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Ілюстрації та підбірка прислів’їв Андрія Коцяка

Пошився в дурні…
Бідному куди не кинь, то все латкою наверх.
Куди не оберни, то все дірки зверху.
Маленькою латкою великої дірки не прикриєш.
Десь відірвав, десь залатав.
Поли крає, а плечі латає.
Нове з старими латками.
Прибрався к святу в нову лату.
Оцю річ як полатати, та в руки не хапати,
та положить на підтоки, то буде лежать
Бог зна доки.
Латка на латці.
Щовечора, щоранку та й надінем новодранку.
Бідний носить що може, а багач, що хоче.
У бідного тоді неділя, коли сорочка біла.
Біле не біле, аби воду виділо.
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Журба сорочки не дасть.
Бідний на сорочку старається,
а багатий й кожуха цурається.
Дожився: штани одні, а сорочок ще меньше.
Дожились, що ні свитки, ні чобіт.
Живемо без змін: багатіти немає змоги,
а голіти далі нікуди.
Рогатої худоби – вила та граблі,
хорошої одежі – мішок та ряднина.
Холодно, одягнувшись в одно. Однаково і в двоє,
як плохі обоє.
Немає в що й солі зав’язати.
Вовна, не вовна, аби кишка повна.
Ні шерстинки в дворі – голий як бубон.
От тобі наші вжитки: ні кожуха, ні свитки.
Родився без сорочки, так і вмру без штанів.
Брати мої небагаті: нема штанів,
тільки лати.
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З Божої волі продав штани, купив солі.
Штани як решето, а чоботи роти пороззявляли.
Чоботи каші просять.
Багатий на лати та на дрібні сльози.
Лата на латі, а зверху дірка.
Розступіться, лахміття, дайте місце лоскуттям.
Кожна одежина бідному личить.
Пани: на трьох одні штани,
котрий раніше встав, той ся і вбрав.
Труби, Грицю, в рукавицю.
Позич, голий, сорочки.
Сам голий, а сорочка за пазухою.
Сіттю голого не прикриєш.
Хоч гол, так прав.
Вітром підбито, а морозом підшито.
Прийде голий, забере в пазуху та й понесе.
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Добре, як голому в терені.
Голота не боїться ні дощу,
ні болота.
Аж скриня тріщить з наготи.
Не від того поголіли, що солодко пили й їли,
а мабуть на наші гроші прах напав.
Візьмеш з голого сорочку.
Втікай, голий, бо обдеруть.
Голого пояс не гріє.
Голому і на сіні мулько.
Голий, як бич, гострий, як меч.
Два голі третього не вбируть.
З голого як з святого: не візьмеш нічого.
Цього ніхто не зніме, і кращого не дасть.
Куди кинь, то все голим на п’яти.
На голого і собаки брешуть.
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Хоч покотись, усюди голо.
Хоч голий, зате в поясі.
Хоч голий, та пишний.
Голому розбій не страшний.
Як мокрий дощу, так голий розбою не боїться.
Голота не боїться ні дощу, ні болота.
Голий, як церковна миша.
Голиий, як турецький святий.
Голий підпирезався, та й зовсім зібрався.
А що мені збиратись! Встав, підперезався,
та й зовсім зібрався.
У голого нема що молоти.
Голий, як мати народила.
Бурлак, як сирита: коли біла сорочка,
тоді і свято.
Двом панам служить, а сорочки не має.
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З громади по латці – голому свитка.
З світу по нитці – голому сорочка.
Голе і босе, а голова в вінку.
Про такі заробітки будуть босі жінка й дітки.
Диряву кишеню ніколи не наповниш.
В багатого кишеня, як у бідного стодола.
Великий мені пан: з чого сорочка,
з того й жупан.
Дав пан Омелькові пояс,
як той без штанів зостався.
Два пани на одні штани.
Здається, і пан, а штанів нема.
Не всякого пана впізнаєш без жупана.
Пана повісять,
а три дні перед ним шапку знімай –
часом ще одірветься.
Пан хоч шапку і здійма, та правди в шапці нема.
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По Савці свитка, по панові шапка.
Отакі наші вжитки: ні кожуха, ні свитки.
На свиті стільки лат, як на селі хат.
У голові панство, а сорочку воші з’їли.
Хоч пан ледачий, та комір стоячий.
Не до нашої шиї ті коміри шили.
На ногах сап’ян рипить,
а в кишені трястя кипить.
На голові стрій,
а коло заду хоч з лопатою стій.
Знайте нас, що ми голі, та в жупані ходим.
Хоч поганий, та в жупані.
У білих рукавицях можуть бути брудні руки.
Прямо з чобітьми чоловікові в душу лізе.
Не жне, не косить, а жупан носить.
Не нашого пір’я птах.
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Трудно позиватись в латаній свитині
з добрим кожухом.
Не судись, бо стіл дорожче обійдеться за чобіт.
Як всі будем старостами,
не буде кому й шапки скидати.
Без кожуха бере скруха.
Милосердя в ньому, як в козячому кожусі зігрітку.
Дрібний дощ, козячий кожух,
вербові дрова – біда готова.
Грабований кожух не гріє.
Краще своє латане, ніж чуже хапане.
Що мені з того, що світ широкий,
як у мене чобіт нема.
За правду не сердися, здійми шапку і поклонися.
Правда в постолах, а кривда в чоботах.
Журба сорочки не дасть.
У сльозах хустку випере, і на грудях висушить.
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На вогонь дров не наберешся, а на піт – сорочок.
На дощі змокнеш і в плащі.
Кожуха на вухах носить.
До завірюхи треба кожуха.
Як приходить сніг з дожем,
то йдуть до шевця з плачем.
Кожух лежить, а дурень дрижить.
З лиса лиш кожух добрий.
І в зайця зимою щастя,
бо не кожен шубу має.
Садок влітку – як кожух взимку.
Трудно влітку без корови, а взимку без кожуха.
Іде зима, а кожуха нема.
Страшна зима, як кожуха нема,
чоботи ледащо і їсти нема що.
Лютий додає до весни охоти,
але ти взувай ще добрі чоботи.
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До святого духа не скидай кожуха,
а по святім дусі ще ходи в кожусі.
Після Івана Купала не треба жупана.
Минув Спас – держи кожух про запас.
Од спаса та й рукавиці до паса.
Покрівонько, Покрівонько, покрий мені голівоньку!
Пустий госпидар по Кіндраті –
не має ще кожуха в хаті.
Хто святкує на Пилипа, той буде голий, як липа.
На Андрія треба кожуха-добродія.
Сій овес в кожусі, а жито – в брилі.
Хто шапку на бакир носить, той господарем не
буде.
Господиня, коли повна скриня.
Убрало б ся красно, їло б ся смачно,
тільки робити страшно.
Він би й робив, та у нього рукави болять.
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Ні гуляння, ні робота, коли рванії чоботи.
Хто не робить, той голий ходить.
Лиха сорочка з плоту не згине.
З Божої волі, продав штани, купив солі.
Тепло, як циганові в ятері.
Хоч і спина гола, аби своя воля.
Чужим потом не нагрієшся.
Панська ласка літом гріє,
а на зиму кожуха треба старатися.
Казав пан: «Кожух дам», та слово його тепле.
Дав пан Омелькові пояс,
як той без штанів остався.
Не жне, не косить, а жупан носить.
Качинього дзьоба не нагодуєш,
а панської кишені не наповниш.
Біда нашим головам з панами голими.

Титулів повна шкатулка, пихи повні міхи,
а вбутими ногами босі сліди залишає.
Хоч грошей нема,
та в одежу вбився: розкрив поли, а ноги голі.
Чоботи нові, а підошви голі.
Чоботи риплять, а горшки не киплять.
Гучно, бучно, а п’яти мерзнуть.
Хоч копійка в каптані, та на сто рублів чвані.
Хоч поганий, та в жупані.
На гріш амуніції, на десять амбіції.
Наші лати переходять панські шати.
Срібло-злото тягне чоловіка в болото.
Золотом зайця не здоженеш.
З золотом як з вогнем: і тепло з ним, і небезпечно.
Багач гроші збирає, а чорт калитку шиє.
Тіло в золоті, а душа в мерзлоті.
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Красить дівку не вінець, а молодець.
Краса до вінця, а розам до кінця.
Вінець, та й дівотству кінець.
Непокрита дівоча голова, як хата без даху.
Одна квітка не робить вінка.
Стара дівка, дирявий кожух – то один дух.
Любов, як перстень, немає кінця.
Поцілунки милісінькі, а обоє голісінькі.
Найде свадьба сорочку.
Шия з намистом, а голова зі свистом.
Бери дівку в одній льолі, лиш би була до любові.
Знайдуть хлопці дівку і в подертій сорочці.
Гарній дівці гарно й в ганчірці.
Дівка красива, але прясти лінива.
Хоч на підошви глянь, така гарна.
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Як гарна Параска, то й гарна запаска,
коли ж вона мулиця, то не вабить і спідниця.
На траву дивись вдень, як обсохне роса,
а на дівку в будень, як неприбрана і боса.
Розступіться, люди, бо в мене спідничка лопотить!
Люби мене в середу, а я в неділю як приберуся,
то, може, на тебе й не подивлюся.
Ходи в чорному – люди скажуть: ледащиця,
ходи в білому, кажуть: чепуриться.
Нехай мене любить у чорнім,
а в біле приберуся, тоді й сама подивлюся.
Любиш мене вбрану, люби, коли із кагли вилізу.
Якби не Михайло, то я б не вбиралась файно.
Буде час красно ходити, аби було в чому.
Гола, боса, та в вінку.
Дівку повивай, скриню набивай.
Як не навчиш у пелюшках,
то не навчиш і в подушках.
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Прибери свиню хоч в золото,
а вона всеодно в хлів піде.
Вбери й пень, то буде подобень.
Затесався у волову шкуру.
Гарно, як теляті в мішку.
Вирядилась, як свиня в наритники.
Витратився хлопець бідний:
купив дівці перстень срібний.
Такий малий, що батькові штани короткі.
Залицявся в ходаках, оженився босий.
Прип’явся, як реп’ях до кожуха.
Прилип, як шевська смола до чобота.
Хоч вовк змінить шерсть, але все вовком
зостанеться.
Аби душа чиста, а постоли нічого.
Пішли парубки, шапки лишень видко,
явилися шмаровози, подивитись бридко.
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Лисому не треба гребіня, глухому –
музики, а сліному – дзеркала.
Бараняча шапка на баранячій голові.
Сидить Семен під кручею, ловить раки онучею.
Доброго молодця і кров гріє,
а ледачого і кожух не нагріє.
Буть сильний духом, а не новим кожухом.
Сім пар постолів зтоптав, поки їх спарував.
Покрили голову, як мокрим радном.
Не бійся рано встати, молодо оженитися, купити
хату укриту, а сукню ушиту.
Заміж вийти – не лапті сплести.
Крутиш-вертиш без кінця, зате вийдеш за шевця.
Добрий був чоловік, та собаками підшитий.
Як люба дружина, то люба й в ряднині.
Біда, коли жінка чоловіком,
ніби швець шкірою, крутить.
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Добра жінка дім збереже,
а погана своїм рукавом рознесе.
Жінка – не рукавиця, з руки не скинеш.
Добра господиня, коли повна скриня.
Одежа добра нова, а жінка – здорова.
Уберись, жінко, в кожух, бо я тебе бити буду.
Одягай бабо кожуха,
бо буду воловим батогом бити.
Як сорчка біла, то й жінка мила.
Куди голка, туди й нитка,
куди чоловік, туди й жінка.
Чоловік – голова в хаті, жінка – капелюх на голові.
Який Сидір, така Гапка, який кожух,
така й латка.
Дитина, а татова сорочка по коліна.
Дітей треба глядіти, але й себе одіти.
Хто вродився в чепці, скоро буде у вінці.
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Годуй дочки, хоч без сорочки.
Роби, дочко, то не будеш ликом кожуха шить.
У лінивої дочки брудні сорочки.
Син ходить в жупані,
а матір водить в лахмітті.
Тоді сироті великдень, коли біла сорочка.
Тільки й рідні, що личаки одні.
У мене кожух волохатий,
то й буде мій зять багатий.
Наше життя коротке, як сорочка бідняка.
Старий чоловік – то так, як подертий чобіт.
Купив дід бабі капці – короткі були,
та й втяв пальці.

22

Ближча сорочка до тіла, як сукман або кожух.
Не до стида, як сорочки нема.
Одна сорочка на спині, а друга на бантині.
Своя сорочка і дрантива мила.
Нема нічого, крім сорочки,
в якій мати народила.
Видумав чорт моду, а сам в воду, а ви гоніться.
Сидить чорт у болоті, плаче,
що людям моди не настаче.
З цього шику, коли б не вийшло шику.
Як не нагріє дух, то не нагріє і кожух.
Як холод, то і кожушана латка рідніша
за рідного батька.
Борони нас, Боже, од вербових дров, телячого
кожуха, заячої шапки та свинячих постолів.
Добре циганові в ятері, а в кожусі ще краще.
Не рівняйся свиня до коня, бо шерсть не така.
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Не зазіхай на чужий кожух,
щоб і свого не позбутись.
Берись, синку, за свою свитинку.
По Савці свита, бо на Савку шита.
Якраз Івану свита, тільки рукавів нема.
Шануй честь змолоду, а одяг знову.
По одягу зустрічають, а по одягу проводжають.
Пошануй одежину раз, вона тебе десять раз.
Так одягається, що й корова лякається.
Шануй одежу в дворі, вона тебе – в людях.
Якби одежа, то б носив, якби люлька, то б курив,
якби дівка-любка, то б любив.
Ні в*їв, ні впив, а дрантям світить.
В нього свита вітром підшита, а морозом підбита.
На свиті стільки лат, як на селі хат.
Одежі, що на ньому, а хліба, що в ньому.

Така обшарпана одежа, що й рак не вцепиться.
Як маєш кланятися лаптю,
то краще поклонись чоботу.
Там-то в мене багато сорочок: одна на мені,
друга на колі, а третю маю – комин затикаю.
Трястя тим багачам, що багато сороччя,
а в мене одненька, та щодня біленька.
Не ласка реп*яхи за пазуху класти.
Була в мене шапка пояркова: сім год по яру
валялась, вона мені на мою голову дісталась.
Кат бери шапку, аби голову додому донести.
Нема штанів – одні лати.
Чим більше лат, тим крепший воїн.*
Горе штани поре.
Куди не верни – не виходять штани.
Не в свої штани вбрався.
Не туди й штани йому стоять.
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Одна була хустка, та й ту в воду впустила.
Були коралі, та пішли далі,
були перли, та ся стерли.
Не треба й запаски, коли в плахті гарно.
Нема чобіт – взувай постоли.
Великий чобіт на нозі, а малий під лавкою.
Чоботи пасують наче псові.
І червоні чоботи муляють.
На великий росток нема чобіток.
Не скидай старих чобіт, поки нових не купиш.
На липу лізе босий, а з липи взутий.
Одна нога взута, друга роззута, а якби третя
була, не знаю, як би й пішла.
Оце надулась: наперед п’ятами обулась.
Філософ: обутий, а сліди босі за ним.
Шкіра на чоботи, язик на підошви.
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Ходак находиться, поки чобіт зробиться.
Старій бабці добре й в шапці.
Та баба ще дві дівки за пояс заткне.
Місяць лютий спитає, чи взутий.
Сій овес у кожусі, а жито в брилі.
У золоті удила коневі не милі.
На козаку і рогожа пригожа.
Козак, як муха – без кожуха.

28

І коваль, і швець, і на дуду грець.
Добря пряха і на скіпці напряде.
Добре з чужої пряжі і батоги плести.
Довго прясти та ткати, а почнеш краяти,
то й нема що.
Зимв була, чом не пряла, весна була,
чом не ткала?
Зимою день малий – нитка довга;
весною день великий – нитка коротка.
Напряла кітка півтора мітка,
а кіт як розігнав, то й не порвав.
На тонку пряде.
Наші пряли, а ваші спали.
Не сама пряла, кума помагала.
Пряду, пряду й нема ладу.
Сюди смик, туди смик, мій починок – як бик.
Треба прясти, щоб руб’ям не трясти.
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У нашої пряхи дочки ні одежі, ні сорочки.
Ще далеко Ілля, ще напряду і я.
Яка прядка, така й нитка.
Як прялось, так спалось, а як перестали прясти,
то не хочиться й спати.
Тікайте всі з хати, бо я буду веретином
фурдикати.
Скільки мотузку не плети, а кінець їй буде.
Нитка до клубка доведе.
Скільки клубочок не в’ється, а кінець знайдеться.
Не буде з швачки багачки, а з ткача багача.
І собака б ткав, якби хто нитки в’язав.
Ото ткач: нитка рветься, а він в плач.
Голка всіх одягає, а сама гола.
Голка – гіркий заробіток.
Коли б голка пройшла, а нитка мусить.
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Має нитку, має голку,
шиє все життя без толку.
Голкою криниці не викопаєш.
Гнилими нитками шите.
Не вмієш шити, не пори.
І шити і пороти знає.
Ні рве, ні латає, і ні про що не дбає.
Ото я шила, як ще моя мама жила:
мама тикала, а я микала.
Пошив: на собаку мале, а на кота велике.
То шиє, то поре, та все ниткам горе.
Хороше, та рідко шито.
Які гроші, такий крам, які халяви, такий пан.
Яке волокно, таке й полотно.
Хоч погано покраяний, та міцно зшитий.
Шити та пороти, щоб більше було роботи.
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Одрізаного не приставиш.
Десь від тебе кравець мірку згубив.
Кожний кравець на свою моду крає.
Кравець, але такий,
що лиш міхи вміє шити.
Кравче, добре край, або сукно віддай.
Кравче, пильнуй свого кравецтва,
а в шевство не мішайся.
Знай, шевче, своє правило,
а помежи кравців не лізь.
Ліниві кравці беруть довгі нитки.
Наш кравець по великих шляхах
дубовою голкою шиє.
Який крій, такий стрій.
Як розуму нема, то з кожуха не приточиш.
Як руки зкроять, так спинка зносить.
Десять раз втинаю – все коротке.
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З одного вола двох шкур не деруть.
Наздогад лише личаки плетуть.
Ні швець, ні кравець, ні чортзна-що.
Словом – як шовком вишиває,
а ділом – як шилом шпигає.
Словом як листом стеле, а ділом як голками коле.
Без знання і постоли не пошиєш.
Без розуму ні сокирою рубати, ні личаків в’язати.
Швець без чобіт, а тесля без воріт.
Швець на кобилі шкуру хвалить.
Швець – не купець, а коза – не товар.
Що б то був за швець,
коли б усім на один копил чоботи шив.
Без копила і швець чоботи не зробить.
Оце шив: два чоботи на одну ногу.
Ні до чобота закаблук, ні до черевика рант.
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Ніхто не знає, чий чобіт муляє.
Язиком діри не залатаєш.
Косо-криво, аби живо.
Ні пришити, ні приліпити.
Наша Федора то шиє, то поре.
Ледачому і нитку перервати важко.
У ледачого і чоботи з ніг вкрадуть.
Радо б я пряла, та лінь напала.
Де тонко, там і рветься.
За спанням і лежанням і сорочки не будеш мати.
Коли б хліб та одежа, то їв би чоловік лежа.
Сидить, надувається,
три дні в чоботи взувається.
Сидить, надувається,
вперід п’ятами взувається.
Збирається, як свекор до пелюшок.
35

Як я устану досвіта, то годину стогну,
годину чухаюсь, годину взуваюсь,
а три години до роботи стаю.
Не для шапки голова на плечах.
Як пес робить, так пес у чоботях ходить.
Так до діла, як свиня штани наділа.
Хвальба сорочки не дасть.
В хаті, як у віночку, а сама сидить, як квіточка.
Купуй хату криту, а свиту шиту.
Плети йому калачі, а він тобі лапті.
Пошила б баба кожуха, та вовна перешкоджає.
Це та баба, що й дріт пряде.
Влітку і качка прячка, а зимою
і Переся не береться.
Одним пальцем і голки не втримаєш.
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Як гуляв, так гуляв: ні чобіт, ні халяв,
поки дійшов, то й підошов не знайшов.
П’ятниця: пропив штани та й хвалиться.
Напився до порядку: два ведуть,
а третій несе шапку.
Чи пропити, чи штани купити?
Латку на латці ношу, а шаг на горілку держу.
Сам собі граю, сам танцюю, сам і чоботи чищу.
Не хочиться танцювати, та черевики просяться.
Гулять не хочиться, та черевики просяться.
Сорочка цвинтарем смердить, а ще б танцювалось.
Не писанії рукави скачуть, а сите черево.
На пузі шовк, а в пузі бовк.
Полову їсть, а фасон тримає.
Казна-що, і з боку бантик.
Гулі не одного в лапті взули.
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Хто празників питає, той сорочки латає.
Викупив сорочку, а заставив свитку.
Міняйло без штанів ходить.
Нині гульки, завтра гульки,
оглянувся – нема чуньки.
Держись чого доброго, як воша кожуха.
На словах милості просить,
а за халявою ножа носить.
Дав дулю через кишеню.
І з-під стоячого підошву випоре.
І на ходу підметки обріже.
Лисом підшитий, псом підбитий.
Лисом поглядає, а в пазусі камінь тримає.
На злодії шапка горить.
По шапці злодія видно.
Той кричить, у кого шапка горить.
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І собаки не брихали, як кожуха вкрали.
Красти – не прясти, спина не болить
Закинув вудку в чужу будку, дивись,
і тягне як не сіряк, то свитку.
Це той, що по кишенях молебні править.
З чобітьми вскочить, і вискочить.
Злякався, аж на мені сорочка пополотніла.
Пильнуй носа свого, а не кожуха мого.
Чужий кожух не гріє.
Добре з чужої шкіри ремінець краяти.
З чужого воза і серед болота зведуть,
а вкрадену одежу і в церкві знімуть.
В чужий черевик ноги не сунь.
Подарунки за Дніпром без штанів ходять.
Набрав, що аж голову поза пазухою видно.
Шкода вашої голови, але шкода і моєї шапки.
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Голова на те, щоб шапку носити.
Ще баран шкіру носить,
а вже кушнір за неї просить.
Син з батьком закладався,
та й без штанів зостався.
Хоч ми брати, але наші кишені не сестри.
Одежу бережи для холоду, а гроші – для голоду.
Писар провинився, а шевця повісили.
Не судись, бо постіл дорожче
обійдеться за чобіт.
Голий голого не позива.
Слабий з дужим не борись,
а голий з багатим не дружись.
Голота вилізе з болота.
Не роби з писка халяву.
Радіє, як чорт писаній торбі.
Одів мішка, і каже свитка.
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Дурень все закладався, доки без штанів
не зостався.
Стільки наговорив, що і в шапку не збереш.
Дивись вверх настільки, щоб шапка не злетіла.
Не тоді спати, як товариш шапки шукає.
Он де шапка, он де двері!
Заберіть його геть із одежею!
От вам і Лука: рукавиці за пазухою, а він їх шука.
Не клади в рот руки без рукавиці, бо одкусять.
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В попа здачі, а в кравця остачі не питай.
У церкві обновився хрест, а на попові – ряса.
Вибрався піп у ризу, а чорт у рядно
і говорять одно.
Вбрався, як чорт на утреню.
Прибрався, як піп на службу.
Чорт не чорт, а люди не так вбираються.
Всі люди як люди – один чорт в яломку.
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