на якійсь фактичній підставі. 

2. Нева приповідки без правди. (Ільк., ІІетр.) ...приповістки. (Ільк.) 
В кождій в більша або менша частина дійсного досвіду. Пор. Гидьф. 2892; 

ІЛЬІ. 26; \¥ап<1. VI. Зргісішогі 5. 

3. То не приповідка, по прав .і а. (Луч.) ...а... (Наг.) 
Завважують, коли хтось вимовить якесь влучне і гарне речене. 

ЇІриїТОВІСТИ. 1. Такого не приповісти. (Наг.) 
Говорять про якусь дивну новину. Пор. Даль І, 527. 

Пригтоминати. 1. Хто припомипає, той ся допомииае. (Ільк.) 
Припімнене довгу значить стілько, як припімнене о віддане. 

Припустити ся. 1. Припустив сї в три латі. (Орт.) 
Гумористична травестація вислову із „Вірую* „при почтийстЬмт» ПнлагЬ^і 

Приробити. 1. Тот приробит, а тот пачькодит. (ЮКм.) 

Тот-тот в значіню: один-другий. 

Природа. 1. Природа едпому мана, а другому мачоха. (Гнїдк.) 
Природа дає одному богато, а другому мало. 

2. Природу тяжко відмінити. (Ільк.) 
Природа підлягає законам, незалежним від людської волї. 

Природжений. 1. Як ни буди нрироджеяи, ни буди научени. (Жидам.) 
В кого нема природних дарів, той не навчить ся нічого. 

■Присівати. 1. Мало сї присїват, бо грунту нина. (ЮКм.) 
Говорять побіднілі Бойки. 

Присід. 1. За едним присідом вечера в обідом, (Ільк.) 
В тіснім часі люди обідають инодї аж у вечір, аби не вечеряти скрсмхк 

Присісти. 1. Бодай го короста присіла! (Жидач.). 
Прокляте. Короста — чухачка. 

2. Присів пес ногу. (Будз.) 
Травестія ваклятя: Прясясто Богу! 

3. Присіла, як дим хату. (Гояешів) 
Характеристика випасної жінки. 

4. Присіли, гий саранчи. (Жидач.) 
Про дармоїдів, що накинули ся на чиєсь добро. 

•ПрислІВС. 1. А прислівйи би тї вкрило! (Наг.) 
Присліве в значіню нещасте. 

2. То ще присліве буде моє. (Будз.) 
Буде якесь диво, скандал. 

3. Ще іірислівя якого наробиш 1 (Будз.) 
Наробиш лиха. 

4+ Я яіе до якогось присліве прийду. (Будз.) 
Дійду до якогось нещастя. 
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Присдуга—Пристати Ч. 21.433—21*449. 

5. Я ще Фу прислівя наробю. (Буде.) 
Нароблю лиха, клопоту. 

Прислуга. 1. Така прислуга, а нїчо, то на вдно вийде. (Наг.) 
Про недотепну, ліниву прислугу. 

Приснити ся. 1. Най ван сї щось ладне приспит. (Наг.) 

Приеине побажане. 

2. Най ся приснит своїй. (Лучак.) 
Примовляють, коли вгадують покійника. 

3. Най ти сї Фавель приснит! (Наг.) 
Фавель був жид-онучкар, що довгі літа вештав ся по дрогобицькім повітї в 
50-их і 60-их роках мин. віку. 

4. Ще ти сї тото приснит. (Наг.) 
Примовляють, коли 8&йде ровмова на щось страшне. 

Присотати ся. 1. Присотав сї в три дороги. (Еол.) 
Приблудив ся, прийшов блукаючи. 

Приспа. 1. Нриспа — ззїдж гіней триста. (Яс. С.) 
Мудроване. 

Лриспора. 1. Нена присіюри. (Лучак.) 
Нема прибутку, доходу. 

Приставати. 1. З яким пристаєш, такий сан оставш. (Ільк.) ...сї сан 
стаєш. (Наг.) 
Про силу товариських 8Н0СИН, які роблять чоловіка подібним до його окруженя. 

2. З який хто пристає, такий сан буває. (Петр.) ...стає. (Наг.) 

Инша форма вислову тої самої думки, що в попер, ч. Пор. 1¥аЬ1 І, 149; 

ЗсЬІеі. 188; Слав. І, 72; П, 76; Даль І, 199; Нос. ст. 315, 438; АсІаІЬ. 

Рггезіаигаб 10. 

3. Хто 8 кин пристає, такий сі стає. (Жидач.) 
Варіянт до ч. 1 і 2. 

4. Хто пристає, тому розуму не стає, а хто зятя приймає, той і сего не 
має. (Кукиз.) 

Приставати називався, коли парубок іде до хат* жінчиних родичів. Доля 
такого „пристая44 буває звичайно дуже незавидна. 

5. Хто пристає, тому світа не стає. (Стелеш) і : 
„Пристати44 тут у значіїїю оженити ся з тим, щоб іти до батьківського доку 
своєї жінки. 

Пристати. 1. Ви, видно, десь пристали 8 другого вела. (Яці#) 
Говорять до чоловіка, , що виявляє відмінну, незвичайну в даній шевдвротф 
ношу або вдачу. ;і 

2. Пристань до мене, поможеш з голоду мерти* (Лучак*) < . 
Говорила дївка бідному парубкови. , 

3. Пристань, пристань до вербунку, будеш їсти з маслом курку • будеш 
їсти, будеш пити, довбеньками вуши бити. (Наг.) 

Перед заведенем обовязкової рекрутаДії при кінці ХУШ віщу до війська; вер¬ 

бували охочих ваблячи їх обіцянками щедрої плати і веселого шіт»|. 
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Прису иутв—Прнчи вити Ч. 21.450—21.468. 

Присунути. 1. Коль я годна присунути, годна 3 відсунути. (ЮК.) 
Говорить доросла дівка, що ноже посувати якийсь тягар. х 

Лрисхнути. 1. Присіло як на псовн. (Ільк.) ’ ; 
Говорять про якусь рану або боляче місце, що яагоїло ся без ліків. Пес го¬ 

їть свої рани вмливуванвм. 

2. ІІросхне, як на неї. (Жвдач.) 
Говорять про якусь незначну рану, що вйгоїть ся без лікарства. 

Присяга. 1. Під прнсьигов, любочку: як ви сі вродив на Луки, то не 
було ні хлїба пї нуки. (Вони.) 
Під присягою всії. сказавша. Говорить чоловік для ліпшого запевнена, що Го¬ 

ворить правду. Про празник Луки диви під Лука. 

Присягнути. 1. Присяг на пене ва дареіщину. (Бел. Очи) 
Винуватить пошкодований чоловік якогось свідка в фалшивій присязі. 

Лрисяй-бо. 1. В него „присяй-бо®, як у жида „ай вай“. (Сїг. Б.) 
Присяй-бо замісь присягаю Богу. 

Притик. 1. Дав притики до цоаової кобили. (Голг.) 
Притик — натяк; вначіпч приказки неясне. 

Притиснути. 1. Так го пратис, що ані пе пікне. (Наг.) ...тілько диїтит. 
(Борис.) 
Притиснути в двоякім значіню: фізичнім і моральнім, пригнобити, поневолити. 

Притока. 1. Притоки дав вашій кобилї. (Котув.) 
Варіант до Притик ч. 1. 

Причепити. 1. Пі прнчіпитн до кола, ні до плота. (Збар.) 
Про щось негодяще, незгідливе. 

2. Ні прячіяити, нї прилатати, вї коиу дарио дати. (Збар.) 
Варіант до попер, ч. 

3. Причепив ся, як глухий до тіста. (Терпои.) 
Недоладне порівнанв. 

4. Причепив ся, як кіт до сала. (Сіл. Б.) 
Пристрастив ся до чогось, унадив ся. 

5. Причепив ся як кліщ до ср—и. (Кой.) 
Про якогось придирливого, напасного чоловіка. Пор. АсІаІЬ. Рггуї^гщс 2. 

6. Причепив сї, як ріпйик до кожуха. (Наг.) ...як вош... (Наг.) 
Говорять про чоловіка, що пристав до несвові компанії. Пор. \¥апсГ. І, Ап- 

Ьап$еп 2; АсіаІЬ. Рггусгеріас бі§ 5. 

7. Причепила ся публіка до чоловіка. (Замул.) 
Публіка — або нечесна особа або якась погана пригода. 

8. Так причепив ся, як свиия до браги. (Луч.) 
Порівнанв пе досить відповідне, бо свиня звичайно браги не уживав. 

Причина. 1. От аби причииа до сиврти. (Сор.) 
Про якусь припадкову смерть із благої причини 

Причинити. 1. Бодай ваш Біі' ііричьинив аа вигоду віка і здоровля і ннО- 

гві літ. (ЮК.) 
Побожне бажане. 
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Дричкої—Пріти Ч. 21.469—21.486. 

2. Причини гіркого до лихого. (Наг.) 
Іронічно, коли на чоловіка в прикрім положевю спадає ще якесь лихо. 

Причком. 1. Не причкои*) кажучи. (Ільк.) 
Говорить ся, коли хочеть ся сказати щось не 8овсїм виразно або тілько черев 
порівнане. 

Причта. 1. Без причти віка не пережити. (Гнїдк.) 
Причта в значило пригоди або лихої пригоди. 

2. Причта їй стала ся. (Лучак.) 
Стала ся менї якась недобра пригода. 

Пришити. 1. Авї пришити, анї прилатати. (Ільк.) 
Про щось недоладне і нї до чого невдале; иервісно про шматок матерії. Пор. 

АсІаІЬ. Рггуїаіас 1. 

3. При ший го і до полтя, то не буде 8 него сала. (Гнїлк.) 
Пришити кого до полтя — образовий вислов замісь: дати йому як найбіль¬ 

ший Достаток. 

Приятель. 1. Вірний приятїль, то найбільший скарб. (Залїсє) 
Зразок житнвого досвіду. Пор. \Уап<1. І, Ггешкі 173. 

3. Для приятеля вового не пускай ся старого. (Ільк.) ...иокидай... (Льв.) 
Стара приязнь вавше цїннїйпіа від нової. Пор. Гяльф. 85; IV а ЬІ І, 85; 

А <і а 1Ь. Рггуіасіеі 9; IV а псі. І, Ргеип(і 39, 64. 

3. Ліпше сто приятелів, ніж оден ворог. (Яс. С.) 
Один ворог иоже богате нашкодити, а сто приятелів всеж таки можуть дещо 
помогти. Пор. АсІаІЬ. Рггуіасіеі 28; IV а псі. І, Ргеипсі 35. 

4. Приятелева вода лучша ворогового меда. (Гнїдк.) 
З добрим приятелем лекше жити в найскромнїйших відносинах- як бенкету¬ 

вати 8 ворогами. . 

5. Приятель від миски. (Гнїдк.) 
Навивають себе так слуги, що їдять з одної миски і вайчастїйше бють ся 
за їду. Пор. Вг202. Рггуіасіеі 21. 

6. Хто приятелі лишнт у пригоді, нн варт шо по сьвітї юдит. (Кольб.) 
Некорисний осуд про нещиру приязнь. 

Прісно. 1. Ве тону прісно, що це кисло, іно тому, що не розчиняно. 

(Ільк.) 
Говорять про недоладву роботу, розпочату за пізно. 

2. Тим то прісно, що (не) кисло. (Мінч., Петр.) 
Найпростїйша рація. 

Прісняк. 1. їж прісяяки, ваким будуть кисляки.. (Ільк.) 
Прісняк — прісна паляниця, яку печуть звичайно перед печенем кислого хлїба. 

Пріська. 1. Тікай, Прісько, бо йде військо! (Дар.) 
Приказка до імсни Приська (Ргізса) 

Пріти. 1. Аж ми голова прів. (Буде.) 
Від великого клопоту або від утоми. 

2. Пріє, як попівський наймит при мисці. (Луч.) 
Виїдане страви — се по народному попятю головна робота попівського наймита. 

*) В друку мб. черев помилку: прудком. 
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Пробачати—Продати Ч. 21.487—21.507, 

Пробачити. 1. Пробачте ии, чесні люде! (Ільк.) 
Формула перепросин у розмові. 

Пробувати. 1. Ни пробуй в лурньи розуму. (Кольб.) 
Бо його розум не видержить ніякої проби. 

Провадити. 1. Такої провадит, що вуха- затикай. (Нар.) 

Таке говорить, що нічого слухати. 

Провинити. 1. Провинив єн, не жьиль ии 8 терпіти. (Наг.) 1 
Признав ся винуватий чоловік. « 

Проводи. 1. Від провід до провід бідуємо. (Снят.) 
Інтересний спосіб овначепя цілого року. Проводи — провідна або Фомина 
неділя, перша по Велицїдни. 

Проволокти. 1. Хоть ся проволоче, то пе уіїче. (ІІетр.) 
Про якусь витяжну справу. Пор. Гильф. 3486, 3563; АсІаІЬ. Ргхєлуієс еі§ 1* 

2. Що сї проволоче, то не втече. (Наг.) 
Варіант до попер, ч. 

Програти. 1. Або пріграю, або віграю. (Лол.) 
Важить ся чоловік на двоє між зиском і стратою. 

2. Програв піп парафію. (ІЬтр.) 
Говорять про всяку страчеву, програну справу. 

3. Хто не програє, той не виграє (Льв.) 
Хто боїть ся вдавати ся в гру і стратити в вїй, той не виграв. Пор. Даль- 

І, 323; АсІаІЬ. Ргге^гапа 2. 

Продавець. 1. Що продавец зафалює, то купец ганит. (М. Гош.) 
Звичайна житева практика. 

Продати. 1. Авї продати, ані проміняти, лучше було не брати. (Ільк.} 
Говорить чоловік про невдалу жінку. 

2. Анї що продати, ані що проміняти. (Стояв.) 
Кругла бідність. 

3. Нї продати, ні нромінєтя. (Мик. н„ Ди.) 
Говорить батько про свою дівку на відданю. 

4. Продав коні, продав віз, на иадї сї домів віз. (Ком.) 
Мримівка про марнотратника або легкодуха. 

5^ Протав кота в мішку. (Дрог.) 
Ошукав на продажи. Пор. Гильф. 2191; АсІаІЬ. Рггебаїуас 2, 3. 

6. Продав пса за лиса. (Ільк.) 
Допустив ся ошуканства. 

7. Продай бидї, купи киці. (Наг.) 
Продати пожиточну річ, а купити непотрібну. 

8. Продай і кай ся. (Дучак.) 
Кавть ся чоловік, коли продасть занадто дешево. Пор. Гильф. 2312. 

9. Продауа баба корову і купиуа терферле на голову. (У.ВЛ.) 
За продану корову купила дорогу хустку на голову. 

10. Продам Бар і Руду, заграю Ляхам в дуду. (Лучік.) , 
Приказка про якогось польського магната. 
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Про лати - Примариитм Ч. 21.508—21.526 

11. Продати бицї, купити куці. (Гнїдк.) 
Продати бики, купити свині. Вар. до ч. 7. 

12. Треба продати вола, нїж виправувати когута. (Яс. С.) 
Процесове доходжеве найдрібнїйщої справи коштує богато. 

13. Що не продай, то такій дай. (Наг.) ...дармо... (Дрог.) 
Говорив маючий купець, що не дуже дбав про те, аби випродати весь свій 
товар. 

14. Яке продав, таке купив. (Дрог.) 
Лихе продав, лихе купив. Пор. Мика 1461. 

15. Як хочеш продати, то ся нусиш подати. (Довж.) 
Мусиш попустити із первісної ЦІНИ. 

ЛродТр. І. Нродїр — отець ти злодїй. (Наг.) 
Мудроване. Продїр — голка 8 відкопаним ушком. 

Продрогнути. І. Продрог до кости. (Наг.) 
З великої студени. 

Пройти. 1. Пройшло, иинуло СЯ. (ЮКі.) 
Про все минуле. 

Проїсти СЯ. 1. Проїв би сї крізь Дїв. (Наг.) 
Говорять про ненажерного чоловіка. Пор. ЬіЬІ. 160. 

Прокіп. 1. Біжит ІІрокіп, кіпит окріп; як 8 Прокопои, так і без Про- 

коиа. (Луч.) 
Примівка до імени Прокіп. 

2. Всадив Прокіп руку в окріп тай каже: Середа. (Коб.) 
Гумористична примівка до імени Прокіп. 

3. Прийшов Прокіп, налляв окріп; іде Гаврило — ще ся не вварило; 

прийшов Денис, налляв сім мис; прийшов Тарас, зїв всьо нараз. 
(Мшан.) 
Гумористичне оповідане про якесь невидатне вариво. Пор. Етн. Збірник VI, 

ч. 70. 

4. Як з Прокопом, так і без Прокопи. (Луч.) 
Як 8 тим, так без того, про Прокопа байдуже. Пор. Нос. ст. 462; АгіаІЬ. 

Ргокор 1. 

Проклясти. 1. Проклянеш тую хвилю, в котрій тя мама родила. (Вед^Очи) 
Говорить нещасливий чоловік, 

Прокляте 1. Прокляте не йде в лїс дрова рубати. (Ваг.) 
Воно паде на проклятого, або на того, що проклинає, або лишає ся зовсім 
бев ьаслїдка. 

Проклятий. 1. Ото проклятий! І хліб їсть, і ва вовоп не біжать. (Дар.) 
Мова про пса, що не хотів бігти 8а вовом. 

Пролупити «я. 1, Няй бодай там прокупю ся перед Богож. (ЮК.) 
Окупити свої гріхи. 

Пролежати. 1. Пролежалаа дві виділі в горячій бея себе. (ЮК.) 
Б68 себе — значить непритомна. 

Лромарнити. 1. ІІромарнлла славу і окаянна. (ЮК.) 
Змарнувала свою добру славу і вробила ся людським посміховищем. 
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Пра нове—Пропасти Ч. 21.527-21.546,. 

Про мене. 1. Най буде про непе, аби не в мене. (Лучак.) 
Нехай говорять про мене поза о чи, аби не в очи. 

2. Про мене лїзь на мене, але що мама скаже? (Рогат.) 
Говорить дівка до парубка. 

3. Про мене, Семене! (Наг.) 
Я не маю нічого проти того. 

4. Про мене тай про мої діти. (Кольб.) 
Нехай стане ся щось лихе, але не торкаючи мене і моїх дїтий. 

Проміняти. 1. Проміняв леяіш ва швабку. (Крех.) 
Проміняти цїнну річ за маловартну. Пор. Даль І, 304. 

2. Проміньив ситце за решітце. (Наг.) 
Проміняти дрібницю 8а дрібницю. 

Пропадьош. 1. А пропадьош би ти був! (Наг.) 
Великоруська форма „Пропадеш “ ужита в значіню іменника в проклатю- 

щоб ти пропав. Ремінісценція 8 походу росийського війська в 1849 р. 

Пропасниця, і. Била би тобов пропасниці! (Наг.) 
Прокляте. Пропасниця — лихорадка. 

2. Пропасницю відігнати. (Гнїдк.) 
її відганяють заклятими, які Мають 8а собою дуже стару і цікаву літературну 
традицію. В старих текстах „лихорадка" навиває ся трясавиця. 

3. Пропасницю спротивити. (Наг.) 
В часі пропасниці хороиу аабагае ся особливо деяких страв, квасного, солод¬ 

кого, або овочів. По народвьоиу вірувапю для прогнавя лихорадки треба 
їсти як рав противне тому, чого вабагабть ся. 

Пропасти. 1. Аби-с пропав, аби ва тобов лиш заклекотіло! (Наг.) 
Прокляте; взяте дословно: щоб під тобою роввернула ся земля. 

2. А бодай їсь пропав, як мокрого року мериканка! (Жураки) 
Американка — американська картофля удає ся тілько в сухім році. Коли в 
Жураках одного слот&вого року вигнила вся американка, вложено отеє 
прокляте. 

3. Бодай єс пропав у безвісти! (Наг.) 
Прокляте: щоб ти заблудив ся десь у явімось відлюднім місці. 

4. Вважай, бо пропадеш! (ЮКм.) 
Говорять ва небезпечнім місці, на стрімкій доровї або на наглім вакруті рікй_ 

5. Волів бим під веилю пропасти, ніж маю таке слухати. (Корч.) 
Волів би, щоб земля розступила під ним. Ідея та сама, що в ч. 1. 

6. Пішло на пропаде. (Ваг.) На пропаде. (Гнїдк.) 
Говорять про всяку пропащу річ. 

7. Пропав без вісти. (Борис.) 1 
Не стало по нїм і слуху. 

8. Пропав без впаку. (Ваг.) 
Не стало його й сліду. 

9. Пропав би-сь, не снив би-сь ся! (їлек.) 
Прокляте: щоб ти 8гиб і не являв ся нікому навіть у енї. 1 

10. Пропав капшук і паланиця. (Иечен.) ^ 
Мова про якусь вгубу. 1 : " " 
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Пропасти—Пропонувати Ч. 21.547- 21.565. 

11. Пропав бідний без оаинита. (Гнїдк.) 
Іронічний вислов; бідному не потрібно наймити, бо він сам мусить винай- 

мати ся. 

12. Пропав капшук і штирп новенькі. (Коб.) 
Варіант до попер. 

13. Пропав вов під сиру землю. (Борвс.) 
Ідея та сама, що в числі 1. 

14. Пропав як каїінь у воді. (Стан., Тереб.) ...у морі. (Тереб.) 
Камінь винений у воду не легко віднайти. Пор. Нос. ст. 322; ЬіЬІ. 215; 

А<іа1Ь. РггераЗс 2. 

15. Пропав як пес у ярмарок. (Ільк.) ...у ярмарку. (Тер.) ...на ярмарку. 
(Наг.) 
Відблукав ся кудись. Пор. АбаІЬ. Рггера&с 3. 

16. Пропав як Фаіьові ходаки. (Дид.) 
Хто такий Фатьо — не відомо. 

17. Пропадемо па прах вічний. (Карл.) 
Розсиплено ся порохом, помремо. 

18. Пропало на пипїшпий депь. (Наг.) ...по нившими— (Бор.) 
Доси не віднайдено. 

19. Пропало — розступи сї земле! (Наг.) 
Пропало, немов би його проглинула земля. 

20. Пропало, що з воза упало. (Жидач.) 
Вар. до І, Віз 16. 

21. Пропало, як сїи літ. (Жидач.) 
Сім літ досить довгий час. 

22. Пропало, як у воду впало. (Бергом.) 
Що впаде в воду, то поплине з водою або втоне. 

23. Уже пропало ледове прало. (Кой.) 
В 8имі перуть на леду і не потребують дощок. Ледове прало — вигода для 
прачок. 

24. Цілкої пропав, як з иоста впав. (Залїсв) 
Про чоловіка, що щев нагло з поміж людий. 

Пролити. 1. Він би божу ногу пропив. (Жидач.) 
Про безтямного пяницю. 

2. Маьтку пе пріпеш, а як і пріпвш, йиннако не овьнеш на тот бік. 
(Тухля) 
Приповідав пяниця, що почував себе ще богачем. 

Проплакати. 1. Мі вже його проплавали, тав що наші сльози би його 
втопили, як би сї зібрали до купи. (Вовчв.) 
Говорили люди про недоброго пана. 

2. Я ти проплачу. (ЮКи.) 
Обвинувачу тебе своїми сльовами. 

Лропуцувати. 1. Пропуцував гроші. (Льв.) 
Розтратив, пор. німецьке Баз ЄеМ уегриігед. Правдоподібно слід військової 
цівілівації. 
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Прорік—Просити Ч. 21.566—21.585. 

Прорік. 1. Бодай твій прорік у г—ю втік. (Наг.) 
Прорік — пророковане. Говорять, коли хтось віщує комусь нещасті. 

Пророк. 1. А пророкові що? (Ільк.) 
Питане, на яке історія дає одиноку відповідь, що його не признавали або по¬ 

бивали каміном. Пор Нос. ст. 416; Гильф. 2265; АУаЬІ І, 94; АсіаІЬ. Рго- 

гок 1. 

Просвистати. 1. Просвистав грошики. (Наг.) 
Розтратити гроші. 

Лросвітлий. 1. Не ваджу просвітдої години. (Наг.) Не иаю... (Наг.) 
Жалує ся нещасливий чоловік. Пор. Даль 1, 148. 

Просити. 1. Де кого пе просят, то кійом виносят. (Ільв., Лотр.) ...ни 
просьи, буком віносьи. (Кольб.) 
Сумна пригода ненрошеного гостя. Пор. АсіаІЬ. Ргозіб 4. 

2. Де тя дуже просят, там очима ііереносят. (Балиг.) 
Раді би бачити його. 

3. Де тя не просят, най тя ноги не посят. (Балнг.) ...пяй... (Мшанедь) 
Туди не ходи. 

4. Де тя ніхто не просит, еей тя там не носит. (Кой.) 
Там не бувай. 

5. Де тя просять, не вчащай, де не просять, не бувай. (Ільк.) 
Правило товариської обережносте, щоб не надуживати чужої гостинности. 

6. І проси і грози, нічого не помагає. (Наг.) 
Про непослушного і лінивого чоловіка. Пор. ііос. ст. 382; Даль І, 283. 

7. Його не треба два рази просити. (Наг.) 
Готов зробити за першим покагом. Пор. \Уап<і. 1, Віїїег 42. 

8. Кого не просят, того кійои виносят. (Лучак.) 
Вар. до ч.1. 

9. Не дай сї два рази просити. (Наг.) 
Говорять до чоловіка, що відмовляє ся від якоїсь просьби. 

10. Просив єн го під нплий Біг. (Наг.) ' . 
Просив його іменем божим. 

11. Проси го — надпросй, то не дасьць. (Будз.) 
■ Про немилосерного чоловіка. 

12. Просили вас сердечне, абисте прийшли конечне. (Голг.) 
Запрошують у гостину. 

13. Просили —не хотів, казали т— мусів. (Ільк.) 
Що не хотів по добрій волі, то вробив 8 примусу. Пор. Гольф. 62; АсіаІЬ. 

РгойЬа 17. 

14. Просимо з собою, ва лижкою до дожу. (Залїсє) 
Просили в таку гостину, при якій йому не дадуть нічого їсто. 

15. Просино — їио, а хто прийде, тожу ложкою но зубах дано. (Сіл. Б.) 
Ті, що обідають, просять прихожого до обіду, але не допускають його до неге. 

16. Просино — їмо, а як прийдете, то в лоб даю. (Дар.) 
Вар. до попер, ч. 
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Просити—Просьба Ч. 21.586—21.604. 

17. Просимо, кой їхо, але лижки не даю. (Наг.) 
Вар. до ч. 13 і 14. 

18. Просихо на хліб, на сіль, на що Бог дав. (Наг.) ...на що маємо. 
(Наг.) 
Запрошують гостей, що прийшли на храи до села. Пор. Слав. П, 126. 

19. Просити під хнлиб бік. (ЮК.) 
Вар. до ч. 7. 

20. Проси сї, дарую ти жйтьи. (Наг.) 
Коли два борють са і один перемагав другого, то примовляв до нього тажнм 
способом. 

21. Проси як найбільше, а бери, що дають. (Ільв.) 
Житвва мудрість, а по части купецьке правило. Пор. АсІаІЬ. Ргозіс 19. 

Проскура. 1. Чи вна нече проскури, жеби ї не бити? (Бітля) 
Проскурниця уважала ся в давніх часах по части духовною особою, яву не 
можна було бити. 

Прослідок. 1. Нема і прослідку, де що було. (Лучак.) 
Нема найменшого сліду. 

Просо. 1. В чуже просо не пхай носа. (Днитр.) 
Не встрявай у чуже діло. Пор. Ніс. ч. 26. 

2. Не 106 просо, не хої воробцї, не буду відганьити. (Наг.) 
Не моє діло, не буду мішати ся до него. Пор. АДаІЬ. Ргозо 1, 7. 

3. Тогди просо засівав ся, як глухий дуб розвивав ся. (Заставці) 
Дуб розвивав ся іі&йпівнійше з усіх лісових дерев. 

Проспати СЯ. 1. Просиит сї, добрий стане. (Наг.) 
Сердитий чоловік проспавши са звичайно добрів. 

Простерти ся. 1. Простер бп ти ся йоиу завтра до схід сонця. (Корч.) 
Простерти ся в значіню упасти трупом, лягти бев житя. 

Простибіг. 1. Меш хати прости біг. (Кол.) 
Формула подякуваня 8а вчинене добро, в значіню: будеш мати ласку божу. 
Бог тобі відплатить. 

Простий. 1. Таке просте, як пяноху дорога з шинку. (Підгірки) 
Про щось дуже криве, виїзаковате. 

Простити. 1. Най Бог простит, коли кортит. (Бергох.) 
Коли чоловіка на що скортить, то він инодї не уважав на жадвн божий закаї. 

Просто. 1. Просто з поста на бігущую воду. (Ільк.) 
Прокляте, зсії. щоб ти кинув са 8 иоста в воду. Пор. А<і&1Ь. Ргозіо 3. 

Простувати. 1. Хто простує, той доха не вочув, а хто кодує, той доха 
ночув. (Токи) 
Проста дорога в давнТйших часах бувала найнебеапечнТйша і найутяжлжвійша 
так, що звичайно ліпше було їхати обїздами. 

Просянка. 1. Або я хочу просянки? (Буде.) 
Гра слів: просянка дословно значить поле, на якім вжато просо, але тут мас 
знач і не чогось прошеного. 

Просьба. 1. Просьба хур пробивав. (ІІетр.) 
Зиягчув і н&йтвердші серця. Пор. АйаІЬ. РгобЬа 7. 
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Дротявитм ся~Прясш Ч; 21.605—2І.624І 

2. Просьба панська рівно в наказом ходить. (Ільк.) ~ " 
Коли пан просить, то підданий мусить уважати се 8а напав. Пор. АсіаІЬ. 

Ргозіб 16. • , 

3. Просьба стїну перебв. (Ільк.) 
Вар. до ч. 1. 

Противити ся. 1. Не противте сї тону, що скажу, бо ТО не 8 мої голово, 
то старі люде говорили. (Вовч.) . * 
Оговірка чоловіка, що хоче вищим сказати якусь прикру правду. 

Противний. 1. Не будте противно, же їй собі випбмо. (Лемк.) 
Говорили пющі до непющого горілку. 

Прохват. 1. З прохвату нене збудив. (Велз) • ' > 
Збудив нагло 8 твердого сву. 

Прошак. 1. І бідний прошак — гість, так як богач бануш з'їсть, не лиш 
борю і кулешу. (Грин.) 
Прошак — жебрак; кожи дадуть добре їсти, то він такий сам гість як богач. 

Прошений. 1. Де не прошений, там ковдошений. (Доброс.) 
* Вар. до Прийти ч. 17. 

2* Прошений хлїб не ситит. (Кол.) 
Жебрацтво не абогачуе чоловіка. 

Прут. 1. Виросли, як прутом вигнав. (Наг.) 
Мова про дїтий, гусита або курята. 

2. Возмем прута тай осьвітиио воду. (Іванівцї) 
Грозять дитині тілесною карою. 

3. Гни прут, ПОКИ сирий, бо ЯК ВИСХНЄ, ТО СЯ 8ЛОМЄ. (БерГОМ;) 
# Так і чоловіка навчай, поки молодий і податливий. 

4. На прут кого вигнати. (Гнїдк.) 
Значіне неясне. 

5. Прут — ріка дика, викидає з хати без процесу і параґрафів. (Снят.) 
На Прутї трафлають ся наглі і страшні повені. 

Прядка. 1. Добра прьидка, ва сім неділь нитка. (Жидач.) 
Про ліниву прядку. 

2. Яка прьидка, така нитка. (Ільк.) 
Лиха праха лихі нитки праде. Пор. АбаІЬ. Ргг^бка 2. 

Пряжа. 1. Яка пряжа, таке й полотно. (Ільк.) 
Пряжа — нитки, намотані в мітки. 

2. Яка пряжа, такі й мітки. (Ур.) 
Бо мітки намотують ся 8 тої самої пряжі. 

Прясти. 1. Напрьила кітка півтора мітка, а віт сї розіграв тай то пір* 
вав. (Кольб.) 
Жартлива приказка про невдалу пряху. 

2. Прьжду, прьиду, тай неіа рьиду, а на иенї драйте. (Кол.) 
Говорила бідна пряха, що пряла на гаробок. 

3. Хто пряде в перший день великого посту, у того в сиру будут хро¬ 

баки. (Наг.) 
Народне віруване. 
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ІІсалтяра—ІІташок Ч. 21.62б—21.641 

Псалтара. 1. Пішла іого псалтіра на перець. (Ільк.) 
її подерли на завиване перцю. 

Псубрат. 1. Ти псубрате! (Буде.) 
Лайка. 

Псючок. 1. Добрав в тебе псючок. (Буде.) 
Лайка на брехливого, підлесного чоловіка. 

Псякров. 1. Псявров, тв холеро кінська і (Підгіркп) 
Лайка. Про „пси кров14 див. Пееїй ч. 6. 

2. Така пся кров, яв катнцї. (Жвдач.) 
Про лиху жінку. Катица — Іет. від кат. 

3. Така пся кров, як копиці*. (Жидач.) 
Про грубу, черевату жінку. 

Псяюха. 1. Псяюха — не рікши ну крашше. (Борис.) 
Псяюха те саме, що пся кров. 

Птах. 1. Він не нашого піря птах. (Коб.) 
Він не нашого роду людина, не подібний до нас. 

2. Злий то птах, що в своя гніздо каляя. (Гнїдк.) 
Злий чоловік, що поганить свою родину або своє домашнє огнище. Пор. 

Гильф. 639; Нос. ст. 299; ЬіЬІ. 61; \УапсІ. Ш, N«91 40. 

3. Кождиб птах у свій ніс співав. (Гнїдк.) 
Співає тав, як йому д8ьоб виріс. Пор. німецьке: Ег віпді, те іЬгп <1ег ЗсЬпа- 

Ьеі не^асЬвеп ізі. 

4. Коли про юлодих птахів, що ще в гнївдї, заговорити при огви, то 
їх мурашка поїдят. (Кол.) 
Народне віруванє. 

5. Птаха пізнати по пірю, а пана по холявах. (Лій.) 
Пізнаване по холявах диви висше Пан ч. 112. Пор. ВеЬеІ 45; ЗсЬЬі. 157, 

184; Е. Ноі. 167. 

С. Рані птахи зуби теребьит, а пізні очи продирают. (Наг.) 
Ті, що рано повставали, зараз нонаїдали ся, а ті, що 8аспали, протирають 
очи. Пор. Сим. 2034. 

7. Файні птахи, тілько що голови великі. (Утїх.) 
Мова про совині діти. 

Птаха. 1. Кожда птаха своя гніздо хвалить. (Ільк.) 
Кожда Господиня хвалить свою хату. 

2. Нїкоиу сана птаха в руки не вскочить. (Ільк.) 
Треба її якимось способом злоинтв. 

Пташина. 1. Ліпше пташині гододои у лісі, як при цукрі і богатій 
стрісі*. (Гнїдк.) 
Краще пташинї жити на свободі, як у клітці. 

Пташка. 1. То непевна, то хитра пташка. (Ільк.) 
Про непевну, хитру людину. 

Пташок. 1. А ту-с ии, пташку! (Наг,) 
Пташок у значіню злодія; окрик, коли піймають кого на горячім учинку. 
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Птиця—II устйа Ч. 81.644—21.665. 

2. Заяв намалює пташка — вола в’їсть. (Льв.) 
Говорять про безталанного мадяра. 

3. Рані пташки зуби тереблять, а пічві очи. (Ільк.). .очи протірают. (Ііетр.) 
Варіанти до Птах ч. 6. Пор. ЗсЬІеі. 168; ЬІЬІ. 126; IV а псі. Ш, КгйЬе 10. 

Птиця. 1. Добра птиця свого гнізда держат ся. (1'нїдк.) 
Добра дитмна держить ея своєї хати. 

2. Добра птиця свого гнїзда не каїне. (Ільк.) 
Добрий чоловік не поганить свойого роду. Вар. до Птах ч. 2.* 

3. Кожда птиці до свого гнїзда зносит. (Кой.) 
Кождий чоловік старав ся мати своє господарство. 

4. Кожда птиця знайде свого Гриця. (Ільк.) ...вав... (Луч.) 
Свого самця, свого товариша. 

5. Кожда птвця своє гніздо хвалнт. (Гнїдв.) 
Варіант до Птаха ч. 1. 

6. Кожда птиця свому гнївду співав. (Гнїдк.) 
Кождий робить приємність для своєї родини. 

7. Пізігати птицю по пірю. (Гнїдк.) 
Кождий рід птахів має мишу барву. Пор. Птах ч. 5. 

8. Ранна птиця зуби теребит. (Лучак.) 
Коротший варіант до Пташок ч. 8. 

Пуга. 1. Згине пуга, буде друга. (Гол.) 
Пуга має двояке значінє: пугач або батіг. 

2. Яка пуга, така й сиуга. (Ільк.) 
Який батіг, такий синяк від його удару. 

Пугач. 1. Не показуй пугачеви зеркала, бо він саи знає, що красний. (Ільк.) 
Пугач справді належить до найкрасших птахів, але наш народ уважає всі 
сови поганими птахами. 

Пуд. 1. Дало ну пуду. (Довгоп.) 
Перелякав ся. 

2. Пудами тото зробиш. (Наг.) 
Спішно, гоном зробиш. 

Пуджати. 1. Ни пуджай ся, ніт, не вирве тя! (ЮКи.) 
Не лякай ся, бо нема тобі сиерти. 

2. ІІуджьий того, що сї боїт. (Жабе) 
А я не бою ся. Пор. Даль І, 291. 

Пудний. 1. Нудна година. (Кос.) 
Страшна година. 

Пук. 1. Що пук, то з рук. (Крив.) ...то все... (Карл.) 
Пук тут означає мб. стрільця; аначіив приказки неясне. 

Пукнути. 1. Мало-м не пук зо сьніху. (Наг.) 
Мало не тріс. 

2. Хоть нукни туй зараз на иісци, то нічого не врадиш. (Борис.) 
Хоч трісни. Говорять про безвихідне положене. 

Пустка. 1. Пустка така, що вітер по хатї ся гоиит, (Луч,) 
Про незамешкану або дуже убогу хату. 
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Пусти!—-Пушка Ч. 21.666—21.686. 

2. Пустков сиердвт. (Наг.) 
Про давно незамешкану хату. 

Пустий. 1...Все пусте! (Наг.) 
, і ' Про.'марність усего світа. Пор. \Уап<ї. І, Еііеі 2. 

2. З пустого не наллєш. (Наг.) 
Про пусту посудвву, але також про малоумного чоловіка, від якого но дові- 
давш ся нїчого путнього. Пор. Сим. 1153. 

3. З пустої йодоли ино пуста птиця вияетит. (Гнїдк.) ...пуста потьи... (Наг.) 
Вар. до ч. 1. Пор. Сим. 1154. 

4. З пустої студоли пе вилетить хиба сова, (Ільк.) 
З пустої сім’ї не вийде порядна людина. 

5. Пуста твоя бесіда. (Наг.) ...робота. (Наг.) 
Говорять до легкодухого, пустомовного чоловіка. Пор. 1, Бесіда ч. 7. 

0. Пустий як бубен. (Сор.) 
Про надутого, балакучого чоловіка. 

Пустити. 1. Пусти его під стів, а вій лізе па стів. (Жидач.) 
Варіант до Пес ч. 160. 

2. Пустив го 8 димом. (Наг.) 
Спалив йому хату. 

Пустота. 1. В кім пустота, в тім і робота. (Стан.) 
Хто любить пустоту, веселість, бував инодї проте добрим робітником. 

Пустувати. 1. Пусту ют, мало кізлиньи з хати не позносьит. (Наг.) 
Мова про надмірно веселих, збиточних дїтий. 

Путеря. 1. Кождиб робить позадь путеров тай позадь жожністьов і ай 
повадь вітьиком. (Кривор.) 
Путеря — сила або вмога; повадь — в вначівю: в міру, відповідно до чого. 

Путе. 1. Набрало ся їх без путя. (Токи) 
Набрало ся без ліку. 

2. Неиа таи путя. (Токи) 
Нема ладу. 

3. Я бин 8 ними путя не видів. (Токи) 
Не дав би собі ради. 

Путь. 1. На путь ни сї прийшло. (Беле) 
Випало піти в дорогу. 

2. Хто на путй, иусит іти. (Гнїдк.) 
Хто вибрав ся в дорогу, мусить іти. 

3. Хто путь перед собою нас, часу не питав. (Гнїдк.) 
Хто мав вибрати ся в дорогу, мусить поспішати. 

Пушити. 1. Не пуши, головки не суши. (ІЛЬК.) 
Пушити — надувати, ганьбити, докоряти. 

Пушка. 1. Лиш пушка пари в нїн. (Наг.) 
Пушка — по українська пучка — те, що можна В8яти стуленими двома паль¬ 

цями: великим і вказівним. 

2. Пушка сили, діжка емроду. (Підгірки) 
Про слабосилого, а ненажерного чоловіка. 
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Пуща—Пшеаець Ч. 21.687—21.705. 

Пуща. 1. То на пущі казано. (Гвїдк.) 
Се говорено надармо. 

Пущанє. 1. Вечьир на пущіньи чельидь тандув на колонні, аби сї ро¬ 

дили. (Жабе) 
Народне віруванв і обряд. 

2. Який день на путина, такий на Великдень. (Мшан.) 
Народне віруване. 

Пхати. 1. Не пхай свої два крейцарі межи панцкі гроші. (Стрий) 
Не втикай свого простого слова в розмову мудрих людий. 

2. Не пхай ся, де тя не треба. (Ільк.) 
Не встрявай не в свою компанію. 

3. Не пхай твого писка до чужої ииски. (Бергом.) 
Не впрошуй ся на чужий обід. 

4. Пхав ся, як до сьвяченої води. (Мінч., ІІетр.) 
Декуди по освяченю води в р’цї на Йордан люди тиснуть ся до ополонки, щоб 
першому набрати води, вірячи, що та вода буде мати чудесну, лікарську силу, 

що буде помічна на ріжні слабосте. 

5. Пхав сї, як свиньи під чоловіка. (Кольб.) 
Говорять вгірдно про натрутливого чоловіка. 

С. Треба пхати біду на перед, коль 8 ваду ни юж лишьити. (ЮКм.) 
Говорить бідний чоловік. 

Пчих. 1. Бодай тобі тісний пчих був! (Кол.) 
Жарливе прокляте. Оповідають, що колись була така пошесть, що люди від 
пчиханя умирали, і від тоді війшло в звичай по кождім пчиху говорити : На 
здоровле. 

Пчихати. 1. Випчихай сї, ваки тото зробиш! (Наг.) 
Се не легка робота. 

Пчола. 1. В кого пчоли, в того иід. (Грин.) 
Користь І8 пасіки. 

2. І нчола на красний цьвіт летит. (Гнїдк.) 
Гарну людину всі люблять. Пор. Нос. ст. 418. 

3. Пчоли міцно кусають на слоту. (Лучак.) 
Перед слотою вони сердиті. 

4. Пчоли сї усторобили. (Стара С.) 
Значить не сиділи в улїю, але летіли в поле. 

5. Пчоли — сьвйитого Петра телеса. (Наг.) 
Народня легенда про те, що Ісус перемінив Петрові кишки в рій пчіл, бо 
Петро як чоловік був явичайво голодний і жалував ся на голод. 

6 Хто иав пчоли, той иав під; хто мав діти, той пав смрід. (Наг.) 
Гумористичне протиставлене користий пасіки і родинного житя. 

7. Як даш пчолї їсти до святого Йвана, то вона вробит з тебе цапа. 
(Залїсв) 
Ранньою весною бувай часом потрібно годувати пчоли в улїях, коли їм не 
стане власного корму та не можуть вібратм нічого в полі. 

Пшенець, 1. В ІІшенци всї купці: в осени продают, на яри купуют. (Мшан.) 
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Пшенице—ІІяний Ч. 21.706—21.724. 

Продають у осени збіже, щоб сплатити довга, податки, а на весні купують 
те саме збіже ва дорожшу ціну, бо нема що їсти ані засіяти. 

Пшениця. 1. Коби тота пшениця добра була, то би її і там вмололи 
(Ільк.) 
Говорів хтось про пшеницю звернену ів млина. 

2. Моя пшениця, мій чьирь, бо я варобила. (ЮК.) 
Що хто заробить, те його. 

3. Пшеница дурница, а іроші мара, сегодне в, а завтра нива. (Голови) 
В Головах пшениця не родить ся, хиба виїмково і для того тамошні Гуцули 
не придають їй важного значіня. 

4. Пшенице на гроші, а послід ва хліб. (Будз.) 
Характеристика иовочасного селянського господарства на Поділю, де чільну 
пшеницю мусять продавати, а хиба послід уживати на власну потребу. 

5. ІІшеницї му сї сипле. (Ваг.) 
Йому добре дів ся. Сипле ся — значить, виростав в колоски. 

0. Пшениця му центе. (Гнїдк.) 
Йому добре діє ся. 

7. Пшениця, то хлопська м^ка, мельницька біда, а панська їда. (Ііужн.) 
Пшениця коштує селянина богато праці, але йде звичайно не на його поки- 

ток. Пор. Етн. 36. УІ, 361. 

8. Яка пшениця, така паланиця. (Ільк.) 
Властивійше булоб сказати: яка пшенична мука. 

9. Як мені* пшениця родила, то мене й родина любила. (Гоки) 
Поки а був ваможнійший. 

Пявка. 1. Тогди то буде, як пявка крикне. (Сор.) 
Пявка не кричить ніколи; про якусь неможливу річ. 

Пядь. 1. Найлучше ся свовю дядею міритя. (Ільк.) 
Пядь — значить віддалене між кінцем великого і скавівного пальця, простер¬ 

тих у простій лінії. Се була найстарша міра для предметів невеликої довготи. 

Пяний. 1. Коли-сь не пяний, не потикай ся. (Гнїдк.) 
Говорять чоловікове, що позволив собі на якийсь невчасний жарт. 

2. Коли сь пяний, то лїзь у болото, а не зачіпай. (Ільк.) 
Відкараскують ся від зачіпок пяного чоловіка. 

3. Коли тобі два скажут, що ти пяний, лягай спати. (Льв.) 
Жартлива характеристика думки більшости. Пор. Даль 1, 317. 

4. Пяний виспит сї, але дурний ніколи. (Наг.) ...безумний... (Гнїдк.) 
Знач, пяний ліпший від дурного. Пор. АУапсі. Ш, Кагг 331; Сеіак. 209; 

Див. 4729; Даль І, 564. 

5. ІІявий дурному брат. (Наг.) 
Говорять про пяницю, що ніколи не скаже нічого розумного. Пор. 2аіиг 70. 

6. Пяний на все візваляв. (Ільк.) 
У нього ровух обезсилений, він не може нічому противити ся. 

7. Пяний плота сї чіпає. (Мик. н. Дн.) 
Не маючи чепити ся чого ившого. 

8. Пяний собі розум відбирає, а Біг ну знов дає. (Ільк.) 
Витверезївши він внов приходить до розуму і каеть сд. 
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Пяейй—Пята Ч. 21.725—21.745. 

9. Пяний свічки не поставить. (Ільк.) ...не васвітит. (Петр.) ..добре. 
(Жидач.) 
Він не ноже нічого вдержати твердо в руках. 

10. Пяний як дитина і нехотя правду скаже. (Гнїдк.) 
Пяноиу розвязує ся яяик. Пор. лат. Іп уіпо тегіїаз. ' 

11. Пяний як ніч теина. (Наг.) 
Про смертельно пяного чоловіка. 

12. Пяний як решетои накритий. (Пост.) 
Значінь неясне, може тому, що не може ввести ся 8 місця. 

13. Пяний як штік. (Наг.) ...шток. (Жидач.) 
Про дуже пяного чоловіка, вдає ся 8 німецького 8іоск, яке в получеию з при¬ 

кметниками означає усилене прикмети, пр. зіоскПпзіег, зіосксішшп. 

14. Пяні а дїти і нехотя правду скажуть. (Ільк.) 
Вар. до ч. 9. 

15. Пяного молитва, як хорого піст. (Зазул.) 
Обоє неважні. Пор. Сим. 1738. 

16. Пяного Пан Біг стереже. (Мик. н. Дн.) 
Він^хоч упаде, то звичайно не дуже потовче ся. 

17. Пяноиу вступи сї 8 дороги. (Наг,) 
Бо він шукає зачіпки. Пор. ^ап<1. І, Веігипкепег 1. 

18. Пяноиу йоре на колїна. (Льв.) 
Він не вміє оцінити перешкоди, відважить ся на все. Пор. ЬіЬІ. 160, 

19. Такий пяний, що хоть до нього хрести ся. (Лучак.) 
Радше: хоч відхрещуй ся від нього, як від нечистого духа. 

20. У пяного що в серци, то й на явицї. (Наг.) 
Він не вміє утаїти нічого. 

21. Хоть пяний, а правду каже. (Батят.) 
Пяний не все бреше. 

Пяниця. 1. Добро пяницї капля. (Дар.) 
Йому аби що-то, то задовольнить ся. Пор. ЗсЬІеі. 177; Нос. ст. 418. 

2. Лучший пяниця, як иедбалиця. (Мінч., Ільк., Петр.) Ліпший... (Залїее) 
Через недбальство чоловік нераз більше тратить, як через піятику. 

3. Пяниця і натще валит ся. (Гнїдк.) 
Він уже так знесилений, що натще виглядає як пяний. 

4. У пяницї хата броварои сиердит. (Борис.) 
Смердить горілкою або нивом. 

Пят4. 1. Аж ну в пятах постило. (Гнїдк.) 
З великого страху. 

2. Маю тебе в пятї. (Наг.) 
Вислов маловаженя і погорди. 

3. Пятаи в зад затикати ся. (Гнїдк.) 
Підскакувати, кепкувати собі з кого. 

4. Пятани накивати. (Лев., Ільк., Остерн.) 
Втікати. Пор. ЬіЬІ. 214; Даль І, 329. 
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21.746—21.760; Йятяй—Пятб 

5. Пйити задерті. (Наг.) 
Упасти горілиць або вмерти. Пор. Нос. ст. 418; 261ш\ 00. 

6. Я ЙОГО В П6ТЇ ношу. (Буде.) .. 
Маю його в зневазі, не поважаю його. Пор. ч. 24- * « * 

Пятий. 1. Пяте черев десяте. (Льв.) 
Про недоладне раховане. Пор. ЬіЬІ. 151; Нос. ст. 418. 

Пятка. 1. Не стало нйитки до десьитки. (Наг.) , 
Лихий рахунок. 

2. Що пйитка, то но десьнтка. (Сор.) ... 
Бо десятка в двоє стілько, що пятка. 

Пятниця. 1. Буде сім, пятяиць в одну неділю. (Гброден.) 
Якась неможлива будущина. 

2. В пятницю не вільно хліба печи, аби сьвята Пятновька не гнівала 
ся. (Вислоб.) 
Народне віруване. 

3. В пйитницю по Вознесению не мож прати шматьи. (Наг.) 
Народне віруване. 

4. Довша пйитнонька, як неділі. (Бібр.) 
Бо пятниця пісна, а неділя масна. Пор. 2&іиг. 621. 

5. Ой Иятнице, осиянцька гора горит! (Мшан.) 
Значіне неясне. 

6. Пятниця на гусячих ногах ходит. (Мшан.) 
Народне віруване. Пятниця ідентифікує ся 8 Сивиллою і старофраяцуською 
Бертою, що обі представляють ся як жінки на гусячих ногах, пор. Сирен. 

Пять. 1. Де пьитьои варьит, там сі шостий погодує. (Наг.) 
При більшій компанії легко одного заспокоїти. Пор. Мика 973. 

2. 6 пас ту пйить, пйитнадцїть, без двох двадцїть, семеро й троє і ма¬ 
леньких двоє. (Наг.) 
Жартлива Загадка на суму 50. 

8; Ні в пять, ні в девять. (Ільк.) ...десять. (Наг.) 
Про щось недоладне. Пор. Нос. ст. 382. 

4і Пйить ти иеже очима! (Іван.) 
Значіне неясне, може пядь, а може натяк на відомий грецький жест, де пока¬ 

зане комусь долоні 8 пятьма простягненими пальцями значить велику обраву. 

Греків, що ображають ся тим жестом, який у їх нонятю означає злодія, на¬ 

зивають пендосами. 

ІСонець другого тому.. 
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ЬтноГр&фічннА Збірник! т.VII.Містить: О. Роздольський, Галицькі 
народні к&зіш....... 

ЕтиоГрафічіїий Збірник, т. VIII. Містить: О. Роздольський, Галицькі 
народці новелі ... . . 

ЕтноҐрафічииЙ Збірник, т. IX. Містить: В. Г на тюк, Етнографічні ма¬ 
теріали и Угорської Руси. Т. III. (1. Матеріали виписані в кой. 
Земнлин, Шарош, Сніщ. II. Пісні записані в Бачцї) .... 

ЕтноҐр&фічпиА Збірник, т. X. Містить: Галицько-руські народні припо¬ 
відки. Зібрав, упоряд. і пояснив др. Ів, Ф р а ц к о. Вип. І. (А—Відати) 

ЕтноґрафІчпвй Збірник, т. XI. Міотить: Галицько-руські народні пісні 
в мольодінми. Зібрав др. І. Колесса . . . . . І 

Етнографічний Збірник, т. ХИ-ХШ, Містить: В. Гнатюх, Галицько- 
руські народні легенди, 1—II, той ио.і 

ЕтноГрафІчинй Збірник, т. XIV. Містить: Оповідана Р. Ф. Чмихала. 
Зібрав В. Лесе ви ч.. . . . < 

Етнографічний ЗбІриик, т. XV. Містить: Знадоба до галицько-руської 
демонольоМ, т. І. Зібрав 6 Гватюк. 

Етнографічний Збірник, т. XVI. Містить: Галицько-руські народні при-., 
новідкв. Зібрав, упорядкував і пояснив др. Ів. Ф р а н к о. Т. І., 
вип. II.. 

ЕтноГрафІчинй Збірник, XVII— XIX. Містить: Коломийки, т. І—ІІІ (Т.ХХ 
друкується і буде містити IV т. Коломийок). Зібрав В. Гватюк, том по 

ЕтпоГрафічпий Збірник, т. XXI—ХХИ. Містить: Галицько-руські народні 
мсльодії вібрані па фоноґр&ф Йосифом Роздольськки, списав І зреда¬ 
гував Сгай. Людксвич, том по . . . . . . . 

ЕтноГрафІчинй ЗбІрнни, т. ХХШ і XXIV. Містать: Галицько-руські на¬ 
родні приповідки. Зібрав, упорядкував і пояснив др. І. Фраоко. Т. II, 
вип. I. 300 К,, т. II, вип. П... . . . . 

Жито і Слово, вістнии літератури, історії і фолькльору, томи 1 — IV, разом ‘ 
зібрано впаяно число народиїх переказів і, оповідань про опришків . 

Записки т.І-г— ЬХХХіУ— містять богаїу бібліографію по етнографії, огляди 
часопнснй. і чимало статиЙ і матеріалів, той по 

Збірник фІльольоГічио! секції, т. II, III, VII і X. Розвідки Мих. Дра- 
гомапова про українську народим» слоьеепість і письменство. Т. І—IV; 
два перші томи кождвй по 3 кор., дна другі кождвй по 

Збірник фільольоГічлої секції, т. V Містить: І. Верхратський, про го- 
вор галицьких Лемків. Побіч граматцчиоі розвідки про говор Лемків 
подані тут також тексти лемківських народнїх оповідань і пісень. . 

Збірник фільольоГічної секції, т. VI. Посмертні вгадай Митроф&на Ди- 
харева в поля фолькльору й мітольоїИ ...... 

Зоря, письмо літературно-наукове р. III, V, VI по 600 к VIII, ЇХ, X і XI по : 
(містить між шіьшимн етнографічиі прицї Д. Ленкого). 

Зубрицький М. Тїсиі роки . . . ... 
Я Я Про реіруччшпу.. 
„ п Ііачкарство бавуну (тютюну) в горах . у Галичині 
„ „ в XIX ст. 
„ „ Велика родина в Мшайці. 
„ п Верхня вовняиа воша укр. р. оарода в Галичині . 

Блоустон, Народці казки і вигадки. 
Биіт Юрій. Бойківське весТ.:е в Гвіздци . .. 
Колесса Філ. Ритміка україпських народних піоень. 
Кузсля Зспои, Славяпські балади на тему: хлопець перебиравть ся в жі¬ 

ночу ОДІЖ. 
я „ Угорський король Матвій Корвін в славянськіЙ уегній 

слоассности ........... 
„ „ Причинки до народнім вірувань з початком XIX ст. 
„ , Про студії над дітьми ....... 
„ „ Бойківське всс/ле в Лавочмім. 

Девннський Вол од. Бойківське весїлє в Доброгостові .... 
Дсвицьвнй НечуЙ І. Сьнітогднд українського народу. (Написано на основі 

вищи Ананасова „Цозтнческія воззрінія Одавяігь пд природу*) 
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атсріяли до укр. руської етнольоґії, т, І. 
атерінли до укр. руської етнольоґії, містять В. Шухевача: Гуиуль* 

щкна, т. її. *(400 к.)^ т. IV, V і УЛ по. 
атерінли до укр. руської етнольоґії, т. ЦІ. .. 
атерінлж до укр. руської етнольоґії. т. V]. . - . .* . . 
атерінли до укр. руської етнольоґії, т. УІЦ і ЇХ. Метать: Мр. Г. 

Дитиии, а звичаях і нірувашіх укр. инрода, том по . 
атерінли до укр, руеьк. етнольоґії, т, X. .* . . 
нколасішч Я. Опис Камененького повіту. 
гоиовськиб Ои. Історія р>ської літератури, т. IV,?(Житвииси і характе 

ристикн україисько-руськпх етнографів) . . . . . 
лехнович Б. Раси Кнропп і їх історичні вз&омшш .... 
хрниовнч В. Останки комунізму у Бойків , . . . 
уська ІстАричиа бІблїотека, т. XIX. Праця Ю. Целвввча про опришків 
туднвськііб К. Лірники, студія. (Містить слонно лірницького жарїоау) 
о катівський От. Причинки до піанаия етиоґр. теріторії Уюр. Русм 

теиер і дивнійиіе . • 
„ , Угорські Русяия и сьвітлі мадярської урядової 

■ ! ТИСТИКИ „ . . 

►ранко Ів. Жіноча цевпля в народних пісних . 
„ Баїлаам і Йоасаф, старохрист. ромап 

* » і,: Наші коляди . . . . 
„ „ Лукіші К’и.'жлицн . ... 
„ „ Наливайко в мідянім биці, Причяион до історії,легенди 
# п Пісня иро Правду і Неправду , 
„ , Притча про сліпця і хромця ; : 

Оловошш збурене пекла . 
Коза а Плахта . . . . 
Слово’о Лава рев*Ь во скресові ж . 
До історії українського вертспв XVIII в. 

1 Нові матеріали до історії українського нертепа 
^'ТУДІ1 пад мародиїми піснями . 

Інроцькпй Кость. Нкдіробні хрести на Україні 
ІсрбаковськиЙ Надим Дершиаиі церкви па Україиї і їх типи 
|урат Посиль, Увільчсиз зличинця дівчиною в Бродах 1727 р. 
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