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Af børn og fulde folk 

 

skal man høre sandheden. 

Af liden gnist 

 

kommer ofte stor ild. 

Af og til er det modsatte køn 

 

lidt for modsat. 

Alle veje fører til 

 

Rom. 

Alt på plads, 

 

giver plads til alt. 

Arbejdet gør 

 

søvnen sød 

Bag skyerne 

 

er himlen altid blå. 

Den, der kommer først til mølle, 

 

får først malet. 
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Den der gemmer til natten, 

 

gemmer til katten. 

Det nytter ikke at græde over 

 

spildt mælk. 

Hastværk 

 

er lastværk. 

Godt begyndt 

 

er halvt fuldendt. 

Et er søkort at forstå, 

 

ét andet skib at føre. 

Et æble om dagen 

 

holder doktoren borte. 

Der skal to til at 

 

skændes. 

llere lille og vågen 

 

end stor og doven. 
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Kommer tid, 

 

kommer råd. 

Blind høne kan også finde 

 

et korn. 

Hvad hjertet er fuld af, 

 

løber munden over med. 

Hvad man i ungdommen nemmer (lærer), 

 

man ej i alderdommen glemmer. 

Man kan ikke klippe håret 

 

af en skaldet. 

Man må krybe, 

 

før man kan gå. 

Man må smede, 

 

mens jernet er varmt. 

Peger du finger ad nogen, 

 

peger tre tilbage på dig selv. 
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Boghylden er den stige, 

 

hvorpå du bliver din overmands lige. 

En fugl i hånden er bedre 

 

end ti på taget. 

En sand ven kommer ind, 

 

når andre går ud. 

Når en blind leder en blind, 

 

falder de begge i graven. 

Små gryder har også 

 

ører. 

Zebraen kan ikke slippe for 

 

sine striber. 

Der går ikke røg af  

 

en brand uden ild. 

Æblet falder ikke langt 

 

fra stammen. 
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Den, der kommer først til mølle, 

 

får først malet. 

Den sten man ikke kan løfte, 

 

skal man lade ligge. 

En god latter 

 

forlænger livet. 

Frem og tilbage 

 

er lige langt. 

Det sete afhænger af 

 

øjnene som ser. 

Højt at flyve, 

 

dybt at falde. 

Den, som jager to harer,  

 

får ingen. 

Det, der kommer let, 

 

går let. 
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Den halte ser, den blinde går,  

 

og hånd i hånd de målet når. 

Dumhed og stolthed  

 

vokser på samme træ. 

Man bliver ofte skudt af de kugler,  

 

man selv støber. 

Mange bække små  

 

gør en stor å. 

Man skal ikke skue hunden  

 

på hårene. 

Man skal ikke sætte alt  

 

på ét bræt. 

Nye koste  

 

fejer bedst. 

Nærved og næsten  

 

slår ingen mand af hesten. 

 


