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Nadanicsek Imréné (sz, Gereguly Piroska);
Szólások, közmondások

Falunk múltjának minden szellemi, tárgyi értékét fel kell tárni, megmenteni. 
Talán még nem késő, A legidősebb jósvafői emberek emlékezetének mélyéről 
kerültek felszínre az alább felsorolt szólások* közmondások.

A szólások kötött, állandósult szókapcsolatok, többnyire nem elsődleges 
valóságos értelmükben használjuk, hanem átvitt értelemben. A közmondásokban 
évszázadok, nemzedékek erkölcsi vagy élettapasztalata, életbölcsessége 
fejeződik ki.

Az anyag többségét Gereguly Ferenc és Gereguly Ferencné, szeretett szüleim 
mondásai aJ apján gyűjtöttem.

A bolond dicsekszik még a semmi
vel is.
A botnak is két vége van.
A butaság és a kevélység egy bokor
ban terem,
A cigány is a maga lovát dicséri.
A cigánylányé egy kanállal édesebb? 
A csizmám se törülném bele,
A fáho' vert lófaszt is megenné.
A farkas nem eszi meg a telet,
A feje az eget veri,
A foltos ruha nem szégyen* csak ron
gyos, mocskos ne légyen.
A fii leden ülsz?
A gazdád nagyobb úr, mégsem ugat. 
A guta üssön beléd.
A hegyek pipálnak, a vőgyek megáz
nak.
A herkópáter se bír vele!
A jányt* m ega tehenet akkor kell ad
ni, mikor veszik,
Ajég hátán is megél,
A jó csődör vagy megsántul, vagy 
megvakul.
A jó malom mindent megőröl.
A kákán is csomót keres.

A kakas is úr a maga szemét
dombján.
A katona* meg a pap oda megyen, 
ahol kap,
A kecske se menne a vásárra, ha a 
farka aJá nem ütnének.
A kerek egyszer fel, egyszer lemegy. 
A kocsma ódalára hugyozta ki a ke
resetét,
A kutya is a magasabb dombra sza
rik.
A kutya is haragszik az orráért.
A kutya is megvesz tőle.
A kutya se enné meg a kenyeret a 
kezéből.
A kutya se néz rá.
A kutyának se kell.
A kutyának se kellett volna.
A kutyának se mutat utat.
A kutyának se való.
A lába szárában van az esze.
A mérgesbe szarni járnak.
A naphoz szeretne beállni fűtőnek.
A nehez széna kazal alatt nem döglik 
meg az eger,
A nyakára küldött valakit.
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A nyavalya töri érte.
A pap is bolond, ba részeg.
A pénz számolva, az asszony verve ■ *
JfO.
A pénznek nincs szaga.
A rest többet fárad, a fösvény kétszer 
költ,
A szekeret is kenni kell, hogy ne 
nyikorogjon.
A szél fújt, vagy az eső esett ?
A szeméből se lehet jót kinézni.
A szemét is kilopják.
A szerencsétlenség nem jár egyedül 
A szükség törvényt bont.
A tavasz ravasz.
A tehenbol is kibeszéli a bomyút.
A tyúkkal fekszik, a kakassal kel,
A vak is azt mondja, majd meg
lássuk.
A világ minden kincséért se sértené 
meg.
A víz se mossa le róla, 
Abbajáránkozik,
Ágról szakadt.
Ahol a bőr össze nem ér, könnyen
kiugrik ott a szél
Ahol nincs, ott ne keress!
Ahova nem tettel, ott ne keressí 
Akasztottak, már fel tőle jobbat is. 
Aki beteg feküdjék, ha kínálják se 
egyék.
Aki bolond délelőtt, bolond az 
délután is.
Aki le van szarva, ne ugráljon!
Aki megyen halad, akt szarik, ma
rad.
Aki seggit emelinti, száját nyalja. 
Akinek nem tetszik a lekváros, tör
jön a mákosból
Akinek vaj van a tején, ne álljon ki a 
napra!
Alszik, mint a bunda.
Alszik, mint a mormota.

Ami a szívén, az a száján. 
Anyámasszony katonája.
Annyi van belőle, mint a préske. 
Annyian vannak, mint kutyában a 
bolha.
Annyit ér, mint halottnak a csók. 
Annyit ért hozzá, mint tyúk a ABC- 
hez.
Arra már ihassuk a hideg vizet.

*

Asíjónk, mint a kutya a lagziba, a tő- 
töttkáposztára.
Ásít, mint a kutya a lagziba. 
Asszonybeszéd pipafüst.
Az eget is nagybőgőnek nézi.
Az egyik lábad itt legyen, a másik 
meg ott.
Az ellenségemnek se kívánom.
Az eső eshet, az utas mehet.
Az igazi úr a pokolban is úr.
Az Isten nem ver bottal 
Az okos eltagadja amije van.
Az okos haj ott hagyja a buta fejet. 
Az ördög nem alszik.
Az ördöggel cimborái.
Az ördögnek tartozott ezzel az úttal 
Azt kaptad, amit Nagy Pali a 
padtapasztásér.
Azt se mondta bakfitty.
Baj van Köpecen?
Bámul, mint boíjú az új kapura. 
Becsapta, mint szél a budiajtót. 
Bekapta a legyet.
Bekötik a fejét.
Beleadott apait, anyait.
Belefojtották a szót.
Belekőpött a levesébe.
Beleszaladt a gatyamadzag.
Benne maradt a pácba.
Beszélek a fejével 
Beszélhet ennek az Isten is!
Beült, mint Bejébe a strimflís.
Bili szólja meg a fazekat.
Bizonytalan, mint a kutya vacsorája.
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Bolond lyukból bolond szél fúj. 
Bolondnak bolond a szerencséje, 
Bomyú kötélen van tartva.
Ború után derű.
Bottal ütheted a nyomát.
Bőg a szamár, eső lesz.
Buta, mint a tök.
Búval baszott ember.
Büdös a segged, mégis magaddal 
hordod.
Büdös neki a munka.
Büdös, mint a dög.
Cémaszálon lógott az élete. 
Cicomázza, becézgeti.
Cidrizett a térde.
Cifra nyomorúság.
Cigány a cigány, ha mozsárba törik 
is.
Cigány útra szaladt a falat. 
Cincognak az egerek, nincs itthon a 
macska.
Cipóra verte a fejét.
Csak a seggit vakaija.
Csak addig nyújtózkodj, amíg a 
takaród ér!
Csak hálni jár bele a lélek.
Csalánba nem üt a mennykó. 
Csampusz, mint a Klári jánya.
Csapja a szelet valakinek.
Cseberből vederbe esett.
Csókra húzza a száját.
Csonttá fagyott.
Csorba csík, minden szarba belecsíp. 
Csordultig telt be a pohár.
Csörög a csontja.
Csörög a szarka, vendég jön.
Csurom vizes lett.
Csurran * cseppen.
Derékba tört az élete.
Dérrel - dúrral nekilát.
Derűre ború.
Dicséri magát, mert meghalt a dí-
esérője.

Dínomdánom, szánom - bánom. 
Dobbal nem lehet verebet fogni. 
Dobra verik.
Döglik napról napra.
Döglött disznóra nem kell az ajtót 
bezárni.
Döglött kutyának árok a helye. 
Döglött ló is rúgott már agyon em
bert.
Dúlásig ehet, ihat,
Dunát lehet vele rekeszteni.
Dűlőre jutottak.
Eb csont beforr.
Égbekiáltó.
Egész éjjel petrezselymet árult. 
Égetik a kapcádat.
Égi meszelő lett.
Égnek áll a haja.
Egy állapotban van, mint a Samu 
nadrágja.
Egy dénár, két dénár, ebből neked 
semmi se jár.
Egy dénár, két dénár, neked ebből 
semmi se jár.
Egy fecske nem csinál nyarat.
Egy kapavágást se tett.
Egy lovat nem lehet két seggel meg
ütni.
Egy lyukas garast se ér.
Egy rókáról nem lehet két bőrt le
húzni.
Egy tyúk alól való.
Egyedül maradt, mint az ujjam. 
Egymásnak adják a kilincset.
Egyszer minden hegyes megtömpül. 
El vótónk zíteredve.
Elég egy sütetből egy kenyér. 
Elereszti a füle mellett.
Elevenére tapostak.
Elhervad a lába alatt a fu, mire meg
mozdul.
Elhullatta már a csikófogát.
Elhúz, mint ősszel a vadlíba.
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Elhúzták a nótáját.
Elment, mint a Varga méhe. 
Elnyúlott, mint a juhász kutyája. 
Előbb ól, azután disznó.
Először a füvei kell kaszálni* azután 
a samyút
Elővette a jobbik eszét.
Elverte, mint a kétfenekű dobot. 
Elverte, mint jég a határt.
Elverte, mint szódás a lovát 
Elvitte Lucifer.
Emberére akadt.
Ennek a késnek Becsbe van a 
köszörűse.
Enni kell, számi muszáj.
Ép bőrrel megúszta.
Érdemesebb volna ruházni, mint e- 
tetni,
Eső lesz, mert leszáll a füst,
Eső után késő a köpönyeg.
Esze ágában sincs.
Ettől úgy fog szólni a seggein, mint 
a tótorgona,
Etyere - petyeréznek.
Ez az olló is olyan, minta cigány 
izéje, hideg - meleg vizet egyformán
fog.
Ez se lát messzebb az orránál 
Ezt se teszi a kalapja mellé.
Fabatkát sem ér.
Fából vaskarika.
Fajankó volt egész életében,
Falu farka.
Farkasordító hideg van.
Farral kelt fel 
Fejébe szállt a dicsőség.
Fején találta a szöget.
Fejéről büdösödík a hal 
Fejjel megy a falnak.
Fél füllel figyel.
Fel van vágva a nyelve.
Felkopik a2 álla.
Felül derül, bocskor merül

Felült Lackó a nyakára.
Fingik, mint a szakadt ló.
Fingot sem ér a munkája.
Finkő nyőtt a nyelvére,
Fityinget se ér.
Fitymálkodik,
Fittyet hány rá.
Fizet, mint a katonatiszt.
Fizet, mint a köles.
Foga van a télnek.
Fogadd be a lakót, kitúrja a gazdát! 
Fogy, mint a kaszakő.
Fonnyadt, mint a susínka.
Fosík, mint a murányi kuty a.
Fűbe harapott.
Füle botját se mozdícsa.
Fülébe tették a darazsat.
Fülét, farkát elereszti.
Gallyra ment.
Ganajos, mint a paraszt.
Gatyába rázták.
Gazdájára talált.
Gereblyével fésülködik.
Germózik vele.
Görbén nevet.
Göthös, girhes.
Gyantázni!
Gyereket még a bolond is tud csi
nálni.
Gyönyörű, mint a Gergely babja. 
Gyökeret vert a lába.
Ha adnak fogadd e l  ha ütnek szaladj 
el!
Ha az Isten nyulat adott* ad hozzá 
bokrot is.
Ha cigánygyerek hull az égből, 
akkor is megyek.
Ha feláll a farka, az esze megáll.
Ha jói lakott, már kevessel is beéri. 
Ha jöttök lesztek, ha hoztok esztek. 
Ha lúd, legyen kövér,
Ha megcsordul Vince, tele lesz a 
pince.
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Ha nem fogadsz szót, seggbe rúglak. 
Ha nem tetszik untercikk!
Ha Pál fordul köddel, hull az ember 
döggel.
Ha reggel nem igyekszel, már dél
után hiába szaladsz.
Haja szála se görbült meg. 
Hajbakaptak.
Hallgat, mint szar a fűben,
Hallgatni arany.
Hálni jár bele a lélek.
Hamar útilaput kötöttek a talpad alá. 
Hasát süttetí a nappal.
Hasba vállas.
Haza vágta.
Hempereg, mint kutya a gyepen. 
Herkó Páter.,,
Hetet - havat Összehord,
Hiba van a kréta körül.
Hideg a keze, mint a béka seggi. 
Hideg vizet ihat rá,
Hímez - hámoz.
Hívatlan vendégnek ajtó megett a 
helye.
Hosszabb péntek mint szombat, 
majd kimossa vasárnap.
Hosszú haj, rövid ész.
Hozomra kérte.
Huncut a paraszt, mihent egy arasz. 
Hurokra került,
Hübele Balázs,
Hiibelebalázs módjára cselekedett. 
Ideges ember nincs, csak bolond. 
Igazad van, tied a baktertojás, 
Ijedtében össze szarta magát.
Ilyen időben a kutyát is kár kiverni. 
Imádság tartja benne a lelket.
Ingó firma, vagy fingó Irina. 
Irigyeímnek sem kívánom.
Isten a megmondhatója.
Isten ellen való vétek.
Istentől elrugaszkodott.
Iszik, mint a gödény.

Iszkiri!
ítéletnapig is elvárhatod.
Itt van a kert alatt,
Ityeg - fityeg.
Jégre vitte.
Jó tett helyében sose várj jót.
Jobb félni, mint megijedni.
Jobb későn, mint soha.
Jobbnak látta kereket oldani.
Jóból is megárt a sok.
Jön a tavasz, szól a "ki - kigyu \
Jut is, marad is.
Kámforrá vált.
Kanál, villa nincs zöiTenés nélkül. 
Kap az, aki nem rest.
Kapós, mint télen a szalmakalap. 
Kapva kapott rajta.
Káromkodik, mint kondás a 
malacára.
Kegyelem kenyéren él.
Keményfejű kálvinista.
Kényelmesen ül a babélj án. 
Kenyértörésre került a sor.
Kénytelen magát dicsérni, mert 
meghalt a dícsérője.
Keresztül viszi, mint a Görgeiek a 
létrát.
Kering, mint bíró seggibe a savó. 
Kerülgeti, mint macska a forró kását. 
Kés alá kerül.
Készpénznek vette a szavát.
Kesztyűs kézzel bánnak vele.
Két dudás nem fér egy csárdában.
Két guba nem egy.
Két huncut ember van a világon; aki 
a másét kívánja, és aki a magaét 
hagyja.
Két szék közül a fűdre ült.
Két vége van a botnak,
Kétfele áll a füle.
Keves lesz neki a Dárius kincse is.
Ki mint vet, úgy arat.
Ki mint veti ágyát úgy alussza álmát.
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Ki mit keres, megtalál.
Ki sánta, ki púpos* kinek a fara 
rossz, bizony Isten egy se gusztusos. 
Kibírja, ha a hátán fát vágnak is. 
Kicsi az ól nagy a disznó.
Kicsi báncsa a nagyot.
Kiesett a csöcs a szájából 
Kifingott
Kifogyott belőle a szusz.
Kígyót, békát kiabált rá.
Kiincig - fmcigelték.
Kiköszörülte a csorbát 
Kimaradt, mint a Jancsi vastagja. 
Kinek a pap, kinek a papné.
Kinek nincsen kutyája, maga ugat 
este.
Kínlódik, mint a káposzta hús 
nélkül
Kinyalta magát.
Kinyílt a csipája,
Kis ember nagy bottal jár.
Kitett magaér.
Kivágta, mint a macskát szarni. 
Kockán forgott az élete. 
Kódusbotrajut 
Konty alá való.
Kopasz, mint a segg.
Kopog a szeme.
Koslat} mint a töketlen kutya. 
Kóvályog, mint gólyafos a
levegőben.
Kő kövön nem maradt.
Kölcsön kenyér visszajár.
Könnyebb a kazal szénában a tűt 
megtalálni, mint a hazug embert 
utolérni,
Könnyebb a lelkének, ha árthat neki. 
Könnyen beszél, mert jól van 
megvetve a feje alja.
Könnyű a más munkáját kritizálni. 
Könnyű Katát táncba vinni, ha maga 
is akaija.
Könnyű ugatni.

Könnyű utólag okosnak lenni. 
Körmére néznek.
Körömszakadtáig ragaszkodik az 
igazához.
Kőszönőmbol nem lehet megélni. 
Kötélből vannak az idegei.
Kötelet érdemel.
Kötellel se lehet odahúzni.
Kötellel se lehetne már megtartani. 
Köti az ebet a karóhoz.
Kötve hiszek benne.
Kővé vált a rémülettől.
Közös lónak túrós a háta.
Krisztus koporsóját se őrizték in
gyen.
Kukoríkú, vas pinájú.
Kutya legyek, ha tudok róla.
Kutya van a kertben.
Kutya világ lesz.
Kutyából nem lesz szalonna. 
Kutyaharapást szőrével. 
Kutyaszorítóba került.
Különös egy figura.
Küszöbön áll.
Kvittek vagyunk.
Láb alatt van,
Lába kelt.
Lapul, mint aki beszart.
Lapul, mint szar a fűben.
Lefagyott a lónak a szarva.
Lefekszik a tyúkkal, felkel a ka
kassal.
Legkönnyebb ugatni.
Lejjebb vagy a béka seggítől 
Lélekszakadva menekül.
Lent van a Dóciné ládájában. 
Letagadja a csillagot is az égről 
Letyefetyélnek róla.
Lógassa az orrát, mint akinek nem 
jutott káposztafód.
Lóháton jár nála a emberség.
Lóhátról beszél az emberekkel 
Lópikula a seggedbe.
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Lopóval sem tudnád kiszívni 
belőlem,
Lőrinc belehugyozott a dinnyébe. 
Luca után már minden nap egy 
tyúklépéssel hosszabb.
Lusta, mint a dög.
Lyukat beszél a hasába.
Majd a seggem megszűri.
Majd megbékél a maga kenyerén. 
Majd megüti egyszer a bokáját. 
Majdra a zsidó se ad.
Mái a verebek is csiripelik.
Már csak a reménység tarcsa benne a 
lelket.
Már megint valamibe sántikálsz.
Más kárán tanul az okos* a buta meg 
a maga nyomorúságán.
Másnak is volt nevenapja, még se 
baszta meg a kutya.
Mátyás ha nem talál, csinál.
Még az eget is nagybőgőnek nézi. 
Még a maga kenyerén se kell neki, 
Még álmomba se gyöijön elő!
Még az ördögnek se kell.
Még az se biztos, ami a kezedben 
van.
Még kapcának se volna jó.
Még soha nem ette meg a farkas a 
telet.
Még szaros pennával sem érni fel az 
orrát
Megalszík a szájában a tej.
Megenné még a saját szarát is, ha 
büdös nem volna.
Meghugyozta a giliszta.
Meginná még a Krisztus köpönyegét 
is.
Megszenvedett, mint Krisztus a 
keresztfán.
Megverte a keze.
Megverte a saját keze.
Mehet Kukutyinba zabot hegyezni.

Messze van, mint Makó 
Jeruzsálemtől,
Miből lesz a cserebogár!
Mindegy, hogy ki kakasa csinálta, de 
az ő tyúkja tojta.
Minden ráfér a szemére.
Mindenki csak olyan kalappal 
köszön, amilyen van neki.
Mindent leenged a gigáján.
Mindig a könnyebb végét fogja meg 
a dolognak.
Minek annak a sarkantyú, aki nem 
tudja összeverni.
Most érte el az anyja kínja.
Most ugrik a majom a vízbe.
Mozsdik a macska, bolhászkodík a 
tyúk.
Nagy forgalom, kevés haszon.
Nagy nevetésnek sírás a vége.
Nagy prófusz.
Nagy szél, ha meg nem áll 
Napon sült máié.
Ne akard visszahozni a temetőből a 
halottat.
Ne azt nézd, hogy mit mondott, 
hanem, azt hogy ki mondta!
Ne fesd az ördögöt a falra!
Ne ítélj, hogy ne ítéltess!
Ne keseregj, légy víg, nem lesz ez 
mindég így!
Ne menj fejjel a falnak!
Ne szaladja olyan szeker után, ami 
nem vesz fel.
Ne szólj szám, nem fáj fejem!
Ne várd, hogy a sült galamb a 
szádba repüljön.
Neki esett, mint bolond bomyú az 
anyjának.
Nem az a vétek, ami az ember száján 
bemegy, hanem az, ami kijön.
Nem azé a madár, aki megtalálja, 
hanem azé, aki elszedi.
Nem babra megy a játék.
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Nem baj az, ha szar is, csak sok 
legyen belőle.
Nem enged a huszonegyből.
Nem enged a negyvennyolcból 
Nem erre a világra való.
Nem eszi meg a farkas a telet.
Nem eszik olyan forrón a kását.
Nem fenekig tejfel az élet.
Nem fér egy zabszem se a seggibe. 
Nem fér hozzá a munkához, mint a 
cigány a kéve kötéshez.
Nem fűztőnk együtt bakancsot.
Nem győzi cérnával 
Nem ijed meg a maga árnyékától. 
Nem jó az urakkal egy tálból 
kukorícázni.
Nem kis időre gyöttem ide.
Nem lehet el gereblyézni.
Nem mind arany, ami fénylik.
Nem osztottónk neked lapot.
Nem tartja a száját.
Nem tudsz, mire jutsz.
Nem úgy jártam mint a kövesdi 
farkas, hogy rám virratt, hanem rám 
sötétedett.
Nem zörög a haraszti ha a szél nem 
fújja.
Néma gyereknek anyja se érti a 
szavát,
Nemakarásnak nyögés a vége.
Nesze semmi, fogd meg jól!
Nézd meg az anyját, vedd el a 
jányát!
Nézek széjjel, mint Izsó a 
másvilágon.
Néztem, mint vak kutya az ugaron. 
Nincs helye, mint az igazságnak. 
Nyakába varija magát.
Nyakig benne van a pácban.
Nyálítani való.
Nyalják - falják egymást.
Nyekereg, mint a kenetlen szeker. 
Nyeli, mint kacsa a nokedlit.

Nyeregbe érzi magát.
Nyomtatós lónak nincs bekötve a 
szája.
Nyűgöt vesz a nyakába.
Oda ért vissza, mint a mádi zsidó. 
Olaj a tűzre minden szava.
Olyan buta vagy, mint a faszom, 
csak avval különbözöl, hogy szemed 
van.
Olyan buta, mint a segg.
Olyan buta, mint hat pár ren
dőrcsizma.
Olyan éles ez a kés, hideg, meleg 
vizet úgy fogja, mint a cigány fasza 
a vizet.
Olyan lesz ez, mint a hótt ember. 
Olyan nagy szája van, mint a bécsi 
kapu,
Olyan nyelve van, hogy elérne még a 
kutya seggibe is.
Olyan pofot adok, hogy az eget is 
nagybőgőnek látod.
Olyan rossz, mint kutyának a karó 
közt.
Olyan sovány, hogy csak a bőre tar* 
csa össze.
Olyan vágyónk, mint a vízen a 
bugy borék.
Olyan, mint a2 Urbán lelke.
Olyan, mintha kettőig se tudna szá
molni.
Ordít, mint a fába szorult féreg / vad 
szamár.
Ordít, mint akit nyúznak.
Ott a hiba, hogy kan a liba.
Ott hagyta, mint Szent Pál az 
oláhokat.
Ott se fonják kolbászból a kerítést. 
Ott sincs kolbászból a kerítés.
Ő is a mi kutyánk kölyke.
Ökör iszik magában.
Ölhetett kézzel ü l 
öndicséret büdös.
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Öreg az országút, 
öregapám,
öregember nem vénember.
Örül, mint bolond a farkának.
Örül, mint macska a farkának.
Örül, mint majom a farkának.
Össze vót gabalyodva a búza. 
összeakad a bajúszónak! 
összecsaptak a feje felett a hul
lámok.
Ötöl - hatol.
Pap gondja a miatyánk, kántoré az 
ámen.
Partos a határ.
Pénz áll a házhoz.
Pénz beszél, a kutya ugat.
Pénzért még az ördögnek is eladná a 
lelkét.
Pislog, mint a miskóci kocsonyában 
a béka.
Ponciustól Pilátusig mentem.
Pondró van a seggiben.
Próba - szerencse.
Puha, mint a szar, a kend foga alá
vaó.
Puskaporos a levegő.
Rászállt a házukra a gólya.
Rázza a rongyot.
Rendbe tette, mint Rózsa a házát. 
Részeg, mint a disznó.
Reszket, mint a nyárfalevél.
Ripityára verte,
Riszálja a farát.
Roggyon rád az ég!
Rossz a rosszal is, de még rosszabb 
anélkül.
Rossz fát tett a tűzre,
Rózsa tövis nélkül, szép lány hiba 
nélkül nincs.
Se pénz, se posztó.
Se puszi, se pá.
Se sógor, se koma, le a cseresz
nyefáról !

Se tüled, se hozzád.
Segíts magadon, az Isten is 
megsegít.
Senki se kerülheti el a maga sorsát. 
Senki sem tanulta meg az anyja 
hasában.
Senkinek sem illik a maga fészkébe 
szarni,
Sok arágyövő.
Sok bába közt elvész a gyerek.
Sok beszédnek sok az ajja.
Sokat akar a szarka, de nem bírja a 
farka.
Sora van, mint a rétesnek.
Sovány vigasz.
Sötét, mint a vakablak.
Suttyómba találkoznak.
Sülve - főve együtt vannak.
Szaladgál, mint a sózott seggű tyúk. 
Szaladozik, mint a fing a fürdőben. 
Szapora munka sose jó,
Szaporícsa a szót.
Szaporodjatok, mint a csicsóka.
Szar a hideg szél nélkül, de széllel 
még szarabb,
Szar a világ, tők a tromf.
Szarba taposott.
Szarnak, kárnak nincs gazdája. 
Szárnyára eresztette a gyerekeit. 
Szarva közt keresi a tögyit.
Száz szerető, egy feleség.
Száz szónak is egy a vége.
Szegény ember gyalog jár.
Szegény ember vízzel főz.
Szégyenes kódúsnak üres a tarisz
nyája.
Szél ellen nem jó pisáim.
Széle, hossza egy.
Széllel bélelt ruhája van.
Széllel szemben pisáim nem lehet. 
Szélnek eresztik.
Szeme kopog az éhségtől.
Szemesnek áll a világ.
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Szemét se hunyta le egész éjjel 
Szemet vet valakire.
Szidja, mint a bokrot.
Szó érte a ház elejét 
Szó szót húz.
Szóból ért a magyar ember.
Szomjan döglött, mint a kutya a víz 
mellett.
Szőrén, szárán eltűnt.
Szürke szamarat már láttak, de ko
paszt nem.
Tán a bába mosdatta meg utójára. 
Tanulj bomyú, ökör lesz belőled. 
Tegyük el magunkat holnapra.
Telhetetlen, mint a pap zsákja.
Térdre kényszerítették.
Tetejivel van, mint Bódván az alut- 
tej'
Tiszta csont meg bőr.
Tisztába vérré vált bennem.
Tiszteli, mint kutya a verem tetejét. 
Tollasbálba megy.
Toronyóra láncostól nem kéne?
Több nap, mint kolbász.
Többe kerül a leves, mint a hús. 
Tőcsérrel sem tudták fejébe önteni a 
tudományt.
Töviről hegyire kikérdezte.
Ugatni könnyű.
Úgy áll a munkához, hogy más is 
hozzáférjen,
Úgy állsz ott, mint egy faszent.
Úgy beszél, mintha ő találta volna 
fel a spanyolvíaszkot.
Úgy csináltam, mint a kápónai 
kutya, hogy délelőtt megettem az 
összes csirkét, délután meg a kotlóst. 
Ügy él, mint Marci Hevesen.
Úgy fenn hordja az orrát, hogy még
szaros pennával sem lehet felérni. 
Úgy kelessz nekem, mint hátamra a 
púp]

Úgy kicsípte magát, mint Szaros 
Pesta Jézus nevenapján.
Úgy megbántam, mint a kápónai ku
tya, aki kilencet fiadzott.
Úgy néz ki, mintha kettőig se tudna 
számolni.
Úgy szép az élet, ha zajos!
Ujjal mutogatnak rá.
Urasán egyönk, ígyónk.
Utálom, mint a szart.
Utána vagy, mint kan a tökinek. 
Útilaput kötöttek a talpára.
Ülj le, mert elvíszed az álmónk!
Ülj nyugodtan a seggeden!
Üres kamrának bolond a gazda- 
asszonya.
Üti, mint a kétfenekü dobot. 
Vadalmába harapott, csókra áll a 
szája.
Vág az esze, mint a borotva.
Vágja, mint Sáli a szappant.
Vaj van a füle mögött.
Vak tyúk is talál szemet.
Vályogot köpök.
Van annak, aki meg nem issza.
Van még idő szépen járni.
Várt lány várat nyer, válogatott picsa 
lófaszt nyer.
Vastagon fog a ceruzája.
Végén csattan az ostor,
Végét járja.
Vén fának is jó az árnyékában 
megpihenni.
Veri az ördög a feleségét.
Veszett fejsze nyele.
Veszett fejszének nyele fordult. 
Veszett vóna az anyja hasában! 
Vesztél volna anyád alatt.
Vesztei vóna az anyád picsájába! 
Vesztét érzi.
Vícsít, mint akinek a tyúkszemére 
léptek.
Vigyen el az ördög.
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Világba beszél, világot 
Világgá kürtöl valamit. 
Világos, mint a vakablak. 
Visszafelé sült el a dolog. 
Vizet lehet vele rekeszteni. 
Vizet prédikál, bort iszik.

Vonít, mint a kutya a karó közt,
Vöm nem fiam, menyem nem já- 
nyom+
Zagyvalékos az élet.
Ződ ágra vergődött.
Zsindely van a háztetőn.

Szablyár Zsuzsanna grafikája


