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УВОД
Фразеологичните единици, представени в настоящия глосар, представляват
корпус от ексцерпирания материал към монографията на автора „Ценностни
ориентации в немската и българската фразеология“. На базата на лексикографски
източници на немски и български език са групирани фразеологизми според ценностни
модели на германската и българската културна общност. Въз основа на този корпус в
дисертационния труд бе направен съпоставителен анализ, който отразява приликите и
разликите между ценностните ориентации на двете общности.
Първоначално се оформи идеята, ексцерпираният материал да бъде включен към
дисертационния труд като Приложения, но впоследствие, поради големия брой
съпоставени фразеологични единици, той бе отделен като самостоятелно книжно тяло.
Корпусът от фразеологими е разделен на две части, като в частта немски корпус са
отразени и българските семантични съответствия, разбира се, там, където са намерени
такива. В края на речника са предложени и съкращения, както и лексикографски
източници в азбучен ред.
Избираемата дисциплина „Език и ценностни ориентации“, чийто лекционен курс
авторът води със студенти-бакалаври, специалност „Приложна германистика“ в ШУ
„Епископ Константин Преславски“, наложи от само себе си необходимостта,
съпоставеното фразеологично богатство на немски и български език да бъде достъпно
във вид, позволяващ на всеки интересуващ се от тази област на изследване да задоволи
своето любопитство и професионален интерес, като разполага с неговия удобен
електронен вариант. Авторът си пожелава той да бъде използван ефективно и
многократно, като се надява, че този глосар ще улесни работата не само на студентигерманисти, но и на докторанти, както и на колеги-германисти!
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ОПИСАНИЕ НА КОРПУСА
Корпусът съдържа 4 114 фразеологизма: 2 265 немски и 1849 български.
Вариантите на фразеологизмите не се отчитат отделно и са поместени с наклонена
черта (един след друг).1
Ценностите в двата модела са подредени според броя фразеологизми, в които
съответната ценност е намерила проява, т. е. ценността с най-голям брой открити
фразеологизми е на първо място в корпуса. Всяка следваща ценност се основава на този
принцип на подредба, който е спазен както в немския, така и в българския ценностен
модел.
От своя страна фразеологизмите в корпуса са групирани според съответните
ценности в двата модела – немски и български. В рамките на всяка ценност се
разграничават отделни семантични групи (и подгрупи) фразеологизми, с цел постигане
на по-диференцираното им съотнасяне според фразеологичното им значение и подетайлно съпоставяне – както по отношение на ценности, характерни за двете
сравнявани общности, така и при описание на особеностите на ценности, характерни за
всяка една от тях.
Начинът на представяне на примерите от корпуса е следният:
1. Немските фразеолексеми и фразеотекстеми са номерирани, в курсив, посочен е
източникът, следва дословното значение на български език в средни скоби.
Фразеологичното значение, изведено от едноезични немски фразеологични
речници, е в единични кавички, следва фразеологичното значение на български
език в единични кавички, респ. българско семантично съответствие в курсив с
посочен източник.
2. Българските фразеологизми са номерирани, в курсив, посочен е източникът,
следва фразеологичното значение, изведено от едноезични речници, в единични
кавички.
Ексцерпираният фразеологичен материал представлява краен резултат от работата
както с едноезични, така и с двуезични български и немски фразеологични речници.
Работата с емпиричния материал наложи също използване на етимологични и тълковни
речници, електронни речници и справочници. Всеки един от тях допринесе за
изграждане на корпуса от фразеологизми в работата.
Речникът Moderne deutsche Idiomatik. Alphabetisches Wörterbuch mit Definitionen und
Beispielen на Волф Фридерих положи основата на немската част от корпуса (срв.
Фридерих 1976).
Речникът Lexikon der sprichwörtlichen Redensarten на Лутц Рьорих е много ценен
източник при издирване на информация за произхода на някои фразеологизми (Röhrich
2001).
Речникът Deutsches Universalwörterbuch на Дуден бе ценен източник на информация
– както по отношение на изясняване на някои въпроси, които възникнаха в процеса на
работа, така и при търсене на варианти на един и същ фразеологизъм (Дуден 2003 [CDROM]).
Лексикалните варианти в двутомния Фразеологичен речник на българския език до
голяма степен допринасят за богатството на предложения фразеологичен материал (срв.
ФРБЕ 1974/1975).

1

Българският корпус изобилства с варианти, в които към най-голяма вариантност клонят глаголните
компоненти.
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Ексцерпираният корпус се допълни и от експресивните фразеологизми – синоними
от Фразеологичен синонимен речник на българския език със съставител Ани Нанова
(срв. Нанова 2005).
Сред използваните двуезични фразеологични речници може да се посочат Немскобългарски фразеологичен речник, в два тома (НБФР 1985/2001) и Българо-немски
фразеологичен речник (БНФР 1968/1977). Отделни примери, използвани при
съпоставката, са взети от двутомния Немско-български речник със съставители Янко
Арнаудов, Ангелина Димова и др. (НБР 1992). При търсенето на подходящи
съответствия със сходна образна мотивация изключителна помощ оказа Речник на
немски и български пословици (Симеонова 2005).
В хода на изследването бяха включени и различни електронни речници и
справочници (срв. Библиография). Освен различните речници са използвани български
и немски сборници с пословици и поговорки.
Сборникът Sprichwörterlexikon. Sprichwörter und sprichwörtliche Ausdrücke aus
deutschen Sammlungen vom 16. Jh. bis zur Gegenwart на Анелис и Хорст Байер обхваща
пословици от XVI век до съвременността (срв. Байер/Байер 1984). Авторите на този
сборник подчертават, че не са включени пословици с чужд произход, които присъстват
в други немски сборници. Съзнателно са пропуснати пословици с антисемитски,2 с
националистически характер, както и различни пословици с принизяваща употреба.
Заемките не са обозначени като такива, като причина авторите посочват, че въпросите
за трансфера на пословици като цяло не са получили окончателен и категоричен
отговор и всеки опит да се посочи първоначалния източник би бил проблематичен.
Сборникът Български притчи или пословици и характерни думи на Петко Рачев
Славейков, приет за най-богатия и ценен извор за паремиологични изследвания в
България, несъмнено е един от основните източници за ексцерпираните пословици и
поговорки в корпуса (срв. Славейков 2003). Сборникът представлява основа за научнообоснована конфронтация с проблемите на българската паремиология.
Сборникът Балканска народна мъдрост. Успоредици на български, сръбски, турски,
румънски, гръцки и албански пословици и поговорки със съставител Николай Икономов
от 1968 г. предлага български пословици и поговорки.
Сборникът Български пословици и поговорки със съставители Милко Григоров и
Костадин Кацаров бе използван както за обогатяване на корпуса, така и при търсене на
български съответствия със сходна образна мотивация (Григоров/Кацаров 1986).
При изясняване на произхода на отделни ексцерпирани фразеологизми многократно
се прибягна до помощта на Библията (срв. Библия 2011, Библия 1985).

2

Тази тенденция се забелязва при преобладаващата част от новите издания на речници,
разпространявани на немскоезичния книжен пазар, бел. моя, А. И.
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НЕМСКИ КОРПУС
ЦЕННОСТ: ПРИЗНАНИЕ СПОРЕД КОМПЕТЕНТНОСТТА И ИНДИВИДУАЛНИТЕ
ЗАСЛУГИ
I. Оценяване според компетентността и индивидуалните качества
II. Разграничаване на работа и лични взаимоотношения
I. Оценяване според компетентността и индивидуалните качества
1. Verdienste sind die besten Ahnen Beyer [Заслугите са най-добрите прадеди]‟Nicht Herkunft,
sondern eigene Leistung macht den Wert eines Menschen aus‟ = Кога господ дава млин, не та пита
чий си син Икон
2. Wie der Mann ist, so wird ihm die Wurst gebraten Beyer [какъвто е човекът, така му се пържи
наденицата] = Какъвто гостът, такъв и млинът Нан, Според човека и кафето му Арн, Нан,
Слав
3. Wie der Mann, so wird ihm getan Beyer [Какъвто е човек, така му се прави] = Според брадата и
гребенът Нан
4. jemanden Gerechtigkeit widerfahren lassen Röh [въздавам справедливост на някого] ‟ihn richtig
beurteilen, Vorurteile außer acht lassen‟ = ‟при преценката за някого не се влияя от
предразсъдъци‟
5. Wie der Fluß, so die Brücke Beyer [Каквато реката, такъв и мостът] = ‟индивидуалните качества
определят отношението‟
6. Wie der Gruß, so der Dank/Wie die Gabe, so der Dank/Wie man grüßt, so wird auch gedankt/Wie
gegrüßt, so gedankt/Wie man dich grüßt, so sollst du danken/Guter Gruß, guter Dank Beyer [Какъвто
е поздравът/дарът, такава е и благодарността/Както човек поздравява, така се и дарява] =
Каквото повикало, таквоз се обадило Ник-Гъл/Гъл
7. Wie die Ware, so das Geld Beyer [Каквато стоката, такива и парите] = ‟според качеството (на
работата) и възнаграждението‟
8. Wenn zwei dasselbe tun, so ist es nicht dasselbe (das gleiche) Beyer [Ако двама правят същото, то
това не е същото/не е еднакво] = Всяка овца не дава по равно мляко Григ/Кац
9. Kann einer eines, so kann ein anderer ein anderes Beyer [Ако един може едно, то друг може друго]
= ‟всеки притежава индивидуални качества‟
10. Mühe fordert Lohn Beyer [Усилието изисква възнаграждение] = По мъка и сръка Слав
11. Wer viel kann, von dem wird viel gefordert Beyer [Който може много, от него се изисква много] =
‟по-голямата компетентност е свързана с по-високи изисквания‟
12. Das Pferd ist seines Futters wert Beyer [Конят заслужава храната си] = Добрият кон си
заслужава храната Григ/Кац, Според работата и платата Сим
13. Es ist ein armes Pferd, das sein Futter nicht verdient Beyer [Жалък/клет е кон, който не заслужава
храната си] = ‟полученото трябва да се заслужи‟
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14. Das Kleid/Kapuze macht (noch) keinen Mönch Röh [Качулката не прави монаха] ‟man soll nicht
nach Äußerlichkeiten urteilen, da die innere Haltung entscheidend ist‟ = Каукът (качулката) не
прави кадията Сим
15. Man schätzt das Pferd nicht nach dem Sattel Beyer [Конят не се оценява според седлото] = Хубав
кон и под съдран чул си личи Сим
16. Wie der Gärtner, so der Garten Beyer [Какъвто градинарят, такава и градината] = Работата
хвали майстора Сим
17. dem Kaiser geben, was des Kaisers ist/Man soll dem Kaiser geben, was des Kaisers ist Röh, Beyer [да
се даде на императора това, което е на императора] = Отдайте, прочее, кесаревото кесарю, а
Божието Богу (Евангелие на Матея, 22, 21).
18. Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist Beyer [Дайте на императора това,
което е на императора и на Бог, което е Божие] = Отдайте, прочее, кесаревото кесарю, а
Божието Богу (Евангелие на Матея, 22, 21).
19. Ehre, dem Ehre gebührt Beyer [чест на този, който заслужава чест] = ‟Почит на този, който я
заслужава‟
20. Jeder gilt, soviel er hat Beyer [Всеки важù, доколкото има] ‟Auch von Fähigkeiten, Kenntnissen‟ =
‟човек се оценява според индивидуалните възможности‟
21. Wie der Schenk, so das Getränk Beyer [Какъвто подаръкът, такава и напитката] = Според Ивана и
кафето Арн, Нан, Слав
22. Wie der Mann, so der Hut Beyer [Какъвто мъжът, такава и шапката] = Според юнака и калпакът
му Сим
23. Gleicher Kopf, gleicher Hut Beyer [ еднакви глави, еднакви шапки] = ‟хора с еднакви
възможности се оценяват по един и същи начин‟
24. Gleiches Pferd, gleicher Zaum Beyer [еднакви коне, еднакви юзди] = Какъвто е волът, такъв и
остенът Нан
25. Die Glocken erkennt man am Klange, den Vogel am Gesange Beyer [Камбаната се познава по звука,
птичката по песента] = Свраката по цвърченето, сокола по хвърченето Сим, Човек се по
делата познава Сим
26. Wie man den Strang zieht, so läuten die Glocken Beyer [Както се дърпа въжето, така звънят
камбаните] = ‟определящ е резултатът от извършената работа‟
27. Machst du’s gut, so hast du’s gut Beyer [Направиш ли го добре, ще си добре] = ‟ще те оценят
според направеното от теб‟
28. Dem Pferde den Hafer, dem Esel das Stroh Beyer [На коня овеса, на магарето - сламата] =
‟всекиму според заслугите‟, Всекиму според силата (Евангелие от Матея 25, 15)
29. Ein guter Hund ist seines Futters wert Beyer [Доброто куче си заслужава храната] =
‟възнаграждението е според заслугите‟
30. Jeder Arbeiter/Ein Arbeiter ist seines Lohnes wert Beyer [Всеки работник си заслужава
възнаграждението] = Работникът заслужава своята заплата (Евангелие от Лука 10, 7)
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31. Wie die Arbeit, so der Lohn/Wie die Tat, so der Lohn Beyer [Каквато работата, такова и
възнаграждението] = според работата и платата Сим
32. So verdient, so gelohnt Beyer [така спечелено, така възнаградено] = ‟както човек заслужава‟
33. Narrenwerk, Narrenlohn/Teufelsarbeit, Teufelslohn Beyer [работа на шут – възнаграждение на
шут/дяволска работа – дяволско възнаграждение] = ‟човек получава възнаграждение според
положения труд‟
34. Wer halb gibt, dem wird halb gedankt Beyer [Който дава наполовина, на него му се
отблагодаряват наполовина] =б‟ако не се раздаваш изцяло в работата си, ще получиш и
незадоволително възнаграждение‟
35. Wie sich einer hält, so wird er gehalten/Wie ein Mann sich hält, so wird er gehalten Beyer [Както се
държи човек, така се отнасят с него] = ‟както човек заслужава‟
36. Je höher Rang, je härter Zwang Beyer [Колкото е по-висок рангът, толкова е по-твърд натискът]
= ‟изискванията са според заеманата длъжност‟
37. Jedem Heiligen seine Kerze Beyer [На всеки светец неговата свещ] ‟Jedem die gebührende Ehre‟ =
‟всекиму според заслугите‟, Всекиму Господ все едно не дава Слав
38. Böse Werke geben bösen Lohn Beyer [Лошият труд дава лошо възнаграждение] = ‟ако човек не
работи както трябва, ще получи заплата, каквато не иска‟
39. Wie man mahlt, so hat man Mehl Beyer [Както се мели, такова е брашното] = ‟резултатът показва
качеството на извършената работа‟
40. Der Mann ehrt das Amt, nicht das Amt den Mann Beyer [Човекът почита службата, а не службата –
човека] = ‟човекът хвали професията, а не професията – човека‟
41. Wie die Gäste, so die Schüsseln Beyer [Каквито гостите, такива и купичките] = Какъвто гостът,
такава и чорбата Нан
42. An den Werken kann man’s merken Beyer [По делата може да се види] = Човек се по делата
познава Сим
43. Den Vogel kennt man am Gesang Beyer [Птичката се познава по пеенето/песента] = Свраката по
цвърченето, сокола по хвърченето Сим
44. Man muss nicht mehr nehmen, als man kriegen kann Beyer [Човек не трябва да взема повече,
отколкото може да получи] = ‟човек трябва да бъде възнаграден според положения от него
труд‟
45. Wie der Mann, so die Predigt Beyer [Какъвто човекът, такава и проповедта] = ‟както човек
заслужава‟
46. An den Scherben sieht man, was ein Hafen gewesen/aus den Scherben sehen, wie der Hafen war/ von
den Scherben auf den Topf schließen Beyer, Röh [По счупеното се вижда, какво е било гърнето]
‟An seinen Taten erkennt man den Menschen; aus den Handlungen und Werken eines Menschen auf
seine Gesinnung, seinen Charakter und seine Bildung schließen‟ = Човек се по делата познава Сим
47. Er hat sein Teil gekriegt Röh [Той получи своята част] ‟das bekommen, was seinem Rang
entspricht‟ = ‟според ранга/длъжността и възнаграждението‟
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II. Разграничаване на работа и лични взаимоотношения
1. Beim Handel wird nicht gebrudert Beyer [При търговия не се побратимява] = Братство за
братство, сирене за пари Икон, Слав
2. Im Pferdehandel gilt keine Freundschaft Beyer [В търговията с коне не важù приятелството] = Яж
и пий с приятеля, ама пазарлък не прави Икон, Слав
3. Im Spiel gibt’s (gilt) keine Freundschaft Beyer [В играта няма приятелство] = Играта не признава
приятелство Ник-Гъл/Гъл
4. Schluß mit der Vetternwirtschaft/Vetterleswirtschaft! Röh [Край с шуробаджанащината] ‟Schluß mit
den Machenschaften zugunsten von Verwandten und Freunden, denen ohne persönliches Verdienst zu
Ansehen und hohen Ämtern verholfen wird‟ = ‟край със злоупотребата на роднински и приятелски
взаимоотношения, която води до заемане от роднини и приятели на служби без личен принос,
без необходимата професионална компетентност‟
5. Dienst ist Dienst, und Schnaps ist Schnaps Beyer [Службата е служба, ракията е ракия ] = Служба
не е дружба Слав
6. Man hat lieber mit Fremden zu tun als mit Freunden Beyer [По-добре да си имаш работа с чужди,
отколкото с приятели] ‟Dienstliches und Persönliches soll man trennen‟ = ‟служебните и личните
отношения трябва да се разделят‟
7. Mit Verwandten soll man trinken und essen, aber nicht zählen und messen Beyer [С роднини трябва
да се пие и да се яде, но не и да се брои и мери] = ‟трябва да се избягват служебни/бизнес
отношения с роднини‟, Със свой пий, еж – търговия (алъш-вериш) не прави Икон, Слав, С
другар яж, пий, зимане-даване нямай Икон, Слав
8. Stiehlt mein Bruder, so hängt ein Dieb Beyer [Краде ли брат ми, то (на въжето) увисва крадец] =
Ако ще би и брат ми – няма да му гледам хатъра Слав
ЦЕННОСТ: ДИРЕКТНОСТ, ОТКРИТОСТ В КОМУНИКАЦИЯТА
1. einem das Abc aufsagen Röh [казвам на някого азбуката] ‟seine ganze, uneingeschränkte Meinung
sagen‟ = ‟казвам на нкг. откровено мнението си‟
2. Von Angesicht zu Angesicht Röh [от лице към лице] ‟eine direkte mündliche Komunikation‟ Лице
в/с/срещу лице Нич
3. Um eine Antwort nicht herumkommen Röh [не заобикалям отговор] ‟eine klare Aussage machen
müssen, keine weiteren Ausflüchte gebrauchen können‟ = ‟не мога да пренебрегна нещо, да си
затворя очите, не мога да измисля оправдания’
4. jemanden ins Bild setzen Röh [поставям някого в картината] ‟ihn genau informieren‟ =
осведомявам, информирам го за нещо Ник-Гъл/Гъл
5. j-m die Binde von den Augen nehmen (oder reißen) Fried, Röh [махам, свалям, дръпвам
превръзката от очите му] ‟j-m klar sagen, was eigentlich los ist, wie die Dinge liegen‟ = Отварям
му очите Нич, Откривам му очите Нич
6. (sich) kein Blatt vor den Mund/vors Maul nehmen Fried, Röh [не вземам лист пред устата си]
‟schonungslos offen etwas sagen; geradeheraus reden‟ = ‟говоря откровено, открито, без да се
церемоня‟, Не се крия зад пръста си Нич , Не цепя басма Ник-Гъл/Гъл
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7. Er hat kein Schloß vor seinem Munde Röh [Той няма катинар пред устата си] ‟er spricht offen seine
Meinung aus‟ = Каквото ми е на сърцето, такова ми е на устата Нич
8. einen offenen Brief schreiben/ausgeben Röh [пиша/предавам отворено писмо] ‟jemanden öffentlich
angreifen, zur Rede stellen‟ = ‟нападам някого пред обществеността, заставям го да се изкаже
открито’
9. einem die Brille aufsetzen Röh [поставям очила на някого] ‟ihm gehörig die Meinung sagen‟ = ‟ще
му кажа какво мисля за него, ще му изясня как стоят нещата‟, хвърлям в очите Нич
10. den Deckel von den Töpfen heben Röh [вдигам капака от тенджерите/гърнетата] ‟mit der Wahrheit
herausrücken, jemanden aufklären, ihm die Meinung sagen‟ = ‟признавам истината, казвам на
някого как стоят нещата в действителност‟
11. den Esel einen Esel nennen Röh [наричам магарето магаре] ‟die Sache beim rechten Namen nennen,
etwas unverblümt sagen‟ = ‟назовавам нещата с истинските им имена‟
12. Der gerade Weg ist der kürzeste Beyer [Правият път е най-късият] = Късо го вържù Нич
13. Gerad ist der kürzeste Pfad Beyer [Направо е най-късата пътека] = Удрям направо Нич
14. Geradezu ist der nächste Weg Beyer [Направо е най-близкият път] = ‟да се говори направо, без
заобикалки‟, Удрям направо Нич
15. jemandem das Fell von den Augen ziehen Röh [дърпам козината от очите на някого] ‟ihm die
Augen öffnen‟ = Отварям му очите Нич
16. mit fliegenden Fahnen zum Gegner (od. ins gegnerische Lager) übergehen (od. überlaufen, wechseln)
Fried [преминавам към противника (противниковия лагер) с развети знамена] ‟kompromisslos
und offen zum Gegner übergehen‟ = ‟пристъпвам към противника открито и безкомпромисно‟
17. Farbe bekennen Fried, Röh [обявявам боя] ‟sagen, welche Ansicht man hat, welcher Richtung man
angehört; seine Meinung offen darlegen‟ = ‟казвам истинското си мнение, открито изповядвам
убежденията си‟
18. mit der Farbe herausrücken Röh [признавам боята] ‟seine wahre Gesinnung zu erkennen geben‟ =
‟говоря открито, казвам това, което мисля, вземам открито становище‟
19. nicht viel/lange Federlesens machen mit j-m/etwas Fried [не правя много/дълго
събиране/почистване на перушина от някого/нещо] ‟kurz und radikal j-m die Meinung sagen (od.
etwas erledigen)‟ = не го гладя с перце, с пауново перо; без да му цепя много басма Ник-Гъл/Гъл,
Нич
20. Flagge zeigen Röh [показвам знаме] ‟seine Meinung, Gesinnung offen bekennen, darlegen, welche
Zielsetzung man vertritt‟ = ‟признавам открито убежденията си‟
21. Fraktur reden/schreiben (mit jemandem) Fried, Röh [говоря/пиша фрактур/ готически шрифт]
‟deutlich und grob gegen jemanden vorgehen, ihm unverblümt und ohne Umschweife die Meinung
sagen‟ = режа направо Нич
22. eine spitze/scharfe Feder führen Fried [водя остро перо] ‟logisch Scharfes, (oft) Verletzendes sagen‟
= удрям направо Нич
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23. frank und frei (reden) Fried, Röh [говоря открито и свободно] ‟offen und ehrlich, ohne
Hintergedanken; unverblümt reden‟ = сека направо Нич
24. Verkaufe mir keinen Fuchsschwanz! Röh [Не ми продавай опашка на лисица!] ‟Erkläre dich offen,
mach keine Winkelzüge!‟ = Право ти куме в очи Нан, Нич
25. jemandem etwas (glatt) ins Gesicht sagen Fried [казвам на някого нещо направо в лицето]
‟jemandem (eine Wahrheit, Grobheit usw.) direkt, ohne Schonung sagen‟ = Право в лицето Нан,
Нич
26. jemandem sagen, was die Glocke geschlagen hat Fried [казвам на някого, какво е била камбаната]
‟jemandem sagen, was los ist, wie (ernst) die Dinge stehen‟ = ‟казвам на някого какво го чака‟,
каква попара му се готви, за какво е ударил часът Ник-Гъл/Гъл
27. etwas aus erster Hand haben/aus erster Hand wissen (erfahren) Fried, Röh [имам нещо от първа
ръка/знам/научавам от първа ръка] ‟die Information ist aus zuverlässiger Quelle, die Sache ist
brandneu; aus der Originalquelle wissen‟ = От първа ръка Нич
28. Hand aufs Herz! Fried, Röh [Ръка на сърцето!] ‟wir rufen heute jemandem zu, wenn wir ihn
ermahnen wollen, ehrlich seine Meinung, seine Überzeugung auszusprechen‟ = с ръка на сърцето
Нич
29. Das Herz in der Hand tragen Röh [нося сърцето в ръката] ‟offenherzig sein‟ = Слагам си ръка на
сърцето Нич
30. nicht an Herzdrücken sterben Fried, Röh [не умирам от потиснатост на сърцето] ‟offen
heraussagen, was man denkt, was einen wurmt‟ = Каквото ми е на сърцето, туй ми е на устата
Нич, извира направо от сърцето Нич
31. sein Herz ausschütten/entlüften Röh [изсипвам/проветрявам сърцето си] ‟sich aussprechen, alles
heraussagen, was man auf dem Herzen hat‟ = изливам си душата Нич, Разтварям душата си
Григ/Кац
32. das/sein Herz auf der Zunge haben/tragen Fried, Röh [имам/нося сърцето си на/върху езика]
‟immer sagen, was man denkt und fühlt; alles aussprechen, was einen bewegt; offenherzig sein‟ = Що
ми е на сърце, то ми е на уста Нич
33. jemandem sein Herz öffnen Fried [отварям си сърцето на някого] ‟j-m offen sagen, was man denkt
und fühlt‟ = откривам му сърцето си Ник-Гъл/Гъл, Нич, откривам душата си Нич, с открито
сърце Нич, Григ/Кац
34. seinem Herzen Luft machen Fried [давам простор на сърцето си] ‟frei aussprechen, was einen
bedrückt (od. wütend macht)‟ = казвам всичко, което ми тежи на сърцето Нич давам воля на
сърцето си Ник-Гъл/Гъл
35. sein Herz/das Herz erleichtern Fried [облекчавам си сърцето] ‟sagen, was man fühlt und denkt‟ =
‟казвам си болката, какво ми тежи на сърцето‟, изливам си душата Нич
36. aus seinem Herzen keine Mördergrube machen Fried [не правя от сърцето си свърталище (на
убийци и разбойници)] ‟ehrlich sagen, was man denkt und fühlt‟ = ‟открито казвам какво мисля и
чувствам‟
37. reden, wie (es) einem ums Herz ist Fried [говоря какво ми е на сърцето] ‟aufrichtig reden, sagen,
was man denkt und fühlt‟ = Каквото ми е на сърцето Нич, Ида от самото сърце Нич
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38. ohne Heuchel und Schmeichel Röh [без лицемерие и ласкателство] ‟etwas geradeheraus und ohne
Verstellung sagen‟ = Право, куме, та в черните очи Нич
39. die Hosen runterlassen Röh [смъквам си панталоните] ‟seine Absichten deutlich zu erkennen geben‟
= ‟разкривам ясно намеренията си‟
40. einem die Hühneraugen operieren Röh [оперирам мазола на някого] ‟einem herbe Wahrheiten
sagen, ihm den Standpunkt klarmachen‟ = ‟казвам жестоката истина, изяснявам позицията си‟
41. seine/die Karten aufdecken/offen auf den Tisch legen, offen ausspielen Fried, Röh [откривам си
картите/поставям ги открити на масата] ‟seine Absichten zu erkennen geben‟ =
Откривам/Разкривам картите си Нич
42. mit offenen Karten spielen Fried [играя с открити карти] ‟offen handeln‟ = Играя с открити
карти Нич
43. die Katze aus dem Sack lassen Röh [пускам котката от чувала] ‟die Wahrheit, die bisher
verheimlichte wahre Meinung aussprechen‟ = изплювам камъчето Ник-Гъл/Гъл
44. das Kind beim (rechten) Namen nennen/ etwas/die Dinge beim rechten/ richtigen Namen nennen
Fried, Röh [наричам детето с истинското му име/нещата с истинските им имена] ‟klar, ohne
Beschönigung sagen, wie eine Sache ist; mit schonungsloser Offenheit vorgehen, Klarheit schaffen‟ =
‟действам с безпощадна откритост, без увъртане; наричам нещата с истинските им имена‟
45. Klartext(e) sprechen/von sich geben/Nun rede mal im Klartext Fried, Röh [говоря ясен
текст/изказвам се, казвам/Говори в ясен текст!] ‟unverhüllt, ohne Rücksicht auf andere sagen, was
man denkt; sich deutlich ausdrücken, offen sprechen‟ = В прав текст казвам Нан, чисто и просто
Нич
46. den Knüppel aus dem Sack lassen Röh [изваждам тоягата, сопата от чувала] ‟seine wahren
Absichten erkennen lassen‟ = ‟разкривам си намеренията‟
47. kurz und schmerzlos Fried [кратко и безболезнено] ‟ohne viel Umstände, offen und direkt‟ = Режа
късо Нич
48. jemandem das Latein sagen Röh [казвам на някого латинския] ‟ihm etwas sehr deutlich, grob sagen‟
= ‟казвам нещо много ясно и грубо‟
49. frisch/ frei von der Leber weg (reden, sprechen) Fried, Röh [прясно, свежо/свободно от черния
дроб] ‟so, wie man denkt, ohne Hemmungen (reden, sprechen); offenherzig, rückhaltlos‟ = ‟говоря
без заобикалки, без увъртания‟
50. von Mann zu Mann/mit jemandem von Mensch zu Mensch sprechen Fried, Röh [от човек на
човек/говоря с някого от човек на човек] ‟ehrlich, direkt, ohne Beschönigung; offen miteinander
reden‟ = Право ти куме в очи Нан, Нич
51. etwas zu Markte tragen Röh [нося нещо на пазара] ‟es öffentlich mitteilen‟ = ‟разгласявам го на
обществено, публично място, открито‟, изнасям нещо на пазара,на мегдана, изваждам нещо на
показ Нан
52. sich ohne Maske zeigen/die Maske fallen lassen/abwerfen, von sich werfen Fried, Röh [показвам се
без маска/смъквам маската] ‟sich so zeigen, wie man wirklich ist; sich zu erkennen geben‟ =
Смъквам си маската Нич
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53. Mach nur keinen Meerrettich! Röh [Само не прави хрян!] ‟Sei kurz und bündig!‟ = Не го усуквай,
сечи на късо Нич
54. kein Mehl im Maul behalten Röh [не държа брашно в устата си] ‟frei heraus seine Meinung äußern‟
= Изплювам камъчето Нич
55. jemandem die Meinung/die Wahrheit geigen Fried, Röh [изсвирвам мнението/истината на някого]
‟urspr. einfach sagen, was man meint; dann: es sehr nachdrücklich tun; daraus allgemein: mit Worten
derb anfassen, j-m sagen, was man (Negatives) von ihm denkt‟ = ‟казвам си ясно мнението‟
56. mit seiner Meinung nicht hinterm Berg halten Röh [не стои с мнението си зад хълма] ‟offen über
etwas sprechen‟ = ‟говоря откровено това, което мисля‟
57. jemandem/einem etwas/die Wahrheit unter die Nase reiben Fried, Röh [натривам на някого истината
под носа] ‟j-m etwas (Unangenehmes) nachdrücklich sagen; ihm unverblümt die Meinung sagen‟ =
въвирам му истината под носа, натривам му носа Ник-Гъл/Гъл
58. klipp und klar Fried [точно и ясно] ‟ganz eindeutig, unmissverständlich‟ = ‟съвсем недвусмислено‟,
чисто и просто Нич
59. kurz und bündig Fried [кратко и убедително, ясно] ‟mit wenigen, aber ganz eindeutigen Worten‟ =
‟кратко и ясно‟, чисто и просто Нич
60. sich kurz fassen Fried [изразявам се кратко/късо] ‟das Nötige in wenigen Worten sagen, nicht
umständlich reden‟ = ‟казвам необходимото с малко думи‟3
61. seinen Gefühlen freien Lauf lassen Fried [давам свободен ход на чувствата си] ‟rücksichtslos,
ungehemmt sagen (od. tun), was man denkt‟ = давам воля, простор на чувствата си Ник-Гъл/Гъл
62. an der Quelle sitzen/sein Fried, Röh [седя/съм на извора] ‟Nachrichten aus erster Hand bekommen‟
= ‟получавам сведения от извора, от първоизточника‟
63. frisch von der Quelle Fried [прясно от извора] ‟aus erster Hand, direkt, unverdorben‟ = ‟получавам
сведения от извора‟
64. Roß und Reiter nennen Röh [назовавам кон и ездач] ‟deutlich sagen, wovon die Rede ist‟ = ‟казвам
ясно, за какво става дума‟
65. etwas richtig stellen Fried [поставям нещо както трябва] ‟etwas berichtigen, sagen, wie es richtig
ist‟ = ‟казвам нещо както си е, без да премълчавам или променям нещо‟
66. Zur Sache!Zur Sache, bitte! Zur Sache, Schätzchen! Fried, Röh [към предмета] ‟Schweifen wir nicht
ab, sprechen wir vom eigentlichen Thema!; keine Umschweife, kommen wir direkt zum
Geschäftlichen‟ = ‟да говорим по същество, по темата‟
67. zur Sache kommen! Fried [Да отидем при предмета!] ‟zur eigentlichen, wichtigen Sache, auf das
Thema kommen‟ = ‟Да си дойдем на думата/ на приказката!‟
68. keine lange Sauce machen Röh [не правя дълъг сос] ‟keine Umschweife machen, sich kurz fassen‟ =
‟изразявам се без заобикалки‟

3

Възможна препратка към Библията: „Кажù главното, много в малко думи” (Книга Премъдрост на
Иисуса, син Сирахов 32, 10).
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69. jemandem aus der Seele sprechen Fried [говоря на някого от душата] ‟das sagen, was j-d denkt‟ =
‟казвам каквото мисли другия; пълно единодушие‟
70. etwas von unterrichteter Seite wissen Röh [знам нещо от учителската страна] ‟etwas aus Quellen
haben, denen direkte Informationen zugrunde liegen, so dass man sich darauf verlassen kann‟ = ‟знам
нещо от сигурен/достоверен/компетентен източник‟; От първа ръка Нич
71. Mach keinen Senf! Röh [Не прави горчица!] ‟Vermeide eine lange Auseinandersetzung!‟ = ‟Не го
усуквай!‟
72. scharf schießen Fried [стрелям остро] ‟scharfe (od. verletzende) Dinge sagen‟ = Сека направо Нич
73. Schieß mal los! Röh [Започни да стреляш!] ‟Beginne ohne Umschweife mit deinem Bericht!‟ =
Удрям в целта Нич
74. etwas an den Schild schreiben/malen Röh [пиша/рисувам нещо на щита] ‟einem etwas öffentlich ins
Gesicht sagen‟ = Право в лицето Нан, Нич
75. reden, wie jemandem der Schnabel gewachsen ist Fried [говори, както му е пораснал клюнът]
‟reden, wie e-m die Worte einfallen: einfach, grob, ehrlich‟ = ‟говоря каквото ми дойде на акъла,
както ми падне, каквото му хрумне‟
76. Schnabel gegen Schnabel, so schlagen sich die Adler Beyer [Клюн срещу клюн, така се удрят
орлите] ‟Meinungsverschiedenheiten sollten offen ausgetragen werden‟ = ‟различията в мненията
трябва да се изказват открито‟
77. sich die Schnauze verbrennen Röh [изгарям си муцуната] ‟etwas unbedacht äußern und sich damit
unbeliebt machen‟ = ‟ставам неприятен за някого след мое директно изказване‟
78. jemandem etwas vor die blanke Schwarte sagen Röh [казвам нещо на някого пред гола кожа]
‟etwas unverblümt, klipp und klar sagen; ohne großes Drumherumreden zum Wesentlichen kommen‟
= ‟казвам накратко най-същественото‟
79. einen Spaten einen Spaten nennen Röh [наричам пиката пика] ‟eine Sache beim rechten Namen
nennen‟ = ‟назовавам нещата с истинските им имена‟
80. jemandem den/einen Spiegel vorhalten/vors Gesicht halten Fried [държа огледалото пред
някого/пред лицето на някого] ‟jemandem seine Fehler deutlich sagen‟ = показвам на някого
истинския му образ Ник-Гъл/Гъл
81. ein offenes Spiel spielen Fried, Röh [играя открита игра] ‟offen und ehrlich handeln‟ = ‟действам
честно и открито‟, играя открита, честна игра Ник-Гъл/Гъл
82. sich keine Spinne übers Maul wachsen lassen Röh [паяк не може да порасне над муцуната] ‟seine
Meinung frei heraussagen‟ = ‟изказвам открито становището си‟
83. eine deutliche Sprache sprechen/reden Fried, Röh [говоря ясен език] ‟deutlich, klar etwas zeigen
oder ausdrücken‟ = ‟изразявам се ясно; говоря с някого ясно, прямо, без да крия мнението си‟,
говоря ясен език Ник-Гъл/Гъл
84. deutsch mit jemandem reden/sprechen Fried, Röh [говоря немски с някого] ‟geradeheraus, offen
reden, kein Blatt vor den Mund nehmen‟ = ‟говоря открито, откровено, без да се церемоня‟
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85. mit der Sprache (endlich) herausrücken Röh [излизам напред с езика] ‟verborgene Tatsachen nach
einigem Drängen bekanntgeben‟ = ‟заговарям открито, казвам си приказката‟, развързвам си
езика Нич
86. jemandem den Star stechen Röh [оперирам някого от перде (на очите)] ‟jemandem die Augen
öffnen, aufklären, die Wahrheit offenbaren‟ = отварям му очите Нич
87. es jemandem/einem stecken Fried, Röh [пъхам му го] ‟j-m e-e unangenehme Wahrheit sagen, ihm die
Meinung sagen‟ = ‟казвам му истината, от която му става неприятно‟
88. etwas ist nicht mehr tabu Röh [нещо не е вече табу] ‟es kann öffentlich darüber diskutiert werden‟ =
‟може да се говори открито за нещо‟
89. tacheles4 miteinander reden Röh [говорим открито един с друг] ‟offen miteinander sprechen;
unverblümt die Meinung sagen‟ = ‟говорим открито един с друг‟
90. an den Tag (zutage) bringen Röh [изнасям на светло] ‟ans Licht kommen‟ = ‟нещо става ясно,
изяснява се‟, изнасям нещо на бял свят, на бяло Ник-Гъл/Гъл, Нич
91. Mach keine Tänze! Röh [Не прави танци!] ‟Lass die Umschweife!‟ = ‟Не увъртай!‟
92. Nun zum Text! Röh [Сега към текста!] ‟Zur Sache!‟ = ‟По същество!‟
93. mit der Tür ins Haus fallen Fried [падам с вратата в къщата] ‟ohne lange Vorrede sagen, was man
auf dem Herzen hat‟ = ‟без заобикалки казвам какво мисля‟
94. einem etwas unverblümt sagen Röh [казвам нещо неприкрито] ‟ihm die Wahrheit ohne Umschweife
ins Gesicht sagen‟ = ‟казвам му нещо открито, без заобикалки‟
95. jemandem sagen, was die Uhr geschlagen hat Fried [казвам на някого, че е ударил часът] ‟j-m
sagen, wie (ernst) die Dinge stehen‟ = ‟казвам колко сериозно е положението‟, за какво е ударил
часът Ник-Гъл/Гъл
96. etwas ohne Umschweife sagen Röh [казвам нещо без заобикалки] ‟etwas direkt, ohne lange
Erklärungen, geradeheraus sagen‟ = ‟казвам нещо без заобикалки, без излишни приказки‟
97. jemandem die Wahrheit ins Gesicht schleudern Fried [запокитвам, запращам истината в лицето на
някого] ‟j-m die wahren Tatsachen in scharfer Weise sagen‟ = хвърлям в лицето Нич
98. jemandem reinen/klaren Wein einschenken Fried, Röh [наливам на някого чисто вино] ‟jemandem
die volle (oft bittere) Wahrheit sagen‟ = Казвам на някого чистата, голата истина Ник-Гъл/Гъл
99. der Wahrheit die Ehre geben Fried [отдавам чест на истината] ‟die reine Wahrheit sagen‟ = ‟казвам
самата истина‟
100. mit jemandem ein ernstes/offenes Wort reden (müssen) Röh [(трябва да) говоря сериозна/открита
дума с някого] ‟offen mit jemandem sprechen‟ = Направо в очите Нан, Нич
101. mit dem Zaun(s)pfahl/mit dem Laternenpfahl winken Röh [махам с кол (от ограда)/махам с фенерен
стълб] ‟allzu deutlich auf etwas anspielen, etwas grob und plump zu verstehen geben‟ = ‟казвам
нещо съвсем недвусмислено‟, дебел намек
4

Лексемата tacheles означава цел (еврейско – немски), първоначално значение на фразеологизма:
„говорене по същество, по основната тема‟ (срв. Duden 2003 [CD-ROM]).
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102. seiner Zunge freien Lauf lassen Röh [оставям езика си да бяга свободно] ‟unbedacht, nicht
besonders vorsichtig, ganz frei und offen reden‟ = давам воля, простор на езика си Ник-Гъл/Гъл,
развързвам си езика Нич
103. Lieber freundlich abgeschlagen als mürrisch gegeben/Freundlich versagen ist besser als mit Unwillen
geben/Lieber freundlich versagen als unfreundlich gewähren Beyer [По-добре да се откаже
любезно, отколкото да се даде сърдито] = ‟Откритото поведение е за предпочитане пред
лицемерието‟
104. Ein aufrichtiges Donnerwetter ist besser als ein falsches Vaterunser Beyer [Една истинска буря е
по-добра от неискрена молитва] = ‟откритото поведение е за предпочитане пред лицемерието,
фалша‟
105. Besser grob als falsch/Lieber grob als falsch Beyer [По-добре груб отколкото фалшив] =
‟откритото поведение е за предпочитане пред лицемерието‟
106. Gerechter Tadel ist besser als falsches Lob/Gerechter Tadel ist besser als ungerechtes Lob/Lieber ein
kluger Tadel als ein dummes Lob/Ehrliche Schelte ist besser als falsches Lob Beyer ‟откритото
поведение е за предпочитане пред лицемерието‟
107. Eine ehrliche Ohrfeige ist besser als ein falscher Kuss Beyer ‟откритото поведение е за
предпочитане пред лицемерието‟
108. Ein ehrliches Nein ist besser als zwei falsche Ja Beyer ‟откритото поведение е за предпочитане
пред лицемерието‟
109. Ein falscher Spiegel gibt kein richtiges Bild Beyer [Фалшивото огледало не дава/показва верен
образ] = ‟фалшивият, лицемерният приятел не може да говори истината‟
110. Falschheit liebt die geraden Wege nicht Beyer [Фалшът не обича правите пътеки] = ‟този, който е
лицемерен, не говори открито, направо‟
111. Das beste Deutsch ist, das von Herzen kommt Beyer [Най-добрият немски е този, който идва от
сърцето] = ‟когато човек говори откровено, открито‟
112. Dorn und Distel stechen sehr, falsche Zungen noch viel mehr Beyer [Тръните бодат много,
фалшивите езици – още повече] = ‟фалшът наранява‟
113. Ein falscher Freund ist schlimmer als ein offener Feind/Besser ein offener Feind als ein verstellter
Freund Beyer ‟лицемерният приятел е по-лош от откритият враг/по-добре открит, явен враг,
отколкото фалшив приятел‟
114. Schweigen bricht Freundschaft Beyer [Мълчанието руши приятелството] Сим ‟премълчаната
истина/информация води до загуба на доверие в една връзка‟
115. Es ist nichts so fein gesponnen, es kommt doch endlich an die Sonnen Beyer [Нищо не е така фино
изплетено, че да не излезе на слънце] = ‟рано или късно всичко се разкрива‟, Скрито – покрито
няма Сим5

5

Българската паремия препраща към Библията: „Няма нищо скрито, което да се не открие, и тайно,
което да се не узнае” (Евангелие от Матея 10, 26).
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116. Die Freundschaft muss bloß gehen Beyer [Приятелството трябва да върви голо] ‟Einem Freunde
muss man sich so zeugen, wie man wirklich ist‟ = ‟пред приятелите си човек трябва да е такъв,
какъвто е – неприкрит‟
117. Wenn man auch schief sitzt, so muss man doch gerade sprechen/Sitze meinetwegen krumm, aber
sprich gerade Beyer ‟Für Unaufrichtigkeit gibt es keine Ausrede‟ = криво седи, право думай/право
да говориш; Криво седи – право съди! Слав, Ник-Гъл/Гъл, Григ/Кац
118. Geradeheraus ist Meister Beyer [Направото е майстор] ‟Aufrichtigkeit ist am besten‟ =
‟откритостта е за предпочитане‟
119. Gar zu höflich sein ist auch eine Grobheit Beyer [Да си прекалено учтив е също грубост] =
‟прекалената учтивост крие в себе си притворност, двуличие‟
120. Offene Hand macht offene Hand Beyer [Отворената ръка прави отворена ръка] = ‟откритостта
води до откритост/до взаимност‟
121. Wer heilen will, muss weh tun Beyer [Който иска да лекува, трябва да причини болка] = ‟от
истината боли‟
122. Man kann die Wahrheit auch mit lachendem Munde sagen /Auch mit lachendem Munde kann man die
Wahrheit sagen Beyer [Истината може да се каже и с усмивка на уста] = ‟прямо, без страх‟
123. Auf grobe Lüge derbe Wahrheit Beyer [Груба лъжа – пряма истина] = На кораво дърво корав клин
забий Григ/Кац
124. Besser ein Löwe als tausend Mücken Beyer [По-добре един лъв отколкото хиляда комари] =
‟Lieber ein offener Gegner als viele, die sticheln‟ = ‟по-добре един открит противник, отколкото
много прикрити‟
125. Die Wahrheit nimmt kein Blatt vor den Mund Beyer [Истината не слага лист пред устата] =
‟истината не спестява нищо‟, Истината боде Сим
126. Was schwarz ist, muss man nicht weiß nennen Beyer [Което е черно, не трябва да се нарича бяло] =
Черното бяло не става; На черното не можеш да кажеш бяло Сим
127. Die Wahrheit bedarf keiner Schminke Beyer [Истината няма нужда от грим] = ‟истината няма
нужда от разкрасяване – тя е чиста и неподправена‟
128. Wahrheit lässt sich nicht verbergen Beyer [Истината не може да се прикрие] = Истината винаги
излиза на бял свят Сим
129. Die Wahrheit bleibt oben Beyer = Истината винаги излиза на бял свят Сим
130. Mit der Wahrheit kommt man am weitesten Beyer [С истина се стига най-далеч] = Истината море
преплува Сим
131. Wo man selber spricht, schweigt das Gerücht Beyer [Ако ти говориш, мълвата ще замлъкне] =
‟Откритостта е най-доброто средство за защита‟
132. Wo Pflicht ist zu sprechen, ist Schweigen Verbrechen Beyer [Където трябва да се говори,
мълчанието е престъпление] = ‟прикриването на информация е равносилно на престъпление‟
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133. Es ist schlecht singen, wenn’s nicht von Herzen geht (kommt) Beyer [Лошо се пее, когато не идва от
сърцето] = ‟това, което не се казва открито и откровено, се оценява като лошо‟
134. Je wahrer, je klarer Beyer [Колкото е по-истинско, толкова е по-ясно] = Правото в очи боде Сим
ЦЕННОСТ: РАВЕНСТВО, РАВНОПОСТАВЕНОСТ (ЕГАЛИТАРИЗЪМ)
1. Jemanden auf eine Bank mit einem andern setzen Röh [поставям някой да седне на една пейка с
друг] ‟ihn für gleichberechtigt oder nicht für besser halten‟ = Слагам на една дъска Нич
2. Gleiche Brüder (Narren), gleiche Kappen Röh [едни и същи братя, едни и същи кепета/шапки на
шутове] ‟gleiche Rechte und gleiche Pflichten bei Personen desselben Standes oder Schlages‟ =
‟еднакви права и задължения за хора с един и същ социален статус‟
3. mit gleicher Elle messen Fried [меря с един и същ лакът] ‟gleich bewerten, gleich behandeln‟ = меря
с един и същ аршин Нич, меря с една мярка Нич
4. auf gleichem Fuß mit jemandem verkehren Röh [ходя върху един и същи крак с някого] ‟auf
derselben sozialen Stufe stehen, aber auch: wie seinesgleichen behandelt werden‟ = ‟на едно и също
социално стъпало съм с някого; някой е третиран наравно с друг‟, На равна нога Нич
5. nach dem Gleichheitsprinzip verfahren Röh [постъпвам според принципа за равенство] ‟allen die
gleiche Behandlung zukommen lassen‟ = ‟да се гарантират на всички хора еднакви права‟
6. von Mensch zu Mensch Fried [от човек до човек] ‟ohne die Schranken der Konvention, ohne den
Unterschied von Rang, Dienstgrad, Stellung usw.‟ = ‟без разлика в ранг, длъжностна степен,
положение‟
7. am runden Tisch Fried [на кръглата маса] ‟unter Gleichberechtigten, ohne Vorsitzenden‟ = ‟между
равнопоставени‟
8. ein Gespräch am runden Tisch führen Röh [водя разговор на кръглата маса] ‟ein Gespräch mit
gleichberechtigten Partnern führen‟ = ‟водя разговор с равностойни партньори‟
9. in e-r Reihe mit j-m stehen Fried [стоя на един ред/в една редица с някой] ‟auf gleicher Ebene
stehen, j-m ebenbürtig sein‟ = ‟равностоен съм с някого‟
10. Andere Leute haben auch einen Kopf Beyer [И другите хора имат глава] = ‟не ги подценявай;
отнасяй се с другите като с равностойни‟
11. Andere Leute haben auch Häute Beyer [И другите хора имат кожи] = ‟не ги подценявай; отнасяй
се с другите като с равностойни‟
12. Andere Leute sind auch keine Narren Beyer [И другите хора не са шутове/глупаци] = ‟не ги
подценявай; отнасяй се с другите като с равностойни‟
13. Andere Leute wollen auch leben Beyer [И другите хора искат да живеят] = ‟и другите имат
същите права, не ги ощетявай‟
14. Andere Leute haben auch Fäuste/Andere Leute haben auch Hände Beyer [И другите хора имат
юмруци/ръце] = ‟не ги подценявай; отнасяй се с другите като с равностойни‟
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15. Nur keine Angst vor Herren, die Bauern sind auch Leute Beyer [Само без страх от господари,
селяните също са хора] = ‟не поставяй някой хора на по-долно стъпало, те също имат своите
права‟
16. Der ist ein Narr, der andere Leute für dumm hält Beyer [Този, който смята другите хора за
глупави, е глупак/шут] = ‟този, който подценява другите, греши‟
17. Man muss nicht jeden hassen, der eine andere Nase hat Beyer [Не трябва да се мрази всеки, който
има друг нос] = ‟различието между хората не трябва да е повод за омраза помежду им‟
18. Wer nicht mehr tut als ein anderer, der ist auch nicht besser als ein anderer Beyer [Който не прави
нещо повече от някой друг, той не е по-добър от него] = ‟когато някой се изтъква, а всъщност с
нищо не е по-добър от другите‟
19. Häßliche Leute sind auch Leute Beyer [Грозните хора също са хора] = ‟всички хора са с равни
права‟
20. Die Narren sind auch Leute Beyer [Глупаците също са хора] = ‟всички хора са с равни права‟
21. Anderswo ist die Welt auch nicht mit Brettern vernagelt Beyer [На друго място/Някъде другаде
светът също не е закован с дъски] = ‟и на друго място живеят хора, които не са по-различни от
нас‟
22. Anderswo sind auch Leute/ Anderswo gibt’s auch Leute Beyer [Някъде другаде също има хора] =
‟другите хора имат същите права като нас‟
23. Jenseits des Baches wohnen auch Leute Beyer [От другата страна на потока също живеят хора] =
‟и на друго място живеят хора, които не са по-различни от нас‟
24. Hinter dem Berge wohnen auch Leute Beyer [Зад планината също живеят хора] = ‟и на друго
място живеят хора, които не са по-различни от нас‟
25. Hinterm Zaun wohnen auch noch Leute Beyer [Зад оградата също живеят хора] = ‟и на друго
място живеят хора, които не са по-различни от нас‟
26. In ander Leut Garten ist auch gut grasen Beyer [В градините на другите също може да се коси
добре трева] = ‟и другите хора имат своите достойнства‟
27. In einer niedrigen Hütte wohnen auch Leute Beyer [И в една ниска колиба също живеят хора] = ‟и
хората в неравностойно социално положение също имат човешки права‟
28. Arm oder reich, der Tod macht alles gleich Beyer [Бедни или богати, смъртта прави всички
еднакви] = ‟всички хора са смъртни и като такива са равни‟
29. Die Sonne scheint den Armen wie den Reichen Beyer [Слънцето свети както на бедните, така и на
богатите] = ‟за всички хора има място под слънцето; всеки има право на съществуване и
развитие‟
30. Wo einerlei Grund und Ursache ist, da soll auch einerlei Recht sein Beyer [Където има една и съща
причина, там трябва да има и едно и също право] ‟Man soll mit gleichem Maß messen‟ = ‟трябва
да се прилага една и съща мярка’
31. An einem runden Tische ist jeder Platz der erste Beyer [На една кръгла маса всяко място е
първото] = ‟когато се води разговор между равностойни партньори‟
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32. Jedem etwas ist eine gute Teilung Beyer [На всеки нещо е добра подялба] = ‟когато всеки получи
своя пай, когато не се ощетява никой‟
33. Jedem was, so gibt’s keinen Haß Beyer [на всекиму по нещо, така няма омраза] = ‟принцип на
социална подялба‟
34. Ein schlechtes Pferd frisst so viel als ein gutes Beyer [Лошият кон яде толкова, колкото и добрият]
= ‟трябва да има равнопоставеност‟
35. Unter Gleichen ist der beste Friede Beyer [Най-добрият мир е между равни] = ‟така не се поражда
завист‟
36. Gleich sein ist nicht eins sein Beyer [Да сме еднакви не означава да сме единни] = ‟еднаквостта не
води до единност в мненията‟
37. Es wird überall/Da wird auch nur mit Wasser gekocht/Andere Leute kochen auch nur mit Wasser
Beyer, Röh [Навсякъде се готви с вода] ‟dort hat man auch keine feinere Arbeitsweise als bei uns‟ =
‟и на други места се работи както при нас, няма разлика‟
38. Könige sind auch Menschen Beyer [И кралете са хора] = ‟властимащите също са смъртни хора, те
не са по-различни от другите‟
39. Armer Leute Pfennige sind auch Geld Beyer [Пфенигите и на бедните хора са пари] = ‟бедните
хора не трябва да се подценяват‟
40. Die Leute vor uns sind auch keine Narren gewesen Beyer [Хората преди нас също не са били
глупаци] = ‟никой не трябва да бъде подценяван; всеки има своите достойнства‟
41. Gleiche Rechte, gleiche Pflichten Beyer [Еднакви права, еднакви задължения] = Равни права,
равни задължения Сим
42. Ein Kater schnurrt wie der andere Beyer [Един котарак мърка като другия] = ‟всички са равни‟
43. Die Krähe ist auch ein Vogel Beyer [И враната е птица] = ‟хората не трябва да се подценяват –
всички са равнопоставени‟
44. Wer unten liegt, ist auch ein Kerl Beyer [Който лежи долу, също е човек] = ‟и хората, които са на
по-ниско социално стъпало, заслужават хуманно отношение‟
ЦЕННОСТ: ВЪТРЕШЕН КОНТРОЛ
I. Вътрешен самоконтрол
II. Поемане на отговорност
III. Вътрешна мотивация
IV. Самокритичност
I. Вътрешен самоконтрол
1. Wenigstens den Anstand wahren Röh [най-малкото запазвам благоприличие] ‟nach außen hin so
tun, als ob alles in Ordnung sei‟ = ‟придавам си вид, че уж всичко е наред, прикривам истинските
си чувства и мисли‟
2. an sich halten Fried [държа се] ‟sich so beherrschen, dass man nicht wütend wird‟ = ‟владея се‟
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3. kaltes Blut bewahren/behalten Fried, Röh [запазвам студена кръв] ‟die Fassung bewahren, kaltblütig
bleiben‟ = ‟запазвам самообладание, хладнокръвие‟
4. ruhig Blut bewahren/mit ruhigem Blut etwas tun Röh [запазвам спокойна кръв/правя нещо със
спокойна кръв] ‟sich nicht aufregen, gelassen bleiben‟ = ‟оставам спокоен; не се вълнувам‟
5. kalt wie Blücher Röh [хладнокръвен като Блюхер] ‟ruhig, unerschrocken‟ = ‟спокоен,
невъзмутим‟6
6. sich nicht aus der Contenance bringen lassen Röh [не се оставям да ме изкарат от равновесие]
‟sich nicht aus der Ruhe bringen lassen‟ = ‟не загубвам самообладание, спокойствие‟
7. die Dinge an sich herankommen lassen Röh [оставям нещата да се развиват сами по себе си] ‟in
Ruhe die Entwicklung abwarten und sich nicht unnötig schon vorher aufregen‟ = ‟изчаквам спокойно
равитието на нещата, не се вълнувам предварително‟
8. auf der Erde bleiben Fried [оставам на земята] ‟die Ruhe bewahren, sich beherrschen‟ = ‟владея се,
запазвам спокойствие‟
9. fest (wie die Erde) stehen Röh [стоя здраво (като земята)] ‟unerschütterlich, unverrückbar‟ =
‟невъзмутим съм‟
10. kalt wie ein Fisch sein Fried [студен като риба] ‟ganz gefühllos sein, sich nicht erregen lassen‟ =
‟безчувствен; не се вълнувам‟
11. kalt wie ein Frosch sein Röh [студен като жаба] ‟unberührt von jeder Emotion‟ = ‟без следа от
емоции‟
12. Er ist kalt/kühl/gleichgültig wie eine Hundeschnauze Röh [той е студен/хладен/равнодушен като
кучешка муцуна] ‟gefühllos sein‟ = ‟безчувствен‟
13. Fischblut haben Fried [имам рибешка/рибя кръв/кръв на риба] ‟sich nicht erregen lassen‟ = ‟не се
вълнувам‟
14. (nach außen hin) das/sein Gesicht wahren Fried [запазвам лице/лицето си (за навън)] ‟äußerlich
nicht zeigen, was man fühlt, denkt usw.‟ = Гледаш му лицето, не му знаеш сърцето Григ/Кац
15. die Form wahren Röh [запазвам формата] ‟sich höflich, wenn auch reserviert verhalten, sich nach
den gesellschaftlichen Regeln richten, nach außen hin so tun, als sei alles in schönster Ordnung und
Harmonie‟ = ‟държа се учтиво, макар и резервирано; придавам си вид, че уж всичко е наред‟
16. seine Gefühle verbergen Röh [скривам чувствата си] ‟sich sehr ruhig und zurückhaltend zeigen,
seine Erregung und Leidenschaft meistern, andere über seine Empfindungen im unklaren lassen‟ = ‟не
показвам чувствата си; овладявам емоциите си‟
17. keine Gemütsregung zeigen Röh [не показвам порив/чувство] ‟sich beherrschen, völlig unbewegt
von Gefühlen sein‟ = ‟сдържам се, владея се‟
18. ein Gemütsmensch sein Röh [човек на чувствата] ‟jemand, der sich nicht aus der Ruhe bringen lässt‟
= ‟човек, който не може да бъде изкаран от равновесие‟
19. sich in der Gewalt haben Fried, Röh [имам се във власт] ‟sich beherrschen können; die
Selbstbeherrschung nicht verlieren‟ = ‟не губя самообладание‟
6

Блюхер е тежък крайцер, кръстен на пруския фелдмаршал Гебхард Леберехт фон Блюхер. Корабът
потъва на 9 април 1940г. в Ослофьорд, фиорд в южната част на Норвегия, бел. моя, А. И.
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20. sich in Grenzen halten Fried [държа се в граници] ‟sich mäßigen, zurückhalten‟ = ‟владея се‟
21. seine Grenzen kennen Fried [познавам си границите] ‟wissen, was man sich erlauben darf ‟ = ‟знам,
докъде мога и къде трябва да спра‟
22. Sich selber kennen ist die größte Weisheit/ Kunst Beyer [Най-голямата мъдрост/Най-голямото
изкуство е да познаваш себе си] = Зная себе си Нич
23. Selbsterkenntnis ist der erste Schritt auf dem Weg zur Besserung Röh [Самопознанието е първата
крачка по пътя към подобряването] ‟man sagt als ironischer Kommentar zu jemandem, der sich
über sich selbst ärgert‟ = ‟ироничен коментар към някой, който се ядосва сам на себе си‟
24. sich in der Hand haben Fried, Röh [имам се в ръка] ‟sich beherrschen‟ = Свивам пестник/пестници
Нич, Свивам юмруци Нич
25. das Herz in die Hand/in beide Hände nehmen Röh [вземам сърцето в ръка/в двете ръце] ‟sich
zusammennehmen‟ = ‟овладявам се‟
26. kühl bis ans Herz (hinan) Fried [хладен до сърцето] ‟gefühllos, kühl überlegend‟ = ‟обмислям нещо
хладнокръвно, без да се поддавам на чувствата си‟
27. Man darf nicht einmal husten Röh [Не бива дори веднъж да кашляш] ‟Man muss sich äußerst ruhig
verhalten‟ = ‟човек трябва да се владее и да не показва външно вътрешните си разногласия‟
28. sich auf/in die Lippe beißen Röh [хапя се по устната] ‟eine ärgerliche oder ungehörige Antwort
unterdrücken‟ = Зная си на устата петъка Нич, Слагам си ключ на устата Икон
29. sich an die Kandare nehmen Röh [слагам си мундщука (на юздата)] ‟Selbstbeherrschung üben‟ =
‟обуздавам си емоциите, овладявам се‟
30. kalt wie Marmor Fried [студен като мрамор] ‟in den Gefühlen ganz kalt, gefühllos‟ = ‟безчувствен‟
31. gute Miene zum bösen Spiel machen Fried, Röh [правя добро изражение спрямо лошата игра]
‟seinen Ärger (Zorn usw.) nicht zeigen, so tun, als wäre nichts geschehen‟ = ‟не показвам гняв или
други емоции; държа се така, като че ли нищо не се е случило‟
32. keine Miene verziehen/eine Miene zu verziehen Fried, Röh [не изкривявам изражението на лицето]
‟seinen Gesichtsausdruck (trotz Zorn od. Freude/trotz innerer Erregung) nicht ändern; keine Gefühle
zeigen, keine Regung von sich geben‟ =‟не променям изражението на лицето си, въпреки
гнева/радостта си; не показвам чувствата си‟
33. keinen Mucks/ nicht Mucks sagen Fried [не казвам гък] ‟gar nichts sagen (und nicht das Gesicht
verziehen)‟ = ‟не реагирам външно, като при това не променям и изражението на лицето си‟, не
казвам гък Арн/Дим
34. (die) Nerven behalten Fried, Röh [запазвам нерви/нервите] ‟die Ruhe (od. die Selbstbeherrschung)
bewahren, sich nicht aus der Fassung bringen lassen, in einer schwierigen Situation überlegt handeln‟
= ‟не се оставям да ми се наруши вътрешното равновесие; действам обмислено в някаква тежка
ситуация‟
35. Nerven wie Drahtseile/Dreierstricke/ein Batzenstrick/Kupferdrähte/breite Nudeln/Nylonseile haben
Fried, Röh [имам нерви като стоманено въже/широка юфка] ‟sehr viel aushalten können; starke
Nerven haben, sich durch nichts aus der Ruhe bringen lassen, sich nicht aufregen‟ = ‟не се вълнувам;
не позволявам да ме изкарат от равновесие‟
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36. gute Nerven/gußeiserne Nerven/knitterfreie Nerven/knitterfeste Nerven haben Fried, Röh [имам
добри/чугунени/немачкаеми нерви] ‟viel aushalten (können); seelisch unerschütterlich sein‟ = ‟в
състояние съм да издържа на психическо натоварване; оставам душевно непоклатим‟
37. e-n kühlen/klaren Kopf bewahren/behalten Fried [запазвам хладна/ясна глава] ‟sich nicht aufregen
lassen, immer nüchtern denken (u. handeln)‟ = Зная си ума Нич
38. der ruhende Pol/ein ruhender Pol sein Fried, Röh [спокойният полюс] ‟der ruhende Punkt, j-d, der
nicht durch Aufregung durcheinandergebracht werden kann; immer gleichbleibend ruhig sein‟ =
‟оставам невъзмутим, не позволявам да ми се наруши вътрешното равновесие‟
39. e-n breiten Rücken haben/auf j-s Rücken geht viel Fried [имам широк гръб] ‟sich nicht aus der Ruhe
bringen lassen‟ = Сърцето ми е в памук обвито Нич
40. er ist die Ruhe selbst/die Ruhe selbst sein Fried, Röh [той е самото спокойствие] ‟er ist sehr
beherrscht, lässt sich durch nichts erschüttern; sich ganz in der Gewalt haben, sich keine Erregung
anmerken lassen‟ = ‟когато някой се владее, сдържа чувствата си‟
41. Ruhe bewahren! Röh [Запази спокойствие!] ‟sich nicht von der allgemeinen Aufregung mitreißen
lassen‟ = ‟призив за запазване на самообладание‟
42. Ruhe ist die erste Bürgerpflicht! Röh [Спокойствието е първото задължение на гражданина!] ‟eine
Mahnung zu überlegtem Handeln‟ = ‟призив за обмислени действия‟
43. nur die Ruhe kann es bringen (machen) Fried [само спокойствието може да го доведе/направи]
‟nur mit Ruhe und ohne Aufregung erreichen wir etwas‟ = со кротце, со благо Нич
44. immer mit der Ruhe (und dann mit `nem Ruck) Fried [винаги със спокойствие (и после с тласък)]
‟nur keine Aufregung, erst mal überlegen!‟ = ‟без вълнение, първо да се обмисли‟
45. sich nicht aus der Ruhe bringen lassen Röh [не се оставям да ме изкарат от спокойствие] ‟sich
nicht aufregen lassen‟ = ‟не се вълнувам‟, Не се ядосвай, че ще ти се вкисне жлъчката Григ/Кац
46. stoische Ruhe/Gelassenheit, Gleichmut Fried [стоическо спокойствие] ‟e-e unerschütterliche
Haltung, die auf charakterlicher und geistiger Selbstzucht beruht‟ = ‟запазване на удивително
спокойствие, което може да е резултат от самовъзпитание или черта от характера‟
47. eine rauhe Schale besitzen Röh [притежавам груба обвивка/черупка] ‟nach außen hin sich gefühllos
oder grob verhalten, doch im Grunde ein weiches Herz haben‟ = ‟привидно се показвам като
безчувствен, докато всъщност притежавам ранима душа‟
48. den Schein wahren Röh [запазвам блясъка] ‟nach außen hin so tun, als sei alles in bester Ordnung;
seine wahren Gefühle zu verbergen wissen‟ = ‟прикривам истинските си чувства‟
49. sich Schranken auferlegen Fried [налагам си прегради] ‟bestimmte Grenzen einhalten‟ =
‟съблюдавам определени граници‟
50. sich mühsam in den Schranken halten Röh [трудно се държа в преградите] ‟sich gerade noch
beherrschen können‟ = ‟едвам се владея‟
51. jeden Schritt zählen Röh [броя всяка стъпка] ‟sich gemessen und würdevoll verhalten‟ = ‟държа се
сдържано и достойно‟
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52. seinen inneren Schweinehund bekämpfen/besiegen/überwinden Röh [побеждавам вътрешното си
куче – свинар (куче за глигани)] ‟seine eigene Schwäche selbst erkennen und zu überwinden
suchen‟ = ‟познавам слабостите си и се стремя да ги преодолея‟
53. seine fünf Sinne zusammenhalten/nehmen Röh [държа заедно/вземам своите пет чувства] ‟seine
Fassung bewahren, sich in der Gewalt haben‟ = ‟запазвам самообладание‟
54. fall nicht vom Stengel! Fried [Не падай от стъблото!] ‟Verliere nicht die Fassung! Sei nicht
überrascht!‟ = ‟Не губи кураж, самообладание!‟
55. Er braucht keine Stiefmutter Röh [той няма нужда от мащеха] ‟von einem Menschen, der sich gut in
der Zucht hat, der sehr streng gegen sich ist‟ = ‟за човек, който се владее, който е строг спрямо
себе си‟
56. sich nicht aus dem Takt bringen lassen Röh [не се оставям да ме изкарат вън от такта] ‟größte Ruhe
auch bei unvermuteten Zwischenfällen bewahren‟ = ‟запазвам спокойствие дори и при неочаквани
ситуации‟
57. oft etwas verbeißen müssen Röh [често трябва да преглътна/да захапя здраво нещо] ‟sich bei Ärger
beherrschen, sich einer heftigen Äußerung enthalten‟ = ‟владея се, сдържам си гнева‟, Гълтам хапа
Нич
58. ein stilles Wasser (sein) Fried, Röh [тиха вода] ‟seine inneren Gefühle und Ansichten nicht zeigen;
auch: undurchsichtig‟ = ‟не показвам вътрешните си чувства и намерения‟, тиха вода Нич
59. keine Wellen machen Röh [не правя вълни] ‟kühl und ruhig bleiben, sich nicht aufregen‟ = ‟не се
вълнувам, оставам спокоен, хладнокръвен‟
60. ohne mit der Wimper zu zucken/mit keiner Wimper zucken Röh [без да мигна с миглата] ‟sich seine
Gefühle nicht anmerken lassen; kein Zeichen von Erregung, Angst geben‟ = без да ми трепне окото
Арн/Дим
61. seine Wut hinunterschlucken/unterdrücken müssen Röh [трябва да преглътна/ да потисна гнева си]
‟seine angestauten Affekte verschweigen, seine Gefühle nicht freiäußern dürfen, Rücksichten nehmen
müssen‟ = ‟не мога да си разкрия чувствата; трябва да действам с оглед на норми, правила или
други фактори, които ръководят поведението ми‟
62. seine Wut in sich hineinfressen Fried [да изям гнева си] ‟die Wut in sich gewaltsam unterdrücken‟ =
‟да потисна гнева си‟
63. auf die Zähne beißen Röh [хапя по зъбите] ‟sich bezwingen‟ = ‟овладявам се‟, Процеждам през
зъби Нич, Стисвам зъби Нич
64. etwas im Zaum(e) halten Fried [държа нещо за юздата] ‟(Begierden, Leidenschaften) zügeln,
beherrschen‟ = ‟обуздавам (влечения, страсти)
65. sich auf die Zunge beißen Fried, Röh [хапя се по езика] ‟sich mühsam beherrschen, etwas nicht
sagen, was man fast gesagt hätte ‟ = ‟едвам се владея да не кажа нещо; без малко да го кажа‟,
Държа си думите под езика Нич, Стисвам устни Нич
66. etwas auf der Zunge haben Fried, Röh [имам нещо на езика] ‟etwas sagen wollen, es aber zum Glück
im letzten Moment noch unterdrücken können‟ = ‟искам да кажа нещо, но в последния момент
съумявам да го премълча‟, Виси ми на езика Нич
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67. s-e Zunge hüten/wahren/ zügeln Fried [пазя си/обуздавам си езика] ‟vorsichtig sein mit dem, was
man sagt‟ = Държа си езика зад зъбите Нич
68. Etwas/es liegt j-m auf der Zunge Fried [нещо ми лежи на езика] ‟j-d will etwas sagen, unterdrückt es
aber‟ = Виси ми на езика Нич
69. Mit Zorn richtet man wenig aus Beyer [С гняв малко се постига] = От яд – в ад Сим
70. In der Wut tut niemand gut/Zorn und Übermut tun selten gut Beyer [В гнева никой не прави нищо
добро] = Който се люти, бързо остарява Сим
71. Zornige Leute kommen bald zu einer Beule/Zorn schadet dem Zornigen Beyer [Ядосаните хора
скоро получават цицина/Гневът вреди на разгневения] = Лошият човек сам себе си яде Сим
72. Zorn und Liebe geben schlechten Rat/Der Zorn ist ein schlechter Ratgeber Beyer [Гневът и любовта
дават лош съвет/Гневът е лош съветник] = ‟в момент на гневен изблик човек взема неправилни
решения‟, Гневът и парите объркват света Сим
73. Zorn ohne Macht wird ausgelacht Beyer [Гняв без власт е обект на присмех] = ‟когато емоциите
не са контролирани, те не се приемат добре‟
74. Im Zorn ist Zaudern das beste Beyer [В гнева най-добро е колебанието] = ‟когато сме афектирани,
не трябва да избързваме с решения и действия‟
75. Der Zorn ist ein Narr Beyer [Гневът е шут] = ‟афектите правят човека различен до
неузнаваемост, променят същността му в отрицателна посока‟
76. Wer im Zorn aufsteht, setzt sich mit Schaden nieder Beyer [Който става с гняв, сяда с вреда] =
‟който действа в афектирано състояние, не постъпва правилно и по този начин може да си
навлече проблеми‟
77. Wer im Zorn handelt, geht im Sturm unter Segel Beyer [Който действа с гняв, отплува в бурята с
платноходка] = ‟човек, който действа под напора на афектите, не постъпва разумно‟
78. Der Zorn beherrscht nur schwache Leute Beyer [Гневът владее само слабите хора] = Умният
човек в яда се познава Григ/Кац
79. Wer andere regieren will, muss zuvor sich selbst beherrschen können Beyer [Който иска да
управлява другите, преди това трябва да може да владее самия себе си] = ‟този, който иска да
ръководи другите, трябва да умее да се владее и да се контролира‟
80. Der ist ein Mann, der sich selbst regieren kann Beyer [Мъж е този, който може да управлява себе
си] = ‟този, който умее да се владее‟
81. Wer seinen Zorn beherrschen kann, das ist ein starker Mann Beyer [Този, който владее гнева си, е
силен човек] = ‟сдържаният човек е човек с воля и силен характер‟
82. Wer seinen Zorn bezwingt, hat einen Feind besiegt Beyer [Който е надвил гнева си, е победил враг]
= ‟ако човек съумява да обуздае отрицателните си чувства, той печели вътрешната битка със
самия себе си‟
83. Sich selbst besiegen ist der größte (schönste) Sieg/Sich selbst überwinden ist der größte Sieg/sich
selbst besiegen Beyer, Röh [Най-голямата победа е да надвиеш себе си] ‟seine negativen
Charaktereigenschaften und hemmungslosen Triebe mit Erfolg bekämpfen, seine Leidenschaften
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zähmen‟ = ‟ако човек съумява да обуздае отрицателните си чувства и черти от характера, той
печели вътрешната битка със самия себе си‟
84. Sich selber zwingen ist die größte Kunst Beyer [Да принудиш себе си е най-голямото изкуство] =
‟да успееш да контролираш емоции и поведение‟
85. Wer mit sich selber kämpft, führt einen guten Kampf Beyer [Който се бори със себе си, води добра
борба] = ‟ако човек съумява да обуздае отрицателните си чувства и черти от характера, той
печели вътрешната битка със самия себе си‟
86. sich Gewalt antun müssen Röh [трябва да си причиня насилие] ‟sich zu etwas zwingen‟ =
‟заставям себе си да направя нещо‟
87. Den Sieg erringt, wer sich bezwingt Beyer [Този, който принуждава себе си, печели] = ‟ако човек
съумее да контролира чувствата и поведението си‟
88. Der lebt schlecht, der sich nicht bessert Beyer [Който не се подобрява, той живее лошо] = ‟който
не се стреми към самоусъвършенстване, той не живее пълноценно‟
89. Sich bessern ist nie zu spät Beyer [Никога не е късно да се подобриш] = ‟човек винаги може да
работи върху себе си, върху своя характер‟
90. Sich zu bessern ist keinem verboten Beyer [На никого не му е забранено да се подобри] = ‟всеки
може да работи за самоусъвършенстването си‟
91. Wer sich selbst überwindet, siegt zweimal Beyer [Който надвие себе си, побеждава два пъти] =
‟вътрешната битка със самия себе си е по-трудна от тази с друг човек‟
92. Sich selbst im Zaume halten ist die größte Herrschaft Beyer [Най-голямото господство е да
обуздаеш самия себе си] = ‟собствените чувства и желания са най-силни – ако те се
контролират, това е признак на силен характер и воля‟
93. Es ist kein größerer Verlust, als wenn der Mensch sich selbst verliert Beyer [Няма по-голяма загуба
от това, човек да загуби себе си] = ‟когато човек загуби самообладание‟
94. Wo der Zaun am niedrigsten ist, da springt der Teufel hinüber (da will jedermann über) Beyer
[Където оградата е най-ниска, оттам прескача дяволът] ‟Auf seine schwachen Seiten muss man
besonders achtgeben‟ = ‟човек трябва да обръща особено внимание на слабостите си‟
95. Mäßig/ Mäßiges Feuer kocht am besten Beyer [Умереният огън гори най-добре] ‟Beherrschte
Leidenschaft‟ = ‟овладяната страст‟, Горя, не кадя Нич
96. Mit Geduld und Spucke (fängt man eine Mucke)/Mit Geduld und Spucke vertreibt man manche Mucke
Röh, Beyer [С търпение и плюнка се хващат комари] ‟mit Ruhe kommt man eher zum Ziel‟ = ‟със
спокойствие се достига по-скоро до целта‟, С търпение и змия из дупка се изважда Сим
97. Mit Ruhe holt man einen Hasen ein Beyer [Със спокойствие се хваща заек] = ‟когато се действа
спокойно, се постигат целите‟
98. Sich selber lehren macht gescheit Beyer [Самообучението те прави умен/разумен] = ‟когато човек
започне сам да се контролира, осъзнава много неща, които го издигат до по-различно стъпало в
развитието му‟
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99. Es lacht mancher, der lieber weinen möchte Beyer [Смее се, а предпочита да плаче] = ‟който не
показва вътрешното си състояние‟
100. Wer sich mäßigt, siegt Beyer [Който се владее, побеждава] = ‟ако човек съумява да обуздае
чувствата си, той печели вътрешната битка със самия себе си‟
101. Mit Schweigen beleidigt man keinen Beyer [С мълчание не се обижда никой] = ‟по-добре да
премълчиш, да потиснеш чувствата си, за да не накърниш чувствата на отсрещния‟, Който
повече мълчи, по-хубава дума ще рече Сим
102. Schweigen und Denken kann niemand kränken Beyer [Мълчанието и мисленето не разболяват
никого] = ‟човек не бива да говори и да действа прибързано и необмислено‟, От мълчане глава
не боли Икон
103. Besser geschwiegen als das Maul verbrannt Beyer [По-добре да премълчиш, отколкото да си
изгориш муцуната/устата] = Зная мярка на устата си Нич
104. Wer redet, tut gut; wer schweigt, tut besser Beyer [Който говори, постъпва добре; който мълчи –
по-добре] = Който мъдро мълчи, той по-добре говори Сим
II. Поемане на отговорност
1. In den sauren Apfel beißen (müssen) Röh [(трябва да захапя киселата ябълка] ‟etwas
Unangenehmes auf sich nehmen (müssen)‟ = ‟трябва да понеса неприятните последствия‟
2. den Brei selbst auslöffeln müssen Röh [трябва сам да изсърбам кашата] ‟die Folgen allein tragen
müssen‟ = Дробил съм попара, ще я сърбам Нич
3. für etwas gradestehen Fried [отговарям/гарантирам за нещо] ‟die Verantwortung für etwas tragen‟ =
‟нося отговорността за нещо‟
4. für etwas einstehen Röh [отговарям/гарантирам за нещо] ‟die Verantwortung für etwas
übernehmen‟ = ‟поемам отговорността за нещо‟
5. die Früchte seines Leichtsinns (seines Ungehorsams) ernten Röh [жъна плодовете на
лекомислието/непослушанието си] ‟die bösen Folgen tragen müssen‟ = ‟трябва да изтърпя
неприятните последствия‟
6. sich etwas auf den Hals laden Fried [натоварвам си нещо на врата] ‟eine Arbeitslast,
Verpflichtungen (noch zusätzlich) übernehmen‟ = ‟поемам (допълнително) отговорности, работа‟
7. etwas auf seinen Buckel nehmen Röh [вземам нещо на гърбицата си] ‟die Verantwortung für etwas
auf sich nehmen, wobei die übernommene Aufgabe als beschwerliche Last empfunden wird‟ =
Вземам на гърба си Нич, Пише ми се на гърба Нич, Струпва се на гърба ми Нич
8. allemal derjenige, welcher sein Röh [винаги този, който] ‟der sein, der die Verantwortung oder die
Schuld auf sich nehmen muss‟ = ‟този, който трябва да поеме отговорността, вината‟
9. etwas ernst nehmen Röh [вземам нещо насериозно] ‟pflichtbewusst sein‟ = ‟съзнателен, отговорен
съм‟
10. auf eigene Faust (handeln) Fried, Röh [(действам) на свой юмрук] ‟auf eigene Entscheidung und
Verantwortung‟ = ‟поемам отговорност и действам по мое усмотрение‟, на своя глава Нич
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11. sich den brennenden Fragen der Zeit stellen (zuwenden) Röh [посвещавам се на палещите въпроси
на времето] ‟sich verantwortungsbewusst mit den Gegenwartsproblemen auseinandersetzen und
Lösungen von Konflikten suchen‟ = ‟отговорно се занимавам с наболели въпроси на времето и
търся решение на конфликти‟
12. etwas auf sein Gewissen nehmen Röh [вземам нещо върху съвестта си] ‟es zu verantworten wissen‟
= ‟поемам отговорност‟
13. eine Sache selbst in die Hand nehmen Röh [вземам нещо в ръка] ‟es nicht anderen überlassen, selbst
die Verantwortung dafür übernehmen, zuständig sein‟ = ‟заемам се лично с някаква работа, поемам
отговорността за извършването ù‟, Лежи на ръцете ми Нич
14. für seine Handlungen einstehen müssen Röh [трябва да отговарям за действията си] ‟für sein Tun
zur Verantwortung gezogen werden‟ = ‟привлечен съм да отговарям за действията си‟
15. etwas auf seine Hörner nehmen Röh [вземам нещо на рогата си] ‟die Folgen einer Sache auf sich
nehmen‟ = ‟понасям последствията от нещо‟
16. etwas auf seine (die eigene) Kappe/Mütze nehmen Fried, Röh [вземам нещо върху шапката си] ‟die
Verantwortung, die Folgen für etwas übernehmen‟ =
17. es kommt auf seine Kappe Röh [идва на неговата шапка] ‟dafür trifft ihn die Verantwortung, es geht
auf seine Rechnung‟ = ‟някой поема отговорност, нещо е за нечия сметка‟
18. (für j-n) den Kopf hinhalten Fried [подавам си главата] ‟anstelle e-s anderen die Folgen auf sich
nehmen‟ = ‟понасям последствията вместо някой друг‟, Стоварва се на главата ми Нич,
Посипвам си жар на главата Нич
19. e-e Last auf sich nehmen Fried [поемам бреме върху себе си] ‟etwas Mühevolles zusätzlich tun‟ =
Поемам кръста Нич, Снемам бремето от плещите Нич
20. den langen Marsch antreten (müssen) Röh [(трябва) да започна дългия марш] ‟große Strapazen auf
sich nehmen müssen‟ = ‟трябва да поема върху себе си всички трудности, усилия‟
21. sich zum Märtyrer machen Röh [правя се на мъченик] ‟allein für alle anderen die Verantwortung
übernehmen‟ = ‟поемам чужда вина; отговарям за стореното от друг/други‟
22. Mir nach! Röh [След мен!] ‟wenn der Weg oder das Ziel unklar oder es gefährlich wird‟ = ‟заставам
начело в трудна ситуация и призовавам другите да ме последват‟
23. Jemand hat sich ins Obligo begeben Röh [някой пое ангажимента] ‟jemand hat sich für etwas
verpflichtet, hat fest versprochen, dass er etwas tun wird‟ = ‟някой се ангажира, обеща, че ще
изпълни нещо‟
24. die Quittung erhalten Röh [получавам квитанцията] ‟die Folgen tragen müssen für ein bestimmtes
Verhalten‟ = ‟трябва да понеса последствията‟, Давам сметка Нич
25. j-m Rede und Antwort stehen Fried [давам обяснение пред някого] ‟gegenüber j-m sein Tun
verantworten‟ = ‟отговорен съм пред някого за нещо извършено‟, Давам джевап Нич
26. vor dem Riß stehen/vor den Riß treten Röh [стоя пред пукнатина] ‟für einen entstandenen Schaden
die Verantwortung tragen‟ = ‟нося отговорност за някаква вреда‟

- 34 -

27. auf jemandem ruht etwas/alles Röh [нещо/всичко лежи върху някого] ‟er trägt die ganze
Verantwortung‟ = ‟някой носи цялата отговорност‟, Вземам върху себе си Нич
28. die Rute küssen (müssen) Röh [(трябва) да целуна пръчката] ‟verdiente Strafe demütig hinnehmen
(müssen)‟ = ‟(трябва) да приема заслуженото наказание‟
29. die Rute nicht scheuen Röh [не се боя от пръчката] ‟sich willig der Strafe beugen‟ = ‟покорно
приемам наказанието‟
30. es ist seine (verdammte, verfluchte) Pflicht und Schuldigkeit/seine (verdammte) verfluchte Schuldigkeit
tun Fried, Röh [негово задължение е]‟es ist unbedingt seine unerlässliche Pflicht; eine
selbstverständliche Pflicht erfüllen‟ = ‟нещо е нечие задължение‟
31. er hat das Seine/Seinige getan Fried [той направи неговото] ‟er hat alles getan, was man von ihm
erwarten konnte, was seine Pflicht war‟ = ‟той направи всичко, което се очакваше от него, което
беше негово задължение‟
32. selbst tun, selbst haben/ Selber tun, selber haben Beyer, Röh [правиш сам, имаш сам] ‟was man sich
selbst zugefügt hat, muss man auch ertragen, für die Folgen seiner Handlungen muss man persönlich
einstehen‟ = ‟човек трябва да носи отговорност за постъпките си‟, Кой каквото прави, на себе си
го прави Григ/Кац
33. Er führt ein großes Schiff Röh [той кара голям кораб] ‟er trägt hohe Verantwortung‟ = ‟носи голяма
отговорност‟
34. auf unseren Scheitel fallen Röh [пада върху нашето теме] ‟die Verantwortung für begangene Taten
und Verbrechen übernehmen‟ = ‟когато трябва да се поеме отговорност за извършени
действия/простъпки‟
35. die ganze Schmiere bezahlen müssen Röh [трябва да платя цялата смазка/целия масраф] ‟für alles
einstehen, aufkommen müssen‟ = ‟трябва да отговарям за всичко‟
36. sich diesen Schuh anziehen Röh [обувам си тази обувка] ‟eine Sache aufnehmen, sie zur eigenen
Angelegenheit machen, die Verantwortung für etwas übernehmen‟ = ‟поемам отговорност за нещо‟,
Всяка коза на/за свой крак Нич
37. etwas in die Schuhe nehmen Röh [вземам нещо в обувките] ‟die Verantwortung eines anderen
übernehmen‟ = ‟нося отговорността, която всъщност друг трябва да поеме‟
38. die Schuld auf sich nehmen Röh [вземам вината върху себе си] ‟einen anderen entlasten wollen, für
andere leiden‟ = ‟за да помогна на друг, поемам вината върху себе си‟
39. auf jemandes Schultern liegen/ruhen/lasten/alles auf seinen/den eigenen Schultern liegen haben/etwas
auf seine Achseln/Schultern nehmen Fried, Röh [нещо лежи на нечии плещи] ‟von j-m getan,
geleistet, getragen werden; alle Last allein tragen müssen; die Verantwortung übernehmen wollen,
eine Sache und deren Folgen auf sich nehmen‟ = Стоварва се на плещите ми/на гърба ми Нич,
Поемам/ Поема на плещите си Нич
40. der Sündenbock sein Röh [козел отпущения] ‟selbst ohne Schuld sein, aber die Schuld anderer auf
sich nehmen, derjenige sein, der verantwortlich gemacht werden soll‟ = ‟изкупителната жертва‟,
жертвеното агне
41. die Suppe/die Zeche zahlen müssen Röh [трябва да платя супата] ‟für anderer Taten oder Schuld
allein büßen müssen‟ = ‟да отговарям за чужди действия или чужда вина‟
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42. die Suppe auslöffeln/ausessen müssen, die man sich eingebrockt hat/Selbst eingebrockt, selbst
ausgegessen/Wer (sich) die Suppe eingebrockt hat, muss sie auch ausessen/sich eine (schöne, dicke)
Suppe einbrocken/anrichten Fried, Beyer, Röh [да изсърбам супата, която съм си надробил] ‟die
Folgen e-r dummen(od. bösen) Tat auf sich nehmen müssen‟ = Сърбам попарата, която съм
надробил Нич, Сърбам, каквото съм дробил Нич
43. seinen (ganzen) Stolz in etwas setzen Röh [залагам гордостта си в нещо] ‟sich besonders bemühen,
anstrengen, weil man es sich selbst schuldig ist‟ = ‟старая се особено много, тъй като съм виновен‟
44. sein Wort halten/zu seinem Wort (seinen Worten) stehen/zu etwas stehen Fried, Röh [държа си на
думата] ‟das Versprochene tun‟ = Сдържам си думата Нич
45. j-n beim Wort nehmen Fried [вземам някого за думата] ‟von j-m verlangen, dass er tut, was er
versprochen hat‟ = ‟изисквам от някого да изпълни обещаното‟, Обещал си – изпълнù! Григ/Кац
46. Er hat seine Zeit am Ruder gestanden Röh [той стоя на кормилото] ‟er hat seine Pflicht getan‟ =
‟той изпълни задължението си‟
47. Allein getan, allein gebüßt Beyer [сам направил, сам плаща/изкупва] = Тегля греха Нич, Бера
греха Нич
48. Jeder macht seine Dummheiten auf eigene Rechnung Beyer [Всеки прави глупостите си за своя
сметка] = Кой каквото прави, на себе си го прави Григ/Кац
49. Jeder miste seinen Stall Beyer [Всеки да почисти обора си] = ‟всеки да отговаря за себе си, за
своите постъпки‟, Всеки да си мете пред своята врата Григ/Кац
50. sein Fell/seine Haut zu Markte tragen/Jeder muss seine eigene Haut zu Markte tragen/Jeder muss
seine Haut selbst zu Markte tragen Röh, Beyer [нося козината си на пазара/Всеки да си носи
собствената кожа на пазара] ‟Nämlich selber für die Folgen seiner Handlungen einstehen; die
Verantwortung mitsamt den Folgen auf sich nehmen‟ = ‟всеки да поеме отговорността за
действията си‟
51. War es deine Schuld, so trag es mit Geduld Beyer [Ако е била твоя вина, то носи я с търпение]
‟Nämlich die Folgen‟ = Тегля си последствията Нич
52. Wer durch eigene Schuld fällt, klagt umsonst Beyer [Който пада по своя вина, напразно се оплаква]
= ‟който сам си е виновен, се оплаква напразно‟
53. Bist du schuldig, so sei geduldig Beyer [Ако си виновен, бъди търпелив] ‟Man muss die Folgen
tragen‟ = ‟носù си последствията‟
54. Wer schuldig ist, der muss bezahlen Beyer [Който е виновен, той трябва да плаща] = Който чупи,
купи
55. Wer seine Schuld auf andere wälzt, will sich nicht bessern Beyer [Който прехвърля вината върху
други, не иска да стане по-добър] = ‟който прехвърля вината върху другите, не постъпва добре‟
56. Gefällt dir das Stehlen, so lass dir auch das Hängen gefallen Beyer [Ако ти харесва краденето, то
ще трябва да ти хареса и висенето] = ‟поеми отговорност за действията си, изтърпи вината си‟,
Което си правил, чакай да го видиш Григ/Кац
57. Auf sich halten kostet kein Geld Beyer [Да държиш на себе си не струва пари] = ‟нищо не ти
струва, ако държиш на думите си‟
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58. Wer den Genuß hat, muss auch die Last tragen Beyer [Който има насладата/удоволствието, трябва
да носи и бремето] = ‟всеки трябва да е отговорен за постъпките си‟
59. Heute die Lust, morgen die Last Beyer [Днес желанието, утре бремето] = ‟човек трябва да е
наясно, че всяко нещо има последствия‟, Днес хоп-троп, утре ах-вах Григ/Кац
60. Wer das Glas zerbricht, muss es bezahlen Beyer [Който чупи стъклото, трябва да го заплати] ‟Wer
den Schaden anrichtet, muss dafür geradestehen‟ = Който чупи, купи
61. Was der Mund redet, muss der Hals bezahlen/Was der Mund zuviel ausgibt, bekommt der Rücken
wieder/Was die Zunge redet, muss der Rücken bezahlen Beyer [Каквото говори устата, трябва да
плаща врата/Каквото говори езика, трябва да плаща гърба] ‟Für unüberlegtes Gerede muss man
geradestehen‟ = ‟човек трябва да носи отговорност за необмислените си приказки‟, Който
говори каквото иска, чува, каквото не иска Си
62. Wer redet, was er nicht sollte, muss hören, was er nicht wollte/Wer redet, was ihm beliebt, muss
hören, was ihn betrübt/Wer spricht/alles sagt, was er will, muss (oft) hören, was er nicht will Beyer
[Който говори, каквото не трябва, трябва да чуе това, което не иска] = Който говори каквото
иска, чува, каквото не иска Сим
63. Wenn der Mund nicht kann, muss der Buckel dran Beyer [Ако устата не може, трябва да е наред
гърбицата] ‟Wenn man sich nicht herausreden kann, muss man die Strafe tragen‟ = ‟ако човек не
може да се отърве от отговорност чрез много приказване, трябва да си понесе наказанието‟
64. Wer redet ohne Zügel, verdient seine Prügel Beyer [Който говори без юзди, заслужава своя бой] =
Право ли казваш? – Сега са наказваш Слав
65. Wer viel schwatzt, muss viel verantworten Beyer [Който празнослови, говори много, трябва и
много да отговаря] = Славеят тегли от езика си Икон, Слав
66. Wer tut, was er will, der muss leiden, was er nicht will Beyer [Който прави, каквото иска, трябва да
изстрада, каквото не иска] = ‟човек трябва да носи отговорност за постъпките си‟
67. Wer den Karren in den Dreck geschoben hat, muss ihn wieder herausziehen/Wer den Karren in den
Dreck schiebt, der soll ihn auch wieder herausziehen Beyer [Който е вкарал каручката в калта,
трябва отново да я извади оттам] = ‟да поеме отговорност‟
68. Es hat jeder seinen Karren zu ziehen Beyer [Всеки трябва да тегли своята каручка] = ‟всеки да
отговаря за своите действия‟
69. Was man nicht halten kann, muss man nicht versprechen/Man muss nicht versprechen, was man nicht
halten kann Beyer [Което не може да се изпълни, не трябва да се обещава] = Като не си дал
дума, не давай, като дадеш – не шавай Сим
70. Besser nicht versprochen als nicht gehalten Beyer [По-добре да не се обещава, отколкото да не се
удържа на обещание] = По-добре не се вричай, а не да се вречеш, че да не изпълниш Сим
71. Versprechen soll man nicht brechen Beyer [Обещанието не трябва да се пречупва] = Казана дума
– хвърлен камък Григ/Кац, Сим
72. Versprechen und halten steht Jungen und Alten Beyer [Обещаване и удържане на обещание са за
млади и стари] = ‟човек трябва да държи на обещанието си, независимо от възрастта си‟
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73. Versprechen will ein Halten haben Beyer [Обещанието иска да има удържане/изпълняване] =
Речено – сторено Сим
74. Jeder ist ein Erbe seiner Taten Beyer [Всеки е наследник на своите постъпки] = ‟всеки отговаря за
делата си‟
75. Wer viel einrührt, muss viel auslöffeln Beyer [Който забърква много, трябва и много да изсърба] =
Изсърбвам, каквото съм си надробил/Каквото надробя, това ще сърбам Нич
76. Wer den Sack auf die Schultern nimmt, der soll ihn auch tragen Beyer [Който взема сака на плещите
си, той трябва и да го носи] = ‟да поеме отговорността‟
77. Wer den Nutzen hat, trägt auch den Schaden Beyer [Който има ползата, носи и вредата] = ‟всеки
трябва да е отговорен докрай за извършеното‟
78. Wer sich den Hintern verbrennt, muss auf den Blasen sitzen Beyer [Който си изгори задника, трябва
да седи върху мехурите] = ‟който е виновен, трябва да си изтърпи наказанието‟
79. Wer schlagen will, muss selbst dabei sein Beyer [Който иска да удари, трябва да е налице/и той да
да присъства] ‟Muss sich also selbst der Gefahr aussetzen‟ = ‟да се изложи и той на опасност; да
извърши лично работата‟
80. Wer tragen muss, trägt schwer Beyer [Който трябва да носи, носи тежко] = ‟отговорността тежи‟
всеки си носи бремето Сим
81. Was man nicht vermeiden kann, muss man tragen als ein Mann Beyer [Което не може да се избегне,
трябва да се носи като мъж] = ‟човек трябва да направи това, което се иска от него, без да се
оплаква; достойно‟
82. Wenn jeder vor seiner Tür kehrt, so werden alle Gassen rein Beyer [Ако всеки си мете пред вратата,
така всички улички ще бъдат чисти] = ‟всеки да поеме своята отговорност и да върши своята
част от работата‟, Всеки да си мете пред своята врата Григ/Кац
83. Was wir verschulden, müssen wir erdulden Beyer [Това, което дължим, трябва да го изтърпим] =
Тегля греха Нич
84. Auf die Würde kommt die Bürde/Würde bringt Bürde/Keine Würde ohne Bürde Beyer [титлата носи
бреме] = ‟Санът (рангът, титлата) носи отговорност‟ Тежка е царската корона Сим
III. Вътрешна мотивация
1. sich (innerlich) e-n Ruck geben Fried [давам си (вътрешно) тласък] ‟sich zusammennehmen, sich
überwinden, energisch etwas anfangen‟ = ‟намирам сили в себе си да започна енергично с нещо‟
2. sich einen Stoß geben/seinem Herzen einen Stoß geben Fried, Röh [давам си тласък, удар] ‟sich
energisch zusammenreißen, sich überwinden‟ = ‟овладявам се; събирам си силите‟
IV. Самокритичност
1. Wer alles reformieren will, der soll bei sich selbst anfangen Beyer [Който иска да реформира
всичко, той трябва да започне от себе си ] = ‟човек трябва първо да поработи върху своя
характер‟
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2. Wer andere strafen will, muss bei sich selbst anfangen Beyer [Който иска да накаже другите, трябва
да започне от себе си] = Себе си съди като другите, а другите като себе си Григ/Кац
3. Andern soll man viel, sich selber nichts verzeihen Beyer [На другите трябва да се прощава много,
но на себе си - нищо] = ‟към себе си човек трябва да е най-критичен‟
4. Der hat meist den schlechtesten Herrn, der sein eigener Herr ist Beyer [Този, който е господар на
себе си, има най-лошия господар] ‟An sich selber stellt man oft die größten Ansprüche‟ = ‟често
човек е най-взискателен към себе си‟
5. Jeder fasse sich an seine eigene Nase/Sich an (bei) der (eigenen) Nase fassen (nehmen, zupfen)/an
seinen eigenen Busen greifen/Jeder nehme sich selbst bei der Nase Beyer, Röh [Всеки да се хване за
собствения нос] ‟sich Selbstvorwürfe machen, sich seine Schuld eingestehen‟ = ‟всеки да погледне
по-напред себе си, своите недостатъци (а след това да критикува другите)‟
6. Sieh zuerst in dein Haus, danach hinaus Beyer [Първо погледни в своята къща, а после навън] =
‟всеки да погледне по-напред себе си, своите недостатъци (а след това да критикува другите)‟,
Погледни си задника Нич
7. die Schuld bei sich selbst suchen müssen Röh [трябва да търсиш вината в себе си] ‟vor sich selbst
ehrlich sein und sich etwas eingestehen müssen‟ = ‟човек трябва да е честен пред себе си и да си
признава грешките‟, Признат грях – наполовина простен Григ/Кац
8. sich selbst anklagen/bezichtigen Röh [обвинявам себе си] ‟sich Vorwürfe machen‟ = Съди се сам,
да те не съди друг Григ/Кац
9. das arme Tier haben Röh [имам бедното животно] ‟sich Selbstvorwürfe machen‟ = ‟самоупреквам
се‟
10. Sieh erst auf dich und die Deinen, dann schilt mich und die Meinen Beyer [Първо погледни себе си и
твоите, след това набеждавай мен и моите] = Извадù първом гредата от окото си, и тогава ще
видиш, как да извадиш сламката от окото на брата си Библия, Евангелие от Лука 6, 42/
Евангелие от Матея 7, 5
ЦЕННОСТ: ТОЧНОСТ
I. Отношение към този, който идва навреме; който идва в последния момент;
който идва прекалено рано
II. Негативно отношение към този, който закъснява
I. Отношение към този, който идва навреме; който идва в последния момент;
който идва прекалено рано
1. mit dem Glockenschlag Fried [с камбанен удар] ‟exakt pünktlich (kommen, gehen usw.)‟ = ‟с удара
на часовника; точно на минутата‟
2. Was man tun muss, das tue man beizeiten Beyer [Каквото трябва да се направи, да се направи
навреме] = Каквото ще вършиш, върши по-скоро Евангелие от Иоана 13, 27
3. Der erste in der Zeit, der erste im Rechte Beyer [Първият във времето, първият в право] = Време,
който печели, сила печели Григ/Кац
4. Wer Minuten spart, gewinnt Stunden Beyer [Който пести минути, печели часове] = ‟който
използва пълноценно времето си, той печели‟
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5. Wer zuerst nimmt, hat die Auswahl Beyer [Който взема най-напред, има избор] = Който по-напред
поиска девойката, негова е Григ/Кац
6. Besser eine Stunde zu früh als eine Minute zu spät /Besser zwei Tage zu früh als einen zu spät/ Besser
zu früh als zu spät Beyer [По-добре един час по-рано, отколкото една минута по-късно] = ‟подобре да подраниш, отколкото да закъснееш‟, По-добре два дни по-рано, отколкото един ден
по-късно Ник - Гъл
7. Der frühe Vogel fängt den Wurm Beyer [Ранната птица хваща червея] = Рано пиле рано пее Сим
8. Wer zuerst kommt, mahlt zuerst Beyer, Röh [Който идва най-напред, най-напред мели] der
Zeitvorrang ist maßgebend = Който превари, той натовари Сим
9. Wer zuerst einsteigt, badet zuerst aus Beyer [Който се качи най-напред, най-напред изплаква] =
‟който е пръв, той има предимство‟
10. Greif zu, solange es Zeit ist Beyer [посегни, докато е време] = Използва момента Григ/Кац
11. Pünktlichkeit ist die Höflichkeit der Könige Beyer, Röh [точността е учтивостта на кралете] ‟wird
gern gebraucht, wenn es zu den Vorzügen eines Vorgesetzten gehört, auch Untergebene nicht warten
zu lassen‟ = ‟употребява се в случаите, когато началник не кара подчинените си да го чакат‟
12. Der richtige Mann kommt nie zu spät Beyer [Истинският мъж никога не закъснява] = ‟този, който
държи на реномето си, не закъснява‟
13. pünktlich wie die Maurer Fried, Röh [точен като зидар] ‟sehr pünktlich‟ = ‟много точен‟
14. den Hammer fallen lassen Fried [оставям чука да падне] ‟(ganz pünktlich) plötzlich mit der Arbeit
aufhören‟ = ‟изведнъж и много навреме спирам работата‟
15. In letzter Minute kommen Röh [идвам в последната минута] ‟gerade noch rechtzeitig‟ = ‟все още
навреме, не съм закъснял‟
16. zur rechten Stunde gekommen sein Röh [дошъл навреме] ‟gerade im richtigen Moment, rechtzeitig‟ =
‟който е дошъл навреме‟,
17. etwas in zwölfter Stunde tun Röh [правя нещо в дванадесетия час] ‟so lange zögern, bis es höchste
Zeit damit wird, es im letzten Augenblick noch erledigen‟ = kurz/unmittelbar) vor Torschluß Röh
[непосредствено преди затварянето на вратата] ‟im letzten Augenblick, gerade noch zur rechten
Zeit‟ = ‟в последния момент, но все още навреме‟
18. noch auf den (fahrenden) Zug aufspringen Röh [скачам в (движещ се) влак] ‟sich mit Verspätung an
einer bereits laufenden Sache noch beteiligen‟ = ‟вземам участие в нещо, макар и със закъснение‟
19. Deine Uhr geht vor Röh [часовникът ти избързва] ‟du kommst zu früh, du bist zu eilig (eifrig)‟ =
‟когато някой е подранил‟
20. Wer zu früh kommt, der kommt auch unrecht Beyer [Който идва твърде рано, той също идва
ненавреме] = ‟този, който идва по-рано от уговореното време, също не е точен (както този,
който закъснява)‟
II. Негативно отношение към този, който закъснява
1. Seine Uhr geht nach Röh [часовникът му изостава] ‟er kommt mit der Zeit nicht mit‟ = ‟когато
някой закъснява‟
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2. Zu spät ist ein böses Wort Beyer [твърде късно е лоша дума] = ‟негативно отношение към
закъснението; към закъсняващите‟
3. Was zu spät kommt, ist keine Wohltat Beyer [Каквото закъснява, не е благодеяние] = Сетни ум
полза не докарва Григ/Кац
4. Ein wenig zu spät ist viel zu spät Beyer [малкото закъснение е голямо закъснение] = Изпуснал
момента Григ/Кац
5. einen Posttag zu spät kommen Röh [пощата закъснява с един ден] ‟mit einer Sache etwas zu spät
kommen‟ = ‟закъснявам по отношение на някаква работа‟
6. Er kommt mit den letzten Schiffen Röh [той идва с последните кораби] ‟er kommt spät oder zu spät,
er versäumt die beste Zeit und Gelegenheit und kann es deshalb anderen nicht gleichtun‟ = ‟когато
някой закъснява и пропуска най-добрата възможност‟
7. nur noch die Schlußlichter gesehen haben Röh [видях само стоповете] ‟zu spät gekommen sein, eine
günstige Gelegenheit verpasst haben‟ = ‟закъснях и изпуснах добра възможност‟
8. Ihr dürft mal an der Tischecke riechen Röh [Разрешено ви е да помиришете на ръба на масата] ‟so
sagt der Vater, wenn die Kinder zu spät zum Essen kommen‟ = ‟упрек на родители към деца, които
са закъснели за яденето‟
9. Den letzten beißen die Hunde Röh [Последните ги хапят кучетата] = ‟закъснелите пропускат
всичко; те са безполезни както за себе си, така и за околните‟
10. Der letzte muss die Zeche bezahlen Röh [Последният трябва да плати сметката] = ‟който е
закъснял, трябва да поеме отговорност за това‟, Последният плаща Сим
11. Die Spritze, die morgen kommt, löscht heute kein Feuer Beyer [Струята, която идва утре, днес няма
да изгаси огън] = ‟за ненавременно действие, от което няма да има полза‟ След дъжд – качулка
Григ/Кац
12. zum Käse (recht) kommen Röh [идвам за сиренето] ‟zu spät, weil der Käse erst am Schluß der
Mahlzeit gereicht wird‟ = 8‟закъснявам‟
13. Die Eier waren weg, als sie mit dem Salz kamen/Das Salz bringen, wenn die Eier gegessen sind Röh
[Яйцата ги нямаше, когато те дойдоха със солта] ‟Zur Bezeichnung von unpünktlichen Menschen;
zu spät kommen‟ = ‟за хора, които закъсняват‟
14. In der elften Stunde kommen Röh [идвам в единадесетия час] ‟im letzten Augenblick, sehr spät
kommen‟ = ‟в последния момент, закъснявам‟
15. Wer zu spät kommt, kriegt die Knochen/dem bleiben die Knochen Beyer [Който закъснява,
получава/за него остават кокалите] = ‟който закъснява, губи; няма избор‟
16. Wer zu spät kommt, findet leere Schüsseln Beyer [Който закъснява, намира празни паници] =
‟който закъснява, губи; няма избор‟
17. Wer nicht kommt zur rechten Zeit, muss nehmen, was übrig bleibt Beyer [Който не идва навреме,
трябва да вземе това, което е останало] = ‟който закъснява, няма избор и трябва да се примири с
това, което е останало‟

- 41 -

18. Wer kommt nach dem Feste, muss vorliebnehmen mit dem Reste Beyer [Който идва след празника,
трябва да се задоволи с остатъка] = на угризки (съм дошъл) Нич
19. Eine Stunde Verzug bringt oft ein Jahr Aufschub Beyer [Един час закъснение често води до една
година отлагане] = Що доноси един час, не доноси година Икон
20. Wer zuletzt kommt, macht die Tür zu/Der letzte macht die Tür zu Beyer, Röh [Който пристига
последен, затваря вратата/Последният затваря вратата] = ‟негово задължение е, щом е
последен‟
21. Wer zuletzt kommt, sitzt hinter der Tür Beyer [Който пристига последен, стои зад вратата] = ‟който
закъснява, рядко си намира място и стои прав, т.е. закъснелите нямат шансовете на
подранилите‟
ЦЕННОСТ: ОРИЕНТАЦИЯ КЪМ НАСТОЯЩЕТО/БЪДЕЩЕТО
I. Изрази за интензивно действие; нещо се прави много бързо
II. Специфично отношение към времето
III. Ориентация към настоящето
IV. Ориентация към бъдещето; способност за планиране в дългосрочен план
I. Изрази за интензивно действие; нещо се прави много бързо
1. die Beine unter die Arme/ in die Hand nehmen Fried, Röh [вземам краката под мишница/в ръка]
‟sich beeilen‟ = Вдигаме се на крак Нич, плюя си на краката Нич
2. wie der Blitz/wie ein geölter Blitz/Es geht schnell wie der Blitz/ein Gedanke Fried, Röh [като
мълния/като намаслена мълния/като мисъл] ‟zur Beschreibung hoher Geschwindigkeit; äußerst
schnell‟ = като мълния Нич, като светкавица Нич, като дим Нич
3. etwas schießt davon wie ein Pfeil Fried, Röh [нещо се изстрелва като стрела] ‟zur Beschreibung
hoher Geschwindigkeit; äußerst schnell‟ = Бърз като стрела Григ/Кац
4. Es kommt schnell wie der Wind Fried, Röh [идва бързо като вятъра] ‟zur Beschreibung hoher
Geschwindigkeit; äußerst schnell‟ = Препуска като вятър Григ/Кац
5. Dampf hinter etwas machen (od. setzen) Fried, Röh [правя пара зад нещо] ‟Druck ausüben, damit
etwas schneller vorangeht; zur Eile antreiben‟ = вдигам пара Нич, държа под пара Нич
6. ehe man/ich auf/bis drei zählen kann (od. konnte) Fried [преди да мога да преброя до три] ‟ganz
schnell‟ = дорде не речеш Нич
7. losmachen Fried [разхлабвам] ‟sich beeilen‟ = ‟бързам‟
8. es ist (die) höchste Eisenbahn Fried [най-високата железница/влак е] ‟es ist höchste Zeit, die Zeit ist
ganz knapp‟ = ‟крайно време е‟
9. mit Extrapost Fried [с допълнителна поща] ‟ganz schnell‟ = ‟много бързо‟
10. nicht lange fackeln Fried [не се бавя дълго] ‟rasch entschlossen handeln, nicht zögern‟ = ‟не се
церемоня‟
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11. etwas im gestreckten Galopp tun/erledigen Röh [правя нещо в бърз галоп] ‟etwas schnell tun‟ = яздя
в пълен кариер Ник-Гъл/Гъл
12. im Galopp Fried [в галоп] ‟schnell, flüchtig (etwas tun)‟ = в/на галоп Ник-Гъл/Гъл
13. den vierten Gang einschalten/einlegen Röh [включвам на четвърта скорост] ‟sich beeilen‟ =
‟ускорявам темпото на работа‟
14. die Hacken auf den Rücken nehmen Röh [вземам петите на гърба] ‟sich beeilen‟ = Петите в
задника Нич
15. haste was kannste Fried [бързам, колкото мога] ‟sehr schnell, so schnell, wie möglich‟ = ‟колкото
може по-бързо‟
16. im heidi Röh [хайде, хоп] ‟sehr schnell‟ = ‟много бързо, за миг‟
17. im Hui Fried [хайде, хоп] ‟sofort, (allzu) schnell‟ = ‟веднага, изключително бързо, за миг‟
18. von heute auf morgen Fried [от днес за утре] ‟ganz schnell, in ganz kurzer Zeit‟ = като утре Нич,
От петък до събота Нич
19. mit Hochdruck Fried [с висок натиск] ‟mit Intensität‟ = ‟интензивно‟
20. ehe die Katze ein Ei legt Röh [преди котката да е снесла яйце ] ‟schnell‟ = ‟бързо‟
21. Es geht wie das Katzenficken/Katzenmachen Röh [Върви като сношаването/правенето на котки] ‟es
geht sehr schnell‟ = ‟нещо става много бързо‟
22. etwas übers Knie brechen Röh [счупвам нещо над коляното] ‟etwas schnell erledigen, rasch abtun‟
= ‟бързо уреждам нещо‟
23. auf der Stelle Fried [на място] ‟sofort‟ = ‟на момента, незабавно‟
24. (nun) Mach schon!/Ich mache ja schon! Fried [Е, направù го де!] ‟beeile dich / ich beeile mich sehr‟
= ‟Побързай!‟
25. Schwager, fahr zu! Röh [Зетко/Батко, карай!] ‟beeile dich‟ = ‟побързай‟
26. etwas brennt jemandem auf/unter den Nägeln Fried [на някого му гори нещо върху/под ноктите]
‟etwas ist sehr eilig, dringend‟ = Стъпва, като че му пари под краката Григ/Кац, като за огън
идвам Нич
27. So schnell, eh’ der Deubel die Schuh’ anhat Röh [толкова бързо, преди дяволът да си е обул
обувките] ‟sich beeilen, etwas schnell tun‟ = ‟бързам, бързо извършвам нещо‟
28. dass die Fetzen fliegen Fried [че да летят късове хартия] ‟äußerst intensiv, sehr heftig‟ =
‟изключително интензивно‟
29. (wie) im Fluge Fried [като в полет] ‟sehr schnell‟ = ‟много бързо‟
30. mit affenartiger Geschwindigkeit/etwas mit affenartiger Geschwindigkeit Fried, Röh [с бързина на
маймуна] ‟sehr, überaus schnell‟ = ‟извънредно бързо‟
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31. mit Gewalt Fried [с (неудържима) сила] ‟sehr schnell und heftig‟ = ‟много бързо, стремглаво‟
32. Hals über Kopf Fried [гърло/врат през глава] ‟in allergrößter Eile, überstürzt‟ = презглава Григ/Кац
33. im Handumdrehen Fried, Röh [докато се завърти ръката] ‟überraschend schnell‟ = Докато се
обърне човек Нич
34. von jetzt auf nachher Fried [от сега за после, за по-късно] ‟in kürzester Frist‟ = ‟в най-кратък срок‟
35. Das geht/Es geht so schnell wie’s Heftelmachen/Haftelmachen Röh [Става бързо като правене на
телени копчета] ‟die Arbeit geht bei höchster Angespanntheit rasch voran‟ = ‟когато някаква работа
напредва и човек е под напрежение‟
36. im Nu Fried [за нула] ‟sofort, ganz schnell‟ = ‟за нула време, много бързо‟
37. in Null Komma nichts Fried [за нула запетая нищо] ‟sehr rasch‟ = ‟много бързо‟
38. wie aus der Pistole geschossen Fried [като изстрелян от пистолет] ‟sofort, ohne das geringste
Zögern‟ = ‟много бързо, без да се колебае‟, Бързо като куршум Григ/Кац
39. einen Propeller im Arsch haben Röh [има перка в задника] ‟es stets sehr eilig haben‟ = ‟когато
някой винаги бърза‟
40. etwas volle Pulle machen Röh [правя нещо пълно шише] ‟eine Sache ganz intensiv, mit größtem
Einsatz erledigen‟ = ‟уреждам нещо много бързо‟
41. etwas tun, dass es nur so raucht Röh [правя нещо така, че само пуши] ‟etwas sehr schnell, mit aller
Kraft tun‟ = та дим/пушек се вдига Нан
42. etwas auf einen Rutsch erledigen Röh [уреждам нещо с едно пързаляне] ‟eine Sache schnell, in
einem Zug hinter sich bringen‟ = ‟свършвам нещо много бързо‟, на един дъх Григ/Кац, Нич
43. mit –zig Sachen Röh [с –циг неща] ‟mit größter Geschwindigkeit‟ = ‟с най-голяма скорост‟
44. im Sauseschritt vergehen Röh [профучава] ‟schnell vorbei sein‟ = ‟профучава като вихрушка‟,
Бързо като куршум Григ/Кац
45. Das geht ja (wie) mit Siebenmeilenstiefeln Röh [Това става като със скороходни ботуши] ‟es geht
sehr schnell vorwärts‟ = като по махване на вълшебна пръчка Нич
46. etwas spornstreichs tun Röh [правя нещо с удар на шпорите] ‟in höchster Eile‟ = ‟веднага, с найголяма бързина‟
47. auf dem schnellsten Wege Fried [по най-бързия път] ‟so schnell wie möglich‟ = ‟по най-бързия
начин‟
48. im Schweinsgalopp Fried [в свински галоп] ‟sehr schnell, so schnell er konnte‟ = ‟колкото се може
по-бързо‟
49. mit qualmenden Socken laufen Röh [бягам с димящи чорапи] ‟so angestrengt davoneilen, dass die
Socken heiß werden‟ = вдигам пушилка Нич
50. immer auf dem Sprung/auf dem Trab sein Fried [винаги в скок] ‟immer Eile haben‟ = ‟винаги
бързам‟
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51. sich sputen Röh [бързам] ‟sich beeilen‟ = ‟бързам‟
52. auf einen Streich Fried [с един удар] ‟in e-m Arbeitsgang, auf einmal‟ = с един удар Ник -Гъл/Гъл
53. wie der Teufel (od. Deibel) Fried [като дявола] ‟sehr intensiv, sehr schnell‟ = ‟много бързо‟, пъргав
като дявол Ник-Гъл/Гъл
54. Das geht wie ’s Teufelshaschen Röh [Върви като гонене на дяволи] ‟sehr schnell‟ = върви като по
вода, като нанизано Ник-Гъл/Гъл
55. sich in Trab setzen Fried [тръгвам в тръс] ‟sich beeilen, laufen‟ = ‟ускорявам темпото‟
56. Nun mach aber Trab Röh [Сега (тръгнù) в тръс] ‟beeile dich‟ = ‟разбързай се‟
57. zwischen Tür und Angel Röh [между врата и панта] ‟in größter Eile‟ = ‟набързо, на крак, на
вратата, без да влизам вътре, мимоходом‟
58. wie verrückt Fried [като побъркан] ‟sehr schnell‟ = като луд Нич, тича като бесен Григ/Кац
59. dem Vogel noch Flügel ansetzen Röh [поставям на птицата криле] ‟den Eiligen noch anspornen‟ =
‟карам някого да се разбърза още повече, въпреки бързината му‟, От бързане ще изпръхне като
птичка из кожата си Григ/Кац
60. mit Volldampf (voraus) Fried, Röh [с пълна пара (напред)] ‟intensiv, mit größtmöglichem Tempo,
mit aller Kraft‟ = с пълна пара Нан
61. mit Vollgas Fried [с пълна газ] ‟mit Intensität‟ = с пълна газ Нан
62. wie eine Windsbraut durchs Land fahren Röh [минавам като булка на вятъра през страната]
‟schnell und mit ungestümer Kraft, wie ein Wirbelwind alles mitreißend‟ = ‟като вихрушка‟
63. na, wird`s bald! Fried [Е, да стане скоро!] ‟beeil dich‟ = ‟Побързай!”
64. jemanden/etwas
am/beim
Wickel
kriegen/haben/packen/fassen/nehmen
Fried
[получавам/имам/хващам/вземам някого/нещо за перчема, за косата] ‟etwas intensiv tun‟ =
‟извършвам бързо някаква работа‟, с един замах Нич
65. wie ein Wiesel sein/arbeiten/laufen Röh [като невестулка съм/работя/бягам] ‟rasch in seinen
Bewegungen, überaus flink bei allen Arbeiten sein, schnell reagieren können‟ = като заек Нич
66. einen tollen Zahn drauf haben Fried, Röh [имам чудесен зъб отгоре/върху нещо] ‟etwas schnell tun‟
= ‟правя нещо бързо‟
67. einen Zahn zulegen Fried [прибавям зъб] ‟etwas schneller tun‟ = ‟покачвам темпото‟
68. einem eilige Zähne machen Röh [правя бързи зъби на някого] ‟ihn zur Eile antreiben‟ = ‟карам
някого да бърза‟
II. Специфично отношение към времето
1. es/die Zeit brennt jemandem unter den Sohlen Fried [времето му гори под стъпалата] ‟es ist höchste
Zeit, die Zeit drängt sehr‟ = ‟времето напира‟
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2. Die Zeit verfliegt im Sauseschritt Röh [Времето профучава] ‟sehr schnell‟ = Времето хвърчи и
никога не се стига Сим
3. sich die Zeit stehlen (müssen) Röh [(трябва) да си открадна време] ‟Dringendes vorrangig
behandeln, seinen Terminplan verändern und anderes in größter Eile erledigen, um Zeit zu erübrigen‟
= ‟за да успея да свърша и допълнителни, непредвидени неща‟
4. einem die Zeit stehlen Röh [крада на някого времето] ‟ihn unnötig aufhalten; ein lästiger Besucher
sein‟ = ‟отнемам на някого от времето‟
5. Ich habe meine Zeit nicht gestohlen Röh [Не съм си откраднал времето] ‟ich will nichts davon
vergeuden‟ = ‟не искам да си пилея напразно времето‟
6. Zeit für jemanden/etwas opfern Röh [Жертвам време за някого] ‟sich um jemanden kümmern, sich
eingehend mit etwas beschäftigen‟ = ‟отделям време за някого‟
7. Die Zeit verfließt Röh [Времето изтича] ‟für das schnelle, lautlose Dahinfliegen des Moments‟ =
‟времето тече, отминава‟, Времето каквото отнесе, назад го не връща Григ/Кац
8. Die Zeit verrinnt Röh [Времето изтича] ‟für das schnelle, lautlose Dahinfliegen des Moments‟ =
‟времето тече, отминава‟, Времето не можеш да спреш Сим
9. Zeit ist Geld Beyer [Времето е пари] = Времето е пари Сим, Времето е пари за секиго, кой що го
есапи Икон
10. Zeit vertan, Geld vertan Beyer [Изгубено време – изгубени пари] = Времето е пари Сим
11. Eine Stunde gewonnen (verloren), alles gewonnen (verloren) Beyer [Един спечелен (загубен) час –
всичко е спечелено (загубено)] = Що доноси един час, не доноси година Икон
12. Verlorene Stunde, verlorenes Leben Beyer [Изгубен час, изгубен живот] ‟Vertane Zeit ist nicht
gelebt‟ = ‟пропуснатото време не е изживяно‟
13. keine Minute verlieren wollen Röh [не искам да губя нито минута] ‟sofort handeln, keine Zeit
vergeuden‟ = на минутата, на мига Нан, Нич
14. Verlorene Zeit kommt niemals wieder Beyer [Изгубеното време никога не се връща] = Загубено
време не се връща Сим, Миналото не се връща никога Слав
15. Ein Tag verschoben wird oft ein Jahr verschoben Beyer [Един отложен ден често става отложена
година] = Месец храни годината Икон
16. Eine versäumte Stunde ist oft ein versäumter Tag Beyer [Един пропуснат час често е пропуснат
ден] = ‟времето трябва да се използва възможно най-пълноценно‟
17. Gut verloren, viel verloren, Zeit verloren, mehr verloren Beyer [Ако загубиш имущество, губиш
много, ако загубиш време – губиш повече] = Времето е голямо богатство Сим
18. Zeit gewonnen, alles gewonnen; Zeit verloren, viel verloren Beyer [Ако спечелиш време, печелиш
всичко; ако загубиш време – губиш много] = Спечелиш ли време, печелиш всичко Сим
19. Wer Zeit gewinnt, gewinnt viel Beyer [Който печели време, печели много] ‟Nämlich neue
Möglichkeiten‟ = Време печелù, сила печелиш Слав
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20. Nutze den Tag/Wer Zeit nutzt, hat Zeit gewonnen Beyer [Използвай времето/Който използва
времето, си е спечелил време] = ‟използвай правилно времето си‟
21. Wer das Leben liebt, vergeudet die Zeit nicht Beyer [Който обича живота, не прахосва времето] =
Пести времето Икон
22. Wem die Zeit nicht passt, der passe sich in die Zeit Beyer [На когото не му пасва времето, той да се
нагоди към времето] = Ако не ти приляга времето, а ти нему прилегни/ Времето челяка не
чака, челяк чака времето Слав
23. Die Zeit wartet auf niemand Beyer [Времето не чака никого] = Времето не чака Слав
III. Ориентация към настоящето
1. lieber heut als morgen Fried [по-добре днес отколкото утре] = Което можеш да направиш днес,
не го отлагай за утре Слав
2. nur für den Tag leben/den gängigen Tag leben Fried [живея само за деня] ‟не мисля за бъдещето,
за утрешния ден‟ = От днес за утре Нан, Нич
3. Besser heute ein Ei als morgen die Henne/ Besser heute ein Ei als morgen ein Kücken Beyer [Подобре яйце днес, отколкото кокошка утре] = По-добре днес едно яйце, а не утре една кокошка
Икон, Слав
4. Besser heut’ ein Groschen als morgen ein Gulden/Besser heute ein Pfennig als morgen ein Taler/Ein
Taler heute ist besser als hundert morgen Beyer [По-добре днес един грош/пфениг, отколкото утре
един гулден/талер/Един талер днес е по-добре от хиляда утре] = По-добре днес пет, а не утре
шест Икон, Слав
5. Ein Heute ist besser als zehn Morgen Beyer [Днес е по-добре от десет утре] = ‟важно е
настоящето‟
6. Ein Jetzt ist besser als zwei Dann Beyer [Едно сега е по-добре от две после] = ‟настоящето е посигурно от бъдещето‟
7. Der Kluge lebt heute, der Narr will morgen leben Beyer [Умният живее днес, глупавият иска да
живее утре] = Старите приказват какво са правили, младите – какво правят, а лудите – какво
ще правят Слав
8. Heute Blume, morgen Heu Beyer [Днес цвете, утре сено] = Днес челяк, утре прах Икон, Слав
9. Heute ist die beste Zeit Beyer [Днес е най-доброто време] = ‟настоящето трябва да се използва
максимално; нещата трябва да се случват сега, да не се отлагат за после‟
10. Heute ist heute; morgen ist ein unsicherer Tag Beyer [Днес си е днес; утре е несигурен ден] = Ако
знаеш как си минал, не мож’ да знаеш как ще минеш Слав
11. Heute rot, morgen tot Beyer [Днес червен, утре мъртъв] = Днес човек, утре черна пръст Икон,
Слав
12. Was du heute löschen kannst, lass nicht bis morgen brennen Beyer [Което днес можеш да угасиш,
не оставяй да гори до утре] = ‟свърши си работата навреме‟
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13. Was man auf morgen aufhebt, fressen die Mäuse Beyer [Което се оставя за утре, го изяждат
мишките] = Която работа се оставя за после, нея дяволите я довършват Григ/Кац
14. Verschiebe nicht auf morgen, was du heute kannst besorgen Beyer [Не отлагай за утре това, което
можеш да свършиш днес] = Което можеш да направиш днес, не го отлагай за утре Слав
15. Eine Minute heute ist besser als eine Stunde morgen Beyer [Минута днес е по-добре от час утре] =
‟ценù времето‟
16. Für morgen soll man nicht sorgen Beyer [За утре човек не трябва да се грижи] = Каквото ще
бъде, не са знае; което бъдва, него гледай Слав
17. Wer spart für morgen, spart für Mäuse Beyer [Който пести за утре, пести за мишките] =
‟бъдещето е неизвестно‟
18. Ferne Pläne sind eitel Späne Beyer [Далечните планове са чист талаш/трески] = До утре колко
калпаци опустяват/ колко работи стават Икон, Слав
IV. Ориентация към бъдещето; способност за планиране в дългосрочен план
1. auf das Ei sehen und das Huhn laufen lassen Röh [гледаш яйцето и изпускаш кокошката] ‟für die
ungewisse Zukunft sorgen und dabei vergessen, Gegenwärtiges zu genießen‟ = ‟когато човек мисли
за несигурното, което предстои, а забравя да се наслади на настоящия момент‟
2. heute und/oder morgen Fried [днес и/или утре] ‟in nächster Zukunft‟ = ‟в най-скоро време‟
3. etwas (fest) ins Auge fassen Fried [хващам нещо (здраво) в окото] ‟etwas (als festes Ziel) planen‟ =
‟със сигурност възнамерявам да направя нещо‟
4. über kurz oder lang Fried [през късо или дълго] ‟in nicht sehr ferner Zukunft, ziemlich bald‟ = ‟в
недалечно бъдеще‟
5. sich mit großen Dingen tragen Röh [натоварвам се с големи неща] ‟Pläne haben, große Entwürfe
machen‟ = ‟имам големи планове‟
6. (große) Rosinen im Kopf haben Fried [имам (големи) стафиди в главата] ‟große, hochfliegende
Pläne haben‟ = ‟имам големи планове‟
7. etwas steht vor der Tür Fried, Röh [нещо стои пред вратата] ‟(ein bestimmter Zeitpunkt) ist ziemlich
nahe‟ = пред вратата е Нич , Хлопа на вратата Нич , на вратата, на прага Нич7
8. etwas in petto haben Fried [имам нещо наум] ‟etwas vorbereitet haben, planen‟ = ‟имам някакви
намерения‟
9. auf dem Plan/Programm stehen Fried [в плана/в програмата стои] ‟geplant sein, in der (nahen)
Zukunft möglich sein‟ = на дневен ред Нич
10. Pläne schmieden Röh [кова планове] ‟zukünftiges gezielt vorbereiten‟ = ‟измислям план за нещо
предстоящо‟
11. etwas im Sinne haben Röh [имам нещо наум] ‟neue Pläne haben, etwas beabsichtigen‟ =
‟възнамерявам да направя нещо‟
7

Препраща към Библията: „Знайте, че е близо, при вратата” (Евангелие от Матея 24, 33).
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12. Gestern soll dem Morgen nichts borgen/Heute soll dem Morgen nichts borgen Beyer [Вчера/Днес не
трябва да дължи нищо на утре] = ‟бъдещето не трябва да е обременено с минали дела‟, Не
гледай какво се е минало, а какво ще дойде Григ/Кац
13. Gestern soll morgen ein Lehrmeister sein Beyer [Вчера трябва да е майстор за утре] =
бъдещите си начинания човек трябва да помни уроците от миналото‟

‟в

14. Der Morgen kommt, auch wenn der Hahn nicht kräht Beyer [Утрото идва, дори ако петелът не
кукурига] = И без петли (се) съмва Сим
15. Neuer Tag, neuer Rat Beyer [Нов ден, нов съвет] = утрото е по-мъдро от вечерта, нов ден, нов
късмет Сим
16. Niemand weiß, was der morgige Tag bringt Beyer [Никой не знае, какво ще донесе утрешният ден]
= ‟бъдещето е неизвестно‟
17. Man weiß wohl, was man hat (ist), aber nicht, was man bekommt (wird) Beyer [Човек може и да
знае, какво е, но не, какво ще е /ще бъде] = Да не рече човек що съм, а що мога да бъда Слав
18. Was nicht ist, kann noch werden Beyer [Каквото не е, може още да стане] = ‟за нещо, което може
да се случи занапред‟
19. Morgen gehen hundert Jahre wieder an Beyer [Утре отново започват сто години] = ‟гледай с
оптимизъм в бъдещето‟
20. Morgen ist nicht heute Beyer [Утре не е днес] = ‟предстоящото не е сравнимо с настоящето‟
21. Was man heute nicht erjagen kann, läuft einem oft morgen selbst in die Hände Beyer [Каквото човек
не е постигнал днес, често утре само му идва в ръцете] = ‟бъдещето ни поднася изненади‟
22. Was vergangen ist, soll man vergessen und das Künftige richtig messen Beyer [Което е минало,
трябва да се забрави и предстоящото да се измери правилно] = ‟трябва да се гледа напред и да
се планират правилно предстоящите неща‟
ЦЕННОСТ: ОРИЕНТАЦИЯ КЪМ ЗАДАЧИТЕ
I. Нещо се прави (усърдно, интензивно); ускоряване на действието
II. Нещо се прави с изключително голямо усилие, водещо до умора
III. Нещо се свършва до край, приключва успешно
IV. Нещо трябва да се направи; подтикване към действие
V. Готовност за действие
VI. Ако нещо не се прави, няма да има резултат, успех
I. Нещо се прави (усърдно, интензивно); ускоряване на действието
1. auf Achse sein Röh [върху оста съм] ‟immer beschäftigt, immer in Aktion, Bewegung sein‟= ‟винаги
в движение‟
2. mitten in der Arbeit stecken Röh [намирам се по средата на работата] ‟keine Ablenkung wünschen‟
= не мога да се обърна от работа Нич
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3. etwas (gerade) in Arbeit haben Röh [нещо ми работи/нещо е точно сега в работа] ‟voll damit
beschäftigt sein, es aber noch nicht beendet haben‟ = ‟в разгара, кипежа на работата‟
4. bis an den Bart in Arbeit stecken Röh [потънал съм до брадата в работа] ‟sehr viel Arbeit haben‟ =
‟имам много работа‟, затънал съм до шия Нич
5. sich viel Arbeit mit etwas/jemandem machen Röh [правя си/създавам си много работа с нещо/с
някого] ‟sich sehr viel Mühe geben, sich besonders anstrengen‟ = Давам си труд/Правя си труд
Нич
6. auf den Beinen sein Fried [на крака съм] ‟tätig sein, arbeiten‟ = ‟деен, активен съм‟, на крака съм
Нич
7. einen Bienenfleiß entwickeln (oder an den Tag legen)/Bienenfleißig sein Fried, Röh
[показвам/проявявам усърдие на пчела] ‟außerordentlich fleißig, unermüdlich tätig sein‟ = Работи
като мравка Икон, Слав
8. zu tun haben wie die Braut im Bad Röh [имам работа, като булка в баня] ‟sehr beschäftigt sein‟ =
‟много съм зает‟, като булка без дар шетам Нич
9. nach Brot gehen Fried [вървя след хляба] ‟sich Arbeit suchen, arbeiten gehen‟ = Вадя си хляба Нич
10. Er kann mehr als Brot essen Sim [Той може не само да яде хляб (може и да работи)] Не яде хляба
харам (даром) Сим
11. im Schweiße seines Angesichtes Fried [в потта на лицето си] ‟in langer, mühevoller Arbeit‟ = с пот
на челото Нич
12. für ein Butterbrot arbeiten Röh [работя за един сандвич] ‟ohne entsprechenden Lohn arbeiten‟ =
работя за паница леща Ник-Гъл/Гъл
13. sich dahinter setzen Fried [сядам отзад] ‟etwas fleißig, intensiv lernen (od. tun)‟ = ‟захващам се
усърдно за работа‟, залягам здравата над нещо Ник-Гъл/Гъл
14. Dalli machen Röh [правя Dalli ] ‟schnell, flink arbeiten‟ = Удрям пета в задник Нич
15. im (richtigen) Dreh sein Fried, Röh [в (истинското, същинското) въртене съм] ‟so in der Arbeit
sein, dass man nicht aufhören möchte; mitten in der Arbeit stecken‟ = Въртя се на пергел Нич
16. sich alle Finger krumm arbeiten Röh [изкривявам си пръстите от работа] ‟fleißig sein‟ = ‟давам си
зор‟
17. eine geballte Ladung Fried [натрупан/натъпкан товар] ‟sehr viel Arbeit‟ = ‟заринат съм с работа‟
18. ernst machen mit etwas Fried [правя нещо сериозно] ‟etwas wirklich tun, durchführen‟ = Гледам си
работата Нич
19. sich die Finger schmutzig machen Fried [цапам си пръстите] ‟eine unangenehme (dreckige) Arbeit
verrichten, mit den Händen arbeiten‟ = ‟върша работа с помощта на пръстите, от която се
изцапвам‟
20. Das Fünftagerennen geht wieder los! Röh [петдневният крос започва] ‟eine neue Arbeitswoche
beginnt‟ = ‟започва нова работна седмица‟
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21. arbeiten, dass die Funken fliegen (od. sprühen, stieben) Fried [работя така, че летят искри] ‟eifrig,
intensiv arbeiten‟ = работя, та дреб хвърчи, та пушек се вдига Ник-Гъл/Гъл
22. ins Geschirr gehen/sich ins Geschirr legen Fried, Röh [отивам/лягам в съдовете за миене] ‟sich
anstrengen, intensiv etwas tun‟ = ‟захващам се, залавям се здравата за работа‟
23. im Geschirr(e) sein Fried, Röh [сред съдовете за миене съм] ‟(angestrengt) tätig sein‟ = ‟работя‟
24. kein Gras unter den Füßen wachsen lassen Röh [не оставям трева да израсте под краката ми]
‟jemand ist sehr fleißig‟ = не подвивам крак Нич
25. im Druck sein Röh [под натиск съм] ‟immer in angestrengter Tätigkeit‟ = Под пáра съм/ Под пълна
пара съм Икон, Нич, на голям зор съм Ник-Гъл/Гъл
26. etwas in Gang bringen (od. setzen) Fried [вкарвам/пускам нещо в ход, скорост] ‟etwas einführen,
machen, dass etwas beginnt (od. getan wird)‟ = ‟правя така, че нещо да заработи‟
27. etwas in Gang halten Fried [държа нещо в ход, в движение, на скорост] ‟machen, dass etwas läuft
und nicht aufhört‟ = ‟нещо се поддържа в ход, в действие‟
28. in Gang kommen Fried [раздвижва се] ‟in Gang gebracht werden, beginnen‟ = ‟заработва; започва
да функционира‟
29. im Gang sein Fried [в ход, в движение съм] ‟durchgeführt werden‟ = ‟нещо се прави‟, в пълен ход
съм Нич
30. jemanden/etwas auf dem Hals(e) haben Fried [имам нещо на врата/някой ми е на врата] ‟viel
Arbeit, Sorgen (usw.) zu tragen haben‟ = много работа лежи на плещите ми Ник-Гъл/Гъл
31. etwas auf den Hals bekommen/kriegen Fried [получавам нещо на врата] ‟viel Arbeit aufgeladen
bekommen‟ = Широк ми е гърба Нич
32. (tüchtig) Hand anlegen Fried, Röh [слагам (усърдно) ръка] ‟tätig sein, fleißig arbeiten‟ = Остават
ми ръцете Нич
33. die Hände regen Fried [мърдам/размърдвам ръце] ‟fleißig arbeiten‟ = Кракът не пипа, пипа
ръката Слав
34. alle/beide Hände voll zu tun haben Fried, Röh [и двете ми ръце вършат работа/са пълни с работа]
‟sehr viel Arbeit haben‟ = потънал съм до гуша в работа Ник-Гъл/Гъл, не мога да се обърна от
работа Нич
35. etwas unter den Händen/der Hand haben Fried [имам нещо под ръцете/ под ръка] ‟an etwas
arbeiten‟ = ‟работя над нещо‟, Минава ми през ръката/през ръцете ми Нич
36. gut (od. flott, leicht) von der Hand gehen/die Arbeit geht von der Hand Fried, Röh [върви добре (или
бързо, лесно) от ръка] ‟leicht getan werden‟ = иде ми отръки, От ръка Нич, имам лека ръка Нич
37. die Hände überall drin haben Röh [ръцете (ми) са навсякъде] ‟an vielen Unternehmen beteiligt sein‟
= ‟зает съм с много неща‟
38. sich auf die Hinterbeine setzen Röh [сядам на задните си крака] ‟sich anstrengen‟ = На пета се
върти Слав
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39. zu viel auf seine Hörner nehmen Röh [вземам твърде много върху рогата си] ‟sich mit Arbeit
überhäufen‟ = Чукам си рогата Нич
40. Es geht heiß her Röh [води се ожесточена борба] ‟es geht turbulent zu (bei der Arbeit), alle legen
sich mächtig ins Zeug‟ = горещниците ми са Нич
41. auf Hochtouren kommen Fried [отивам на алпийски излет] ‟anfangen, intensiv zu arbeiten‟ = давам
газ Нич
42. auf Hochtouren sein/ laufen Fried [на алпийски излет съм] ‟intensiv in Betrieb/ in Tätigkeit sein,
intensiv arbeiten‟ = ‟работи се най-интензивно‟, в пълен ход Ник-Гъл/Гъл
43. ins Joch (der täglichen Arbeit) eingespannt sein Fried, Röh [впрегнат съм в ярема/в хомота] ‟die
Last (der Arbeit) tragen müssen‟ = Хващам ярем Нич
44. Klimmzüge machen Fried [правя набирания] ‟sich anstrengen‟ = правя си труд Нич
geistige Klimmzüge machen Fried [правя умствени набирания] ‟sich geistig anstrengen‟ = напрягам
си ума Ник-Гъл/Гъл
45. nicht kleinzukriegen sein Fried [не се давам/не омеквам] ‟durch viel Arbeit nicht entmutigt werden‟
= ‟работата не ме плаши‟, Работата плаче от мене Слав, Нич
46. jemandem raucht der Kopf Fried [пуши му главата] ‟j-d hat viel Arbeit‟ = главата ми е пламнала
от работа Ник-Гъл/Гъл
47. die Kurve kratzen Fried [надрасквам завоя] ‟etwas mit Mühe und Not schaffen‟ = Бъхтя се о дърво
и о камък Нич
48. sich an den Laden legen Röh [захващам се с магазина] ‟sich anstrengen, kräftig und entschlossen zu
Werke gehen‟ = ‟залавям се за работа‟
49. den Laden schmeißen Fried [захвърлям магазина] ‟e-e Sache gut durchführen‟ = ‟добре изпълнявам
някаква работа‟
50. e-r Sache zu Leibe rücken (od. gehen) Fried [поставям нещо на тясно] ‟etwas anpacken, in Angriff
nehmen‟ = ‟захващам се с нещо‟
51. etwas in der Mache haben Fried [оправям нещо] ‟an etwas arbeiten, etwas bearbeiten‟ = ‟работя над
нещо‟
52. ein Mann der Tat Fried [мъж на делото] ‟ein Mann, der (lieber) handelt (als dass er lange überlegt)‟ =
човек на делото Ник-Гъл/Гъл
53. wie ein Maulwurf wühlen Röh [ровя като къртица] ‟emsig, ohne Pause arbeiten, voller Eifer sein‟ =
Работи като кърт Слав
54. viel um die Ohren haben Fried [имам много покрай ушите] ‟viel Arbeit und Sorgen haben‟ = до
гуша съм потънал в работа Ник-Гъл/Гъл
55. in die Pedale treten/sich in die Pedale werfen Röh [натискам педала] ‟sich körperlich oder geistig
sehr anstrengen‟ = Натискам педала Нан
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56. ohne Rast und Ruh Fried [без почивка и спокойствие] ‟ohne Pause, ohne ausruhen zu müssen‟ =
‟без покой, неуморно‟
57. dass es (nur so) raucht Fried [(така), че да пуши] ‟angestrengt, intensiv‟ = та пушек/дим се вдига
Нич
58. ins Rollen kommen Fried [затъркулва се (нещо) ] ‟in Gang kommen, in die Tat umgesetzt werden‟ =
‟работата тръгва, започва‟
59. sich in die Ruder legen Röh [хващам греблата] ‟sich mächtig anstrengen, etwas energisch
durchführen‟ = ‟върша нещо енергично‟, опъвам се здравата на работа Ник-Гъл/Гъл
60. sich keine Ruhe gönnen Röh [не си позволявам почивка] ‟rastlos tätig sein, sich keine Erholung
leisten‟ = Ходя като погълната игла Нич
61. gesagt, getan Fried [казано, направено] ‟kaum waren die Worte gesagt, da folgte auch schon die Tat‟
= речено, сторено Ник-Гъл/Гъл
62. sich zu schaffen machen Fried [намирам, създавам си работа] ‟arbeiten, tätig sein‟ = ‟работя,
активен съм‟, намирам си работа Нич
63. sich nichts schenken lassen Röh [не давам нищо да ми се подари] ‟hart dafür arbeiten wollen‟ = не
ям хляба даром, харам Сим
64. Ich habe es nicht gestohlen Röh [не съм го откраднал] ‟der Besitz ist mühsam selbst erworben‟ =
‟спечелил съм нещо с честен труд‟, не ги копая/не ги рина с лопата Нич, не съм намерил на
пътя Нич
65. sich wie ein Schneider am Ostertag tummeln Röh [ходя нагоре - надолу като шивач на Великден]
‟sogar an den Sonn- und Feiertagen arbeiten‟ = ‟не се спирам‟, не зная ни делник, ни празник Нич
66. das/es ist ihm/einem nicht in den Schoß gefallen Fried, Röh [не му е паднало в скута] ‟darum hat er
sich sehr bemühen müssen, es hat großer Anstrengung und Mühe bedurft‟ = не ми е поднесено на
тепсия, на поднос Ник-Гъл/Гъл
67. mit Segeln und Rudern fahren Röh [карам с платна и весла] ‟allen Fleiß und alle Mühe anwenden‟ =
‟с всички сили‟, с вдигнати/опънати платна Ник-Гъл/Гъл
68. über etwas sitzen Röh [седя над/върху нещо] ‟ausdauernd und lange, angestrengt an etwas arbeiten‟
= Хваща ми/Хване ми задника мазоли Нич, не изправям кръст Нич
69. gutes Sitzfleisch/Sitzleder haben/über (dauerhaftes) Sitzfleisch verfügen Röh [имам
добро/издръжливо месо/кожа на дупето] ‟fleißig sein‟ = ‟не ставам от мястото си, докато не си
свърша работата‟, Хваща ми задника мазоли Нич, имам волско търпение Ник-Гъл/Гъл
70. die Stiefel/Absätze schief laufen Röh [изхабявам си ботушите/токовете от тичане] ‟es ist eine große
Anstrengung nötig‟ = изтърквам си подметките/токовете Нич
71. in/im Schuß sein Fried, Röh [в стрелба съм] ‟in Betrieb, in Gang sein, laufen‟ = ‟в разгара на
работата съм‟
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72. seine Schuldigkeit getan haben Röh [изпълних си дълга] ‟seine Kraft eingesetzt und seine Aufgabe
so gut wie möglich erfüllt haben‟ = ‟дадох всичко от себе си, за да изпълня ангажимента си‟,
Правя си труд Нич
73. die Früchte seines Schweißes (ernten) Fried, Röh [(прибирам) плодовете на потта си] ‟die
Ergebnisse seiner (mühevollen) Arbeit (sehen)‟ = ‟виждам крайния резултат от усърдната си
работа‟, обирам плодовете от труда си
74. in Schwung sein/kommen/bringen Fried, Röh [засилвам/раздвижвам] ‟intensiv arbeiten, viel leisten;
in Gang kommen, vorangehen; in Gang bringen, machen, das etwas vorangeht‟ = ‟давам тласък на
нещо, на някаква работа‟, давам газ, форца Нич
75. mit vollen Segeln Fried [с пълни платна] ‟mit aller Kraft (arbeiten, auf etwas losgehen usw.)‟ = с
опънати платна Ник-Гъл/Гъл
76. dass die Späne fliegen Fried [че да хвърчат трески ] ‟eifrig, zügig (arbeiten)‟ = Пръпор се вдига
Нич
77. Die Späne fliegen nur so Röh [Треските летят само така] ‟die Arbeit geht tüchtig vorwärts‟ =
работи, та дреб хвърчи Ник-Гъл/Гъл
78. seinen Strang ziehen Röh [дърпам си въжето/ремъка за впрягане] ‟seine tägliche Arbeit verrichten‟
= Тегля колата Нич
79. in der Stube hocken Röh [кисна в стаята] ‟viel arbeiten‟ = Хваща ми задника мазоли Нич
80. etwas in Szene setzen Fried [поставям нещо на сцена] ‟etwas (Auffallendes) durchführen‟ =
‟извършвам работа, която прави впечатление, привлича вниманието‟, излизам на сцената Нич
81. auf Touren kommen Fried [вдигам обороти]‟in Schwung kommen, energisch werden‟ =
Вдигам/Вдигна пара Нич
82. auf vollen Touren laufen Fried, Röh [нещо върви на пълни обороти] ‟intensiv arbeiten, voll in
Betrieb sein‟ = ‟работя с пълен капацитет, с пълни обороти‟, в пълен ход съм Арн/Дим
83. auf die Tube drücken Fried, Röh [стискам тубата] ‟sich anstrengen, sich beeilen‟ = Натискам
педала Нан
84. seinen Verstand zusammennehmen Röh [събирам си разума] ‟sich sehr anstrengen und sich auf eine
Aufgabe konzentrieren‟ = ‟концентрирам се върху някаква задача‟ И умната!
85. die ganze Woche nichts als malochen Röh [цялата седмица нищо друго освен бачкане] ‟die ganze
Woche ausgefüllt mit schwerer körperlicher Arbeit‟ = ‟непрекъснато работя, трепя се, без да правя
нищо друго‟8
86. wie wild arbeiten Röh [работя като подивял] ‟sehr viel und schnell arbeiten‟ = работя като луд,
щур Нич, Ник-Гъл/Гъл
87. (scharf, mächtig, tüchtig usw.) ins Zeug gehen Fried, Röh [хващам нещо здраво, усърдно] ‟sich
anstrengen, ordentlich zugreifen bei der Arbeit‟ = захващам се, залавям се здраво за работа,
работя здравата Арн/Дим

8

malochen – melocho – Arbeit – работа (срв. Рьорих 2001, Т. 3)
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88. sich ins Werk/Zeug legen Fried, Röh [лягам в нещо] ‟sich anstrengen‟ =
Арн/Дим

работя здравата

89. gut im Zuge/so recht im Zuge/im besten Zuge sein Fried, Röh [в ход съм/в най-добрия ход съм]
‟eifrig bei der Arbeit, bei der Durchführung eines Planes sein‟ = ‟работя усърдно‟, в пълен ход (съм)
Нич
90. Fleißige Hand baut Leut und Land Beyer [Усърдната ръка изгражда хора и земя] = Орало и
мотика хранят света Арн, Слав
II. Нещо се прави с изключително голямо усилие, водещо до голяма умора
1. Arbeiten, dass einem das Wasser im Arsch kocht Röh [някой работи така, че му ври водата в
задника] ‟hart arbeiten müssen‟ = Дера си задника Нич
2. vor Arbeit nicht (mehr) aus den Augen sehen können Fried [от работа не мога да видя] ‟von Arbeit
so bedrängt sein, dass man kaum mehr sehen kann‟ = не мога да вдигна главата си Нан
3. sich mit einer Arbeit abrackern Röh [разсипвам се от работа] ‟sich durch eine mühevolle, harte
Arbeit erschöpfen, abmühen‟ = ‟силно се изтощавам при някаква работа‟
4. sich ein Bein ausreißen Fried [изскубвам, откъсвам си крак] ‟sich sehr anstrengen, sich beeilen‟ =
‟давам си много зор, труд‟, Изпотрепвам/Изпочупвам си краката Нан, Нич, Откъсва ми се
кръста Нич
5. sein Bestes getan haben Röh [направих най-доброто, което мога] ‟alle Kräfte eingesetzt, sich sehr
angestrengt haben‟ = ‟дадох всичко от себе си‟
6. Blut und Wasser schwitzen Fried, Röh [отделя се кървава пот] ‟sich übermäßig anstrengen‟ = ‟мъча
се извънредно много, блъскам се‟
7. viel Brassel am Hals haben Röh [имам много въжета на гърлото си] ‟sich mit einem Übermaß an
Arbeit abplagen müssen‟ = Превивам шия Нич
8. schaffen/sich plagen/schwitzen wie ein Brunnenputzer Röh [работя/измъчвам се/потя се като чистач
на кладенец] ‟hart, eifrig, unermüdlich arbeiten‟ = Трепе се като грешен дявол Ник-Гъл/Гъл
9. mit Dampf arbeiten Fried [работя с пàра] ‟intensiv, angespannt arbeiten‟ = под пара съм Нич
10. sich krummlegen Fried [превивам се/прегърбвам се] ‟sich sehr anstrengen‟ = Превивам си гръбнака
Нич
11. (ganz) durchgedreht sein Röh [(съвсем) превъртян, износен] ‟überarbeitet, todmüde‟ = ‟гроги съм‟
12. mit Hängen und Würgen Fried [с бесене и задушаване] ‟mit größter Mühe‟ = ‟с най-голямо усилие‟
13. Hartholz bohren Röh [дълбая твърдо дърво] ‟schwere Arbeit tun‟ = ‟работя тежък физически
труд‟
14. arbeiten, dass einem die Haut raucht Röh [работи така, че му дими кожата] ‟sehr viel arbeiten‟ =
Изгоря ми ризата на гърба Нич
15. Er hat hartes Holz zu hobeln/bohren Röh [Трябва да изглади/да издълбае твърдо дърво] ‟er hat
harte Arbeit zu verrichten‟ = ‟на някого му предстои тежка работа‟
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16. sich kaputt arbeiten Röh [скапвам се от работа] ‟sich bei der Arbeit überanstrengen‟ = до смърт
Нич
17. nicht wissen, wo einem der Kopf steht Röh [не знае, къде му е главата] ‟mit Arbeit überlastet sein‟ =
Зашемети ми се главата Нич
18. Er arbeitet drauflos, was das Leder hält Röh [Работи над нещо, докато му издържи гьона] ‟mit
äußerster Anspannung arbeiten‟ = ‟работи със сетни сили‟
19. sein Letztes hergeben Fried [давам последното от себе си] ‟sich aufs äußerste anstrengen‟ =
Оставам без душа Нан
20. das Licht an beiden Enden anzünden Röh [запалвам светлината от двата края] ‟seine Arbeitskraft
doppelt verbrauchen‟ = Разпъвам се на четири Нич
21. kaum Zeit haben, Luft zu holen (od. nach Luft zu schnappen) Fried [едва имам време да си поема
въздух] ‟(durch viele Arbeit) abgehetzt sein‟ = ‟имам неимоверно много работа‟
22. etwas macht jemanden machule Röh [нещо ме разболява/скапва] ‟eine Arbeit oder Anstrengung
ermüdet jemanden in starkem Maße‟ = ‟изтощавам се, поболявам се от някаква работа или
усилие‟9
23. die Nacht zum Tage machen Röh [правя нощта на ден] ‟die ganze Nacht durch arbeiten und sich erst
gegen Morgen schlafen legen‟ = Правя нощта на ден Нич
24. arbeiten wie ein Pferd/wie ein Stier Fried работя като кон/като бик [работя като кон/като бик]
‟äußerst intensiv, angestrengt arbeiten‟ = ‟прекомерно, извънредно много работя', като вол Нич,
като кираджийски кон Нич
25. Da bleibt einem ja die Puste weg! Röh [секва ми дъхът] ‟so ruft man, wenn man körperlich erschöpft
ist‟ = Оставам без душа Нан
26. sich in die Riemen legen Fried, Röh [слагам си ремъците] ‟sich sehr anstrengen‟ = ‟напрягам се
изключително много‟
27. sich am Riemen reißen Fried [къса се по ремъка/по каишката] ‟sich anstrengen‟ = Опъвам/Тегля
каиша Нан, Нич
28. auf der letzten Saite spielen Röh [свиря на последната струна] ‟mit letzter Anstrengung, Kraft etwas
tun‟ = ‟върша нещо с последни сили‟
29. es sich sauer werden lassen Fried [оставям да вкисне] ‟sich sehr anstrengen, sich große Mühe geben‟
= ‟давам си голям зор‟
30. etwas ist eitel/eine große Schinderei Röh [нещо си е чисто трепане/бъхтене] ‟es ist eine große
Anstrengung, eine schwere Arbeit‟ = ‟нещо, някаква работа си е живо мъчение‟
31. dass die Schwarte kracht/knackt Röh [че се пука кожата (свинската)] ‟ein Kraftausdruck für tüchtig,
meist in der Verbindung: arbeiten müssen, dass …, eigentlich sich so anstrengen müssen, dass dabei
die Haut platzt‟ = ‟работя до скъсване‟

9

machule – mechulle – krank – болен, евр. немски (срв. Рьорих 2001, Т. 3)
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32. das Schwert mit beiden Händen fassen Röh [хващам меча с две ръце] ‟seine ganze Kraft
zusammennehmen, tüchtig zupacken, angreifen‟ = Откъсват ми се ръцете Нан, Нич
33. schuften müssen Röh [трябва да се трепя/да работя много] ‟sich mühsam plagen, hart, angestrengt
arbeiten müssen‟ = ‟блъскам се, работя здраво‟
34. in den Sielen gehen Röh [отивам в ремъка (за впрягане)] ‟stets hart arbeiten müssen wie ein Lasttier,
ohne von einer ständigen Last befreit zu werden‟ = Опъвам каиша Нич
35. mit Schweiß gedüngt Fried [наторен с пот] ‟mit sehr großen Mühen bearbeitet‟ = С пот на челото
Нич
36. etwas im Schweiße seines Angesichts tun müssen Röh [трябва да направя нещо с пот на лицето]
‟sich abmühen, eine lange qualvolle Arbeit verrichten müssen‟ = С пот на челото Нич
37. das hat viel Schweiß (der Edlen) gekostet Fried, Röh [това струваше много пот] ‟das hat viel Mühe
und Arbeit erfordert‟ = ‟това изискваше много усилие и работа‟, Потя се и под езика Нич
38. arbeiten/schuften auf Teufel komm raus Ник-Гъл/Гъл [работи докато дяволът излезе навън] =
Трепе се като грешен дявол Ник-Гъл/Гъл
39. (sich) zu Tode arbeiten, schuften/sich totarbeiten Fried [работя до смърт] ‟aufs äußerste arbeiten
usw‟ = Излезе ми душицата Нан
40. was das Zeug hält/halten will Röh [колкото издържи материалът] ‟mit äußerster Anspannung, aus
Leibeskräften arbeiten‟ = ‟до краен предел‟
41. Der Fleißige läuft sich tot, der Faule trägt sich tot/Der Faule trägt sich zu Tode, der Fleißige läuft
sich zu Tode Beyer [Усърдният се уморява до смърт от тичане, мързеливият – от влачене] ‟Der
Faule will alles auf einmal schleppen, der Fleißige geht eher zu oft‟ = ‟работливият се уморява
вследствие на старанието си, а мързеливият - поради нежеланието си за работа‟
III. Нещо се свършва успешно до край
1. etwas durchfechten Röh [фехтовам нещо докрая] ‟keine Mühe scheuen, um etwas erfolgreich zu
Ende zu bringen‟ = ‟не жаля сили, за да доведа нещо до самия му край‟
2. durchmachen wollen Röh [искам да продължа до края] ‟bis zum Morgengrauen arbeiten wollen‟ =
‟работя до ранни зори‟
3. durchstarten müssen Röh [трябва да се започне категорично] ‟eine Sache erst einmal anlaufen
lassen, mit Schwung angehen und wie einen Motor auf Hochtouren bringen‟ = ‟започвам, ускорявам
и приключвам някаква работа‟
4. etwas durchstehen Röh [издържам до края] ‟eine unangenehme Sache bis zu ihrem Ende bringen‟ =
‟успявам да приключа някаква неприятна работа‟
5. etwas ganz tun Röh [правя нещо изцяло] ‟etwas vollenden‟ = Осипах и омлях Нич
6. fertig werden mit (Aufgaben) Fried [свършвам с нещо (със задачите)] ‟meistern, die Schwierigkeiten
bei etwas überwinden‟ = ‟преодолявам трудностите и довеждам до край започнатото‟
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7. Nägel mit Köpfen machen/schmieden Röh [правя гвоздеи с глави] ‟ganze Arbeit machen, etwas zu
Ende denken, konsequent sein; etwas zur Vollkommenheit, zum Abschluss führen, sich nicht mit
Halbheiten zufriedengeben‟ = ‟довеждам работата до край, приключвам‟, изкарвам на глава Нич
8. eine Naht machen/etwas zur Naht bringen Röh [правя шев] ‟etwas Gelungenes zuwege bringen; es
zustande, zu Ende bringen‟ = ‟довършвам нещо успешно‟, хващам дикиш Нич
9. etwas zu Rande bringen/mit einer Sache zu Rande kommen Fried, Röh [довеждам нещо до ръба]
‟(eine Arbeit) schaffen, zu Ende bringen‟ = ‟до края‟, виждам края Нич
10. mit (einer Arbeit) zu Rande sein/ kommen Fried [до ръба съм с (някаква работа)] ‟(eine Arbeit)
fertig, erledigt haben; (eine Arbeit) zu Ende führen‟ = ‟готов съм с някаква работа‟
11. etwas über die Runde bringen Röh [нося нещо над кръга] ‟einer Sache zu befriedigendem Ausgang
verhelfen‟ = Затварям/Затворя кръга Нич
12. die Sache ist geteert Röh [работата е насмолена, намазана с катран] ‟die Sache ist gut ausgeführt,
abgemacht‟ = работата ми е вързана в кърпа Ник-Гъл/Гъл
13. immer gerade durch die Sechse gehen Röh [вървя винаги направо през шестицата] ‟die ehemalige
Arbeitswoche von sechs Tagen immer gut und fleißig hinter sich bringen‟ = ‟приключвам успешно
работната седмица‟
14. zu Stuhl(e) kommen mit etwas Fried [стигам до стола (с нещо)] ‟zurechtkommen, fertig werden mit
etwas (das lange dauert)‟ = ‟приключвам с някаква работа, която е продължила дълго време‟
15. die Zähne zusammenbeißen (müssen) Röh [(трябва да) стискам зъби] ‟eine Arbeit mit äußerster
Kraftanstrengung beenden‟ = стискам зъби Нич
16. Wenn du ein Haus baust, so lass es nicht ohne Dach Beyer [Ако строиш къща, не я оставяй без
покрив ] ‟Angefangenes muss man vollenden‟ = ‟довършù започнатото‟
17. Halbe Arbeit ist gar keine Beyer [Половин работа не е работа] = Половин работа, свършена са
казва Икон, Слав
18. Der Ausgang krönt das Werk Beyer [Изходът увенчава делото] = ‟резултатът от работата се
вижда накрая‟, Извеждам на добър край Нич
19. Wer nicht vollendet, hat nichts getan/Damit ist es nicht getan Beyer, Röh [Който не е завършил,
нищо не е направил] ‟es reicht nicht aus, eine Sache ist noch unvollständig‟ = ‟недовършената
работа не се смята за извършена‟
20. Wer beginnt und nicht beendet, hat seine Kraft verschwendet Beyer [Който започва и не завършва,
той си пропилява силата] = Която работа се оставя за после, нея дяволите я довършват
Григ/Кац
21. Wer unterwegs ist, muss fort Beyer [Който е на път, трябва да продължи да върви] ‟Wenn man
angefangen hat, soll man auch weitermachen‟ = Уловил ли си са на хорото, доиграй го Григ/Кац,
Икон, Слав
IV. Нещо трябва да се направи; подтикване към действие
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1. den Anstoß zu etwas geben Fried, Röh [давам начален удар на нещо] ‟den ersten Schritt tun, dass
etwas geschieht; einwirken auf etwas, damit die Sache in Bewegung kommt, damit etwas
Entscheidendes unternommen wird‟ = ‟подтиквам, давам тласък
2. einem/jemandem Beine/Füße machen/ Fried, Röh [правя крака на някого] ‟ihn zur Arbeit, zur Eile
antreiben‟ = Вдигам на нога Нич
3. Was nicht gehen will, dem muss man Beine machen Beyer [Който не иска да върви/ходи, трябва да
му се направят крака] = ‟който не иска да върши нещо, трябва да бъде накаран‟
4. jemandem Pfeffer in den Arsch/unter das Hemd blasen/streuen Röh [духам/посипвам червен пипер
в задника на някого/ под ризата на някого] ‟ihn antreiben, ermuntern‟ = Разтривам/Разтрия
шепа червен пипер на задника Нич
5. gehörig bimsen müssen Röh [трябва доста да се търка] ‟sich anstrengen müssen‟ = ‟трябва здравата
да се поработи‟
6. das Brot im Schweiße seines Angesichts essen müssen Röh [трябва да ям хляба в потта на лицето
си] ‟sich sehr darum mühen müssen‟ = с пот на челото Нич
7. immer/nur ran an die Buletten Fried [винаги/елате, заповядайте на кюфтетата] ‟jetzt aber handeln
(od. arbeiten)‟ = ‟хайде на работа‟, Стягай си гащите Нич
8. feste dran müssen Röh [в това трябва здраво] ‟tüchtig arbeiten, sich plagen müssen, zupacken‟ =
Стягай си дупето/задника Нич, Слав
9. jemanden auf Draht bringen Fried [водя, довеждам някого върху/на телта] ‟j-n in Gang, in
Schwung bringen, machen, dass er auf Draht ist‟ = ‟карам някого да се раздвижи‟
10. jemandem Dampf machen Fried, Röh [правя пара на някого] ‟j-n antreiben‟ = Държа под пара Нич
11. etwas unter Druck tun Röh [правя нещо под натиск] ‟bei einer Arbeit bedrängt werden, sie schneller
zu erledigen‟ = ‟пришпорват ме‟
12. Erst drückt’s, dann glückt’s Beyer [първо се натиска, после става] = Ако заляга, ще му приляга
Слав
13. Nicht faul sein! Röh [Не бъди мързелив!] ‟schnell bereit zu etwas sein‟ = ‟бъдù готов за работа‟, Не
бивай бърз на език, мързелив и нехаен в делата си Книга Премъдрост на Иисуса, син Сирахов 4,
33
14. da musst du (schon) früher aufstehen Fried [трябва да станеш по-рано] ‟da musst du schon schneller
reagieren, besser auf Draht sein‟ = Рано пиле рано пее Слав
15. Greif zu, Arbeit geniert nicht Röh [вземи, работата не смущава] ‟es muss durchgeführt werden‟ =
‟трябва да се действа енергично‟, Работа не работи и от работа не бягай Слав
16. einem Hacken machen Röh [правя някому пета/ток] ‟ihn antreiben‟ = Петите в задника Нич
17. Vom Wünschen wird man nicht reich Beyer [От желания не се забогатява] ‟Man muss arbeiten, um
etwas zu bekommen‟ = Дори не се помъчи, не може се попъчи Слав
18. du brauchst nicht immer nur die Hände in die Taschen zu stecken Fried [не бива да си само с ръце в
джобовете] ‟du kannst auch mal zugreifen, mithelfen‟ = Пръстени ли имаш на ръцете си Нич
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19. jemanden auf Hochtouren bringen Fried, Röh [водя някого на алпийски излет] ‟j-n antreiben, zu
intensiver Arbeit veranlassen‟ = ‟подтиквам го към интензивна работа‟, давам му форца НикГъл/Гъл
20. jemanden (tüchtig) ins Joch spannen Fried [впрягам нкг. в хомота] ‟j-m viel Arbeit zu tun geben‟ =
‟възлагам твърде много работа някому‟
21. dabei fällt dir keine Perle/kein Stein/kein Zacken aus der Krone Fried [при това няма да ти падне
перла/ камък/зъбче от короната] ‟diese Arbeit ist nicht zu niedrig, zu primitiv für dich‟ = няма да
ти падне златото Нич, няма да ти паднат ръцете Нич
22. pass auf, dass dir keine Perle/kein Stein/ kein Zacken aus der Krone fällt Fried [внимавай, да не ти
падне перла/камък/зъбче от короната] ‟schäme dich, dass du die Arbeit nicht tust‟ = Ще те гоим за
салата Нич
23. sich krümmen (müssen)/Man muss sich krümmen, wenn man durch die Welt kommen will Röh [човек
трябва да се прегърби, ако иска да прекоси света] ‟sich sehr anstrengen, abmühen (müssen)‟ =
Боже, помози, ама и ти са понакамузи Слав
24. Da hilft kein Maulspitzen, es muss gepfiffen werden Röh [Тук не помага изострянето на муцуната,
трябва да се свири] ‟hier muss gehandelt werden‟ = Мотика молитва не сака Слав, няма лабаво
Нич, Не стига само да вденеш конеца (в иглата), трябва и да шиеш Сим
25. rin ins Vergnügen! Fried [Хайде на забавление!] ‟hinein in die Arbeit‟ = ‟Хайде на работа!‟
26. jemandem einen Rippenstoß geben/verpassen, versetzen Fried [смушквам, ръгам някого в ребрата]
‟j-m e-n Anstoß geben zu etwas, (endlich etwas zu tun)‟ = ‟подтиквам някого към действие‟,
изправям (му) гърбицата Нич, мушкам с остен Нич
27. von jemandem einen Rippenstoß kriegen/verpasst kriegen, verpasst bekommen Fried [някой ме
смушква, ръгва ме в ребрата] ‟angestoßen, ermuntert werden, etwas zu tun‟ = ‟карат ме да свърша
нещо‟
28. sich etwas mehr rühren müssen Röh [трябва повече да се движи, да се размърда] ‟tätiger, fleißiger
sein müssen‟ = ‟казва се, когато някой трябва да е по-активен, деен‟
29. es geht rund/bei uns geht es rund Fried, Röh [при нас е голямо движение, оживление] ‟wir haben
viel Arbeit, wir müssen uns anstrengen; es geht Hochbetrieb‟ = ‟има много работа‟
30. jemandem nichts schenken Röh [нищо не му подарявам] ‟jemanden hart arbeiten, sich anstrengen
lassen‟ = ‟карам някого да работи здравата‟, не давам и вода да пие Нич
31. jemanden schleifen Röh [влача някого] ‟ihn tüchtig zur Arbeit heranziehen‟ = ‟подтиквам някого
към работа‟
32. von irgendetwas muss der Schornstein ja rauchen Fried [коминът трябва да пуши от нещо]
‟irgendeine Arbeit muss man ja tun, irgendwoher muss das Geld kommen‟ = ‟все нещо трябва да се
работи, за да може човек да се препитава‟
33. jemanden auf den/in Schwung bringen Röh [водя, довеждам някого до скок, полет] ‟einen
Nachlässigen anfeuern, bewirken, dass jemand in seiner Tätigkeit intensiver wird, dass die Arbeit
vorangeht‟ = Вдигам на крак Нич
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34. etwas in Schwung bringen Röh [разлюлявам нещо] ‟eine Sache in Gang bringen, eine Angelegenheit
kräftig vorantreiben‟ = ‟подтиквам към енергично действие‟
35. ran an den Speck!/jemand geht ran an den Speck Fried, Röh [Хайде на сланината! Дръж!] ‟jetzt an
die Arbeit, mutig, enеrgisch an die Sache‟ = ‟Залавяй се за работа!‟
36. einen zwischen die Sporen fassen/nehmen Röh [хващам/вземам някого между шпорите] ‟ihn
antreiben, ihn hart bedrücken‟ = ‟пришпорвам някого‟, карай коня да върви Нич
37. den Stein ins Rollen bringen Röh [търкулвам камъка] ‟den ersten Anlass zu etwas geben; bewirken,
dass eine schwierige Angelegenheit in Bewegung kommt‟ = ‟давам първоначален тласък‟
38. Auf dem rollenden Stein wächst kein Moos Beyer [Върху търкалящ се камък мъх не расте]
‟Anerkennend von Fleißigen‟ = Камък, който се търкаля, мъх (трева) не лови Икон, Слав, Сим
39. mit an der Tanz müssen Röh [трябва да се включа в танца] ‟an einem anstrengenden Unternehmen
teilnehmen müssen‟ = хващам се на хорото Нич
40. Pack’ den Tiger in den Tank Röh [опаковай тигъра в цистерната/резервоара/танка] ‟Aufforderung,
etwas mit Kraft, Schwung zu tun‟ = ‟призив за това, нещо да се направи енергично, да се вложат
сили‟
41. in/auf/ auf den Trab bringen Fried, Röh [раздвижвам някого/карам някого да язди в тръс] ‟machen,
dass jemand nicht faulenzt, sich beeilt; ihn antreiben‟ = ‟карам някого да се разбърза, да не
мързелува‟
42. jemanden in Trab halten Fried, Röh [карам някого да поддържа темпо в тръс] ‟ständig dafür
sorgen, dass jemand tätig ist, dass er viel zu arbeiten hat und keine Zeit zum Ausruhen bekommt‟ =
‟не позволявам на този, който работи, да си почине; карам го да работи без почивка‟
43. etwas vor sich haben Fried [имам нещо пред себе си] ‟etwas noch tun müssen‟ = Днес работи,
утре пак Слав
44. etwas in die Wege leiten Röh [насочвам го, показвам му пътя] ‟etwas unternehmen, den Anstoß zum
Beginn geben‟ = ‟давам първоначални указания за работа, насочвам; подготвям почвата за
осъществяването на нещо Ник-Гъл/Гъл
45. (na) dann wollen wir mal Fried [е, хайде, тогава да поискаме] ‟fangen wir also an‟ = ‟Да се
захванем за работа!‟
46. einem Zunder geben Röh [давам му прахан/кибрит] ‟ihn zu größerer Aktivität antreiben‟ =
‟подтиквам някого към по-голяма активност‟
47. Wer den Acker pflegt, den pflegt der Acker Beyer [Който се грижи за нивата, него храни тя] =
Който варди крушата, той яде крушите Икон, Слав
48. Wer den Acker sät, der mäht/ Wer sät, der mäht Beyer [Който сее нивата, той я косù] = Който е
посеял, ще жъне, който е посадил, ще бере Икон, Слав
49. Rührige Hand macht aus Felsen Gartenland Beyer [Усърдната ръка прави от скали градина] = От
дърво и от камен треба лебо да си го вадим Слав
50. Der Fleißige macht aus Eisen Wachs Beyer [Старателният прави от желязото восък] = Ако си
постелиш, ще спиш на меко Слав
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51. Ein fleißiges Huhn findet auf jedem Mist zu tun/ Der Fleißige hat (findet) immer etwas zu tun/ Fleißige
Leute finden immer etwas zu tun Beyer [усърдната кокошка си намира работа на всяко бунище] =
‟работливият винаги си намира работа‟, залудо ходù, залудо не седи Слав
52. Wer immer angelt, dem nimmer mangelt Beyer [Който лови риба, на него нищо не му липсва] =
Който се цапа, той лапа Сим, Мокри гащи ядат риба Икон, Слав
53. Wer ewig abert, holt keinen Hasen ein Beyer [Който вечно се колебае, той не настига никакъв
заек] = Ако тежи на квачката да мъти, пилци не мой отвъди Слав
54. Wer Brot will, darf den Schweiß nicht scheuen Beyer [Който иска хляб, не бива да се плаши от
потта] = Секи що са е потил, пълна бъчва ще има Слав, Бис труд нема зимбил надут Икон
55. Ehre will Schweiß Beyer [Достойнството иска пот] = Лозье не ще дяда Попа, иска чича Пота
Икон, Арн, Слав
56. Vor den Erfolg haben die Götter den Schweiß gesetzt Beyer [Боговете са поставили потта преди
успеха] = Ти работи, аз ша ти помагам, рекъл Господ Икон, Слав
57. Gute Tage fordern Schweiß Beyer [Добрите дни изискват пот] ‟Sie wollen erarbeitet sein‟ = Няма
добро без пот Икон
58. Der Schwitzer kommt weiter als der Sitzer Beyer [Този, който се поти, стига по-далеч от този,
който седи] = ‟работливия постига повече от мързеливия‟
59. Besser schwitzen als seufzen Beyer [По-добре е човек да се поти, отколкото да въздиша] = ‟подобре е човек да действа, а не да се оплаква‟
60. Wer im Alter ernten will, muss in der Jugend säen Beyer [Който иска на старост да жъне/прибира
(реколтата), той трябва на младини да сее] = Който иска да почива на старост, да се труди на
младост Икон
61. Besser ackern und düngen als beten und singen Beyer [По-добре да се оре и тори, отколкото да се
моли и пее ] ‟Ohne eigene Anstrengung erreicht man nichts nichts‟ = Работù и не проси Слав, Кой
носи, не проси Икон
62. Ohne Müh’ gelingt es nie Beyer [Без усилие не се успява] = Без мъка няма сполука Икон, Слав
63. Die Alten zum Rat, die Jungen zur Tat/Der Jungen Tat, der Alten Rat Beyer [Старите за съвет,
младите – на работа/към действие] = Млад работù, стар ум давай Слав
64. Wer nicht rast in der Jugend, der muss im Alter rasen/Wer die Jugend verschläft, muss im Alter
wachen Beyer [Който не се движи бързо на младини, ще се раздвижи на старини] = Излежавай
се млад, да мреш на старост от глад Икон, Слав
65. Wer nicht anfängt, muss nicht aufhören Beyer [Който не започва, той не трябва да спира] =
‟Захвани се за работа!‟, Който не почва, не свършва Григ/Кац
66. Wer ruhen will, muss zuvor arbeiten Beyer [Който иска да си почине, преди това трябва да
поработи] = Почивката след работа е сладка Икон, Слав
67. Erst die Arbeit, dann das Vergnügen Beyer [Първо работата, после удоволствието] = По-напред да
добием, че тогаз да попием Слав
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68. Erst tun, dann ruhn/Erst die Last, dann die Rast/ Nach der Last kommt die Rast/Nach getaner Arbeit
ist gut ruhen Beyer [Първо да свършим, после да си починем/Първо бремето, после почивката] =
Работù и си почивай Слав
69. Lebe, als solltest du morgen sterben, und arbeite, als solltest du ewig leben Beyer [Живей, сякаш ще
умреш утре и работи , сякаш ще живееш вечно] = Работù като че ще живееш сто години,
живей, като че ще умреш утре Икон, Слав, Три дни работи, за два дни живот Слав,
70. Wer nichts tut, sündigt genug Beyer [Който не прави нищо, прегрешава достатъчно] = Повечко
труд, по-малко зарар Слав
71. Was du tun willst, das tue bald Beyer [Което искаш да го направиш, го направù скоро] = Каквото
ще вършиш, върши по-скоро Евангелие от Иоана 13, 27, Късо го/я режù Нич
72. Willst du mit genießen, musst du auch mit begießen Beyer [ Искаш ли и ти да се забавляваш,трябва
и (ти) да поливаш] = Без захмет не са яде мед Слав
73. Wer mit essen will, muss auch mit dreschen Beyer [Който иска да яде, ще трябва и да вършее] =
Който иска да яде кокошки, ще тъпче по коришници Слав, Дори не помръднеш (подскочиш),
чорба не ядваш Слав
74. Wer Honig lecken will, darf die Bienen nicht scheuen Beyer [Който иска да ближе мед, не бива да
се страхува от пчелите] = Който е ходил на воденица, сè ще има брашно (паспал) на калпакя си
Икон, Слав
75. Wer im Schatten sitzen will, muss Bäume pflanzen Beyer [Който иска да стои на сянка, трябва да
сади дървета] = Ако си постелиш, ще спиш на меко Слав
76. Wer kegeln will, muss aufsetzen Beyer [Който иска да играе на кегли, трябва да залага] = ‟трябва
да се действа‟
77. Was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen Beyer [Което може да свършиш
днес, не отлагай за утре] = Днешната работа не я оставяй за утре Икон, Слав
78. Besser einmal helfen mit der Hand als zweimal mit dem Maul Beyer [По-добре веднъж помогни с
ръка, отколкото два пъти с уста] = ‟по-добре реално оказана помощ, отколкото обещания‟
79. Besser Flöhe (einen Spatz) gefangen als müßiggegangen/Besser Fliegen fangen als müßiggegangen
Beyer [По-добре да се хващат бълхи/да се хване врабче, отколкото да се лентяйства] = ‟дори
безполезното действие е по-добро от пълното бездействие‟
80. Besser zu viel tun als zu wenig Beyer [По-добре да се свърши твърде много, отколкото твърде
малко работа] = ‟излишно свършената работа е за предпочитане пред недостатъчната‟
81. Ein Löffel voll Tat ist besser als ein Scheffel voll Rat Beyer [Лъжица, пълна с действие, е по-добре
от ведро, пълно със съвет] = ‟делата са по-добри от съветите‟
82. Gut machen ist besser als gut meinen Beyer [Да се направи добре е по-хубаво от това, да се мисли
добре] = ‟по-добре свършена работа, отколкото добри намерения‟
83. Der nichts tut, tut Böses/Nichts tun lehrt Übles tun Beyer [Който нищо не прави, върши зло] =
Повечко труд, по-малко зарар Слав
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84. Wer nicht braten kann, bleibe aus der Küche Beyer [Който не може да пече/пържи, да стои вън от
кухнята] = ‟който не умее да върши някаква работа, да не се захваща с нея‟
85. Man muss mehr können als Brot essen Beyer [Човек трябва да умее повече отколкото да яде хляб]
= Секи може да еде хлеб, ама не секи да меси Слав
86. Wer viel tragen will, muss breite Schultern haben Beyer [Който иска да носи много, трябва да има
широки рамене] = Искаш голяма лъжица, земи и голяма мотика Икон, Слав, Широк ми е гърба
Нич
87. Schlafen bringt kein Brot ins Haus Beyer [Спането не носи хляб в къщата] = Който спи, не
спечеля Слав
88. Im Schlafe fängt die Katze keine Mäuse/Wer schläft, fängt keine Fische Beyer [Котката не хваща
мишки насън/ Който спи, не лови риба] = Който спи, не спечеля Слав, Лисицата, кога спи, не
може да лови кокошки Сим
89. Weit von der Arbeit, nah beim Teufel Beyer [Далеч от работата, близо до дявола] = ‟безделието е
лош съветник‟
90. Man muss sich oft bücken, ehe der Sack voll ist Beyer [Човек често трябва да се навежда, преди да
се напълни чувалът] = ‟човек трябва да поработи, ако иска да консумира‟
91. Wer grasen will, muss sich bücken Beyer [Който иска да пасе/коси, трябва да се наведе] = Боже,
поведи, па и сам се преведи Слав
92. Wer gut futtert, der gut buttert Beyer [Който се грижи добре за животните, той има достатъчно
масло (за ядене)] = ‟ако човек работи, ще може да се възползва от труда си‟
93. Denke langsam, handle schnell Beyer [Мисли бавно, действай бързо] = ‟не избързвай с
решенията, а след взето решение не се колебай и действай‟
94. Alle Dinge mit Maßen: das eine soll man tun, das andere nicht lassen/Man muss das eine tun und das
andere nicht lassen Beyer [Всички неща с мяра: едното трябва да се направи, другото – да не се
оставя]10 = По-напред полей, па тогаз и пожъни Слав
95. Handeln macht den Mann Beyer [Действието прави човека] = ‟човек се познава по делата‟
96. Greif ans Rad, so geht der Karren Beyer [Хвани колелото, така ще тръгне двуколката] = Лозье не
ще молитва,ами мотика Икон, Арн, Слав
97. Fehlt’s am Winde, so greif zum Ruder Beyer [Ако няма вятър, хващай греблото] = ‟разчитай преди
всичко на себе си‟
98. Lerne was, so kannst du was; schaffe was, so hast du was Beyer [Научи нещо, така ще можеш
нещо; създай нещо, така ще имаш нещо] = ‟ако човек е деен, активен, той ще постигне нещо‟
99. Ein erworbener Taler ist besser als zehn ererbte Beyer [По-добре един спечелен талер, отколкото
десет наследени] = ‟заслуженото с труд е по-ценно от наготово придобитото‟
10

Възможна препратка към Библията: „Добре е, ако се държиш о едното и не махваш ръка от другото”
(книга на Еклисиаста 7, 18).
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100. Hinterm Ofen fängt man keinen Hasen Beyer [Зад печката не се хващат зайци] = От ходяне
нещо, от седене нищо Слав
101. Hinter dem Ofen wachsen keine Lorbeeren Beyer [Зад печката не расте лаврово (дафиново)
дърво] = Който не работи, не бива да яде Слав
102. Wenn man Fische fängt, werden die Hände nass Beyer [Когато ловиш риби, си намокряш ръцете]
= Мокри гащи ядат риба, Сухи гащи, суха пола и сухо дупе риби не ядат Икон, Слав
103. Wer etwas lernen will, darf nicht faulenzen Beyer [Който иска да научи нещо, не бива да
мързелува] = ‟призив за активни действия‟
104. Treib’s, so geht’s Beyer [ Ако го караш, ще върви] = ‟ако нещо се върши, ще има резултат‟
105. Tue, so wird’s getan Beyer [Направи и ще бъде направено/сторено] = ‟ако се трудиш, ще може
да видиш резултатите от труда си‟
106. Versuch’s, so geht’s Beyer [Опитай и ще стане] = ‟ако човек не опита, няма да успее‟
107. Wer’s versucht, der wird’s erfahren Beyer [Който се опитва, той научава] = ‟само дейният човек
придобива житейски опит‟
108. Ohne Reibung kein Feuer Beyer [Няма огън без търкане] = Доде са човек не опуше, не може да
са огрее Слав
109. Schreien löscht das Feuer nicht Beyer [Викането не гаси огъня] = ‟бездействието не помага‟
110. Wer löschen will, darf das Feuer nicht fürchten Beyer [Който иска да гаси огъня, не бива да го е
страх от него] = ‟човек трябва да е уверен в това, което прави‟
111. Wer Feuer haben will, muss den Rauch leiden/Wer das Feuer schürt, muss den Rauch leiden Beyer
[Който иска огън, трябва да изтърпи дима/Който пали огън, трябва да изтърпи дима] = Доде са
човек не опуше, не може да са огрее/Дор са не надимиш, не можеш са огрея Слав
112. Wer einen Wald anlegen will, muss Bäume pflanzen Beyer [Който иска да залеси гора, трябва да
засади дървета] = ‟трябва да се постараеш, ако искаш да получиш нещо‟
113. Wer schnabeln will, muss erst gabeln Beyer [Който иска да го изяде (с човката/с клюна), трябва
първо да го набоде на вилицата] = ‟помъчи се за нещо и ще го имаш‟
114. Wer will haben, der muss graben Beyer [Който иска да има, трябва да копае] = Орай, копай,
рани се; со грабане не обогатуй се Слав
115. Wer mahlen will, muss auch das Klappern dulden Beyer [Който иска да мели, трябва да изтърпи и
тракането] = Който седи на воденицата, той си съмила брашното Икон, Слав
116. Wer finden will, muss suchen Beyer [Който иска да намери, трябва да търси] = Който търси,
намира Евангелие от Лука 11, 10
117. Jagst du, so fängst du Beyer [Ако ловуваш, ще хванеш] = ‟ако човек работи, ще придобие‟
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118. Mit Laufen gewinnt man am meisten Beyer [С бягане най-често се печели ] = И да бягаш, на
пътя ори, сей Слав
119. Man muss die Mühle klappern lassen Beyer [Трябва да накараш мелницата да затрака] = ‟трябва
да се работи‟
120. Es gehören viel Seufzer dazu, eine Mühle zu treiben Beyer [Трябва много пъшкане, за да се
подкара една мелница] ‟Man soll zupacken, nicht klagen‟ = ‟не се оплаквай, а действай‟, С много
врява не се върши работа Сим
121. Wer nicht will frieren, der muss sich rühren Beyer [Който не иска да замръзне, трябва да се
раздвижи] = ‟който иска да си помогне, трябва да действа‟
122. Jammern füllt keine (leeren) Kammern Beyer [Вайкането не пълни килера] = Сос лаф пилаф не
бива Слав
123. Wer spinnt, hat Garn Beyer [Който преде, има прежда] = ‟който работи, получава‟
124. Gebratene Tauben fliegen einem nirgends ins Maul Beyer [Печените гълъби никъде не
влетяват/не влизат летейки в устата] = Не падат от небето печени врабчета Икон
125. Verdienter Rock wärmt mehr als ein geliehener Mantel Beyer [Заслуженото сако топли повече от
палто назаем] = ‟спечеленото с труд се оценява и пази повече от придобитото наготово‟
126. Wer sein Geschäft nicht treibt, den treibt sein Geschäft Beyer [Който не се занимава с бизнеса си,
с него ще се занимава бизнесът му] ‟Man muss sich rechtzeitig um die eigenen Angelegenheiten
kümmern‟ = ‟човек трябва навреме да си свърши работата‟
127. Wer etwas haben will, muss zulangen Beyer [Който иска да има нещо, трябва да посегне] ‟Man
muss seine Chance nützen‟ = ‟човек трябва да е деен, ако иска да успее‟
128. Wer zugreift, dem gehört die Welt Beyer [Който посегне, на него му принадлежи светът] =
‟човек трябва да е деен, активен, за да успее‟
129. Wer den Hasen fängt, der hat ihn Beyer [Който хваща заека, той ще го има] = Който варди
крушата/ седи под крушата, той яде крушите Икон, Слав
130. Kätzchen, willst du hausen, dann musst du mausen Beyer [Котенце, ако искаш да домакинстваш,
трябва да мишкуваш] = Без захмет не са яде мед Слав
131. Maust die Katze, so maut sie nicht Beyer [Ако котката мишкува, не мяука] = Който седи на
воденицата, той си съмила брашното Икон, Слав
132. Die Götter geben ihre Güter keinem Faulen Beyer [Боговете не дават благата си на мързеливия]
= Ще му спусне Господ със зюмбюл Нич, Слав
133. Gott gibt einem wohl den Ochsen, aber nicht bei den Hörnern Beyer [Господ дава някому вола, но
не и за рогата] = Господ дава, ама в кошара не вкарва Икон, Слав
134. Es gehört mehr zur Haushaltung als vier Beine unter dem Tisch Beyer [За едно стопанисване са
нужни повече от четири крака под масата] = Мотика молитва не сака Слав
135. Man muss fischen, wenn man nicht jagen kann Beyer [Трябва да се лови риба, ако не може да се
ходи на лов] = Ако нямаш работа, свидетел ставай Слав
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136. Je saurer verdient, je süßer genossen /Saurer verdient, süß verzehrt Beyer [Колкото по-кисело е
спечелено, толкова по-сладко е изядено/Кисело спечелено, сладко изядено] = ‟колкото потрудно е придобито нещо, толкова повече се оценява‟
137. Jeder kann, soviel er tut Beyer [Всеки може, доколкото върши/прави] = ‟ако човек работи, ще
успее‟
138. Wer sich rührt, der kommt zu was Beyer [Който се труди, той стига до нещо] = Ако залати, ке му
влати Слав
139. Wer zugreift, dem gehört die Welt Beyer [Който посяга/сграбчва, на него му принадлежи светът]
= Който оре, той добре Слав
140. Kannst du’s, so treib es; weißt du’s, so üb es Beyer [Можеш ли го – направи го, знаеш ли го,
упражнявай се] = ‟покажù това, което умееш‟
141. Tu, was du kannst, und lerne, was du nicht weißt Beyer [Прави, каквото можеш и учи, което не
знаеш] = ‟бъдù усърден и старателен‟
142. Wer viel kann, muss viel tun Beyer [Който може много, трябва да прави много] = ‟уменията
задължават‟
143. Was helfen die Künste, wenn man sie nicht treibt Beyer [За какво помагат уменията, ако човек не
ги използва] = ‟важно е какво човек умее на практика‟
144. Was man gelernt, das soll man auch treiben Beyer [Каквото човек е научил, с това трябва и да се
занимава] = ‟човек не бива да се захваща с неща, за които няма ни най-малка представа‟
145. Wer andere treiben will, muss selber laufen Beyer [Ако някой иска да накара другите (да
направят нещо), ще трябва и той самият да повърви/да побяга] = ‟личният пример е най-важен‟
146. Je mehr man lernt, je mehr muss man tun /Wer viel lernt, muss viel treiben Beyer [Колкото повече
научава човек, толкова повече трябва да прави] = ‟колкото повече умения има човек, толкова
по-често се налага да ги използва‟
147. Besser da läuft er als da liegt er Beyer [По-добре да върви, отколкото да лежи] = Празен ходù,
празен не седù (не стой) Слав
148. Mit Philosophie stillt man Zahnweh nie Beyer [Зъбоболът не се облекчава с философия] ‟Wo
gehandelt werden muss, soll man nicht theoretisieren‟ = Лекът му е мотика и лопата Икон
149. Ein guter Sonntag will einen guten Montag haben Beyer [Добрата неделя иска добра сутрин] ‟Wer
gut leben will, muss auch gut arbeiten‟ = Сутрин работи, пладне почивай, вечер са разхождай
Слав
150. Nicht zusehen, sondern probieren macht den Koch Beyer [Не гледането, а опитването прави
готвача] = ‟човек придобива опит в практиката‟
151. Es liegt nicht an viel Worten, sondern an viel tun Beyer [Не са важни многото думи, а действията]
= С думи само сирене не става Икон, Слав
152. Worte sind gut, aber Hühner legen Eier Beyer [Думите са добри, но кокошките снасят яйца]
‟Taten sind besser als schöne Reden‟ = ‟по-добре да се действа, а не да се говори‟
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153. Verdienen ist besser als Wünschen Beyer [Печеленето е по-добро от желанието] = ‟работù,
вместо да си мечтаеш напразно‟
154. Auf die Worte kommt’s nicht an, die Tat macht den Mann Beyer [Не зависи от думите –
действието прави човека] = Лесно е да казваш, я да видим как ще го направиш Слав
155. Taten sind Saaten Beyer [Делата са посеви/семена] = ‟делата водят до резултати‟
156. Taten sprechen mehr als Worte Beyer [Делата говорят повече от думите] = ‟делата са попоказателни от приказките‟
157. Wer will, findet immer etwas zu tun Beyer [Който иска, винаги намира нещо за правене] = ‟ако
човек има желание, винаги може да върши някаква работа‟
158. Langsam zum Rat, aber rasch zur Tat/Zum Rat weile, zur Tat eile Beyer [Бавно за съвет, бързо за
действие] = ‟решенията е добре да се обмислят, а след това да се пристъпи бързо към действие‟
159. Wo es der Hände bedarf, da sind Worte nichts nütze Beyer [Където има нужда от ръце, там
думите са ненужни] = Сос лаф пилаф не бива Слав
160. Man muss tun, wie man kann, und nicht, wie man mag Beyer [Трябва да се направи, както се умее,
а не, както се иска] = ‟направù го както трябва‟
V. Готовност да се започне някакво действие
1. sich die Ärmel hochkrempeln (aufkrempeln, aufrollen, aufstreifen) Fried, Röh [навивам си ръкавите]
‟fest (bei einer Arbeit) zupacken, energisch herangehen‟ = запретвам, засуквам ръкави НикГъл/Гъл
2. sich an die Arbeit machen Röh [захващам се за работа] ‟etwas beginnen, emsig zu Werke gehen‟ =
‟залавям се за работа‟
3. sich in die Arbeit stürzen Röh [хвърлям се в работата] ‟voller Eifer sein, nichts anderes mehr
kennen‟ = Хвърлям си силите Нич
4. am Ball sein Fried [топката е у мен] ‟aktiv sein, entscheidende Schritte tun (können)‟ = ‟готов съм
за решително действие‟ на крак съм Нич
5. ich bin dabei (zu tun) Fried [аз съм (близо) до това] ‟gerade damit beschäftigt sein, etwas zu tun,
etwas anfangen‟ = ‟готов съм да започна с нещо‟, на път съм Нич
6. ein Ding tun Röh [правя нещо] ‟sich zu einer Handlung entschließen‟ = ‟решавам се да действам‟
7. Gewehr bei Fuß stehen Fried, Röh [оръжието стои до крака] ‟abwarten, zur Tat bereit sein‟ = ‟готов
за дела‟, с пушка при нозе Нич, на бойна нога Нич
8. die Hand an den Pflug legen Röh [поставям ръка на плуга] ‟eine Arbeit aufnehmen‟ = Хващам се за
самара Нич
9. es zuckt jemandem in den Händen (etwas zu tun) Fried [сърбят го ръцете] ‟j-d will unbedingt etwas
tun‟ = Сърбят ме ръцете Нич
10. sich in die Hände spucken Röh [плюя си в ръцете] ‟tüchtig arbeiten und zupacken‟ = Плюя си на
дланите/на ръцете/ на шепите Нан, Нич
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11. mit beiden Händen zupacken Röh [сграбчвам с двете ръце] ‟fleißig sein‟ = ‟захващам се много
усърдно с нещо‟
12. sich kopfüber in etwas stürzen Fried [хвърлям се в нещо презглава] ‟sich sofort und intensiv mit
etwas beschäftigen‟ = хвърлям се презглава Арн/Дим, Хвърлям си всички сили Нич
13. loslegen Fried [започвам] ‟energisch anfangen, etwas zu tun‟ = ‟започвам енергично да върша
нещо‟
14. an den Sack müssen Röh [трябва (да се хвана) за чувала] ‟sich stark anstrengen müssen, ans Werk
gehen‟ = Стягам си цървулите Нич
15. etwas brennt jemandem auf der Seele/es brennt jemandem auf der Seele, etwas zu tun Fried [нещо му
гори на душата] ‟j-d möchte etwas unbedingt, ganz dringend tun‟ = ‟горя от желание да направя
нещо‟, изгоря ми душата Нич
16. Schwung haben Fried [имам замах] ‟voll Triebkraft, Initiative sein‟ = ‟пълен съм с енергия;
инициативен съм‟
17. auf dem Sprunge stehen Röh [стои готов за скок] ‟im Begriffe sein, etwas zu tun; bereit zum
sofortigen Handeln sein‟ = ‟готов съм за незабавно действие‟, Стоя като на пружина Нич
18. die Stafette übernehmen/weitergeben Röh [поемам/предавам щафетата] ‟eine rasch zu erledigende
Arbeit aufgreifen‟ = ‟захващам се с работа, която трябва да бъде приключена много бързо‟
19. in den Startlöchern bereitstehen Röh [стоя на стартова позиция] ‟fertig sein, bereit sein, um mit
etwas zu beginnen‟ = ‟готов съм за старт‟, на линия съм Нич
20. den Tanz anfangen Röh [започвам танца] ‟mit einer Sache den Anfang machen‟ = хващам се на
хорото Нан
21. mächtig in die Tasten greifen Röh [пипам/удрям силно (по) копчетата/клавишите] ‟etwas mit viel
Schwung beginnen‟ = ‟заемам се енергично с нещо‟, натискам копчето Нич
22. auf Zack sein Fried, Röh [при щракване (съм готов)] ‟auf Draht sein, sofort reagieren; tüchtig‟ =
‟веднага реагирам, готов съм веднага да скоча, да се разтичам‟, на педал съм Нич
23. es ist (an der) Zeit, etwas zu tun Fried [време е да се направи нещо] ‟der Zeitpunkt ist gekommen,
etwas zu tun‟ = Дойде ми времето Нан
24. zum Zug(e) kommen Fried [идвам на ход] ‟zum Handeln kommen, aktiv werden können‟ = ‟мой ред
е да действам‟, Влизам в строя Нич
25. Absicht ist die Seele der Tat Beyer [Намерението е душа на действието] = ‟когато човек поиска да
направи нещо, то ще се осъществи‟
26. Frisch zu Werke, die beste Stärke Beyer [ Бодър/жизнен на работа – най-голямата сила] = ‟найдобре е, когато нещо се върши енергично, с желание‟
27. Guter Anfang ist halbe Arbeit Beyer [Доброто начало е половината от работата] = Захваната
работа презполовена се брои Сим
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28. Frisch angefangen ist halb getan/Frisch begonnen, halb gewonnen Beyer [Пъргаво започнато –
наполовина направено] = ‟нещо, започнато с желание, се извършва бързо‟
29. Man muss den guten Willen für die Tat nehmen/Guter Wille, gute Tat Beyer [Добра воля – добра
работа] = ‟важно е желанието за работа‟
VI. Ако нещо не се прави, няма да има резултат, успех
1. Wenn die Mühle nicht klappert, so gibt es kein Mehl Beyer [Ако мелницата не трака, няма да има
брашно] = ‟ако не се работи, няма да се спечели‟, Който се цапа, той лапа Ник-Гъл/Гъл
2. Kein Sieg ohne Schweiß Beyer [Няма победа без пот] = Няма добро без пот
3. Ohne Fleiß kein Preis Beyer [Без усилие няма награда] = Без мъка няма сполука Икон, Слав
4. Geht der Fleiß zur Tür hinaus, steigt die Not zum Fenster hinein Beyer [Ако усърдието излезе през
вратата, нуждата ще влезе през прозореца] = Който е работен, ще бъде имотен Ник-Гъл/Гъл
5. Wer nicht zugreift, bekommt nichts Beyer [Който не посяга, не получава нищо] = Без захмет не се
яде мед Слав, Кой лежи, той тъжи Ник-Гъл/Гъл
6. Wer nichts versucht, der weiß auch nichts Beyer [Който нищо не опитва, той нищо и не знае] =
Опитването не ще пари Сим
7. Wer nicht spinnt, der nicht gewinnt Beyer [Който не преде, той не печели] = Който са не пече на
нивата, не са пъчи на хорото Слав
8. Wer nicht sät, der kann nicht ernten Beyer [Който не сее, той не може да жъне] = Който не посее,
той няма и да пожъне Икон, Слав
9. Wo man nicht sät, da wächst nichts Beyer [Където човек не сее, там нищо не расте] = Който не
сее, не вее Слав
10. Wer zu Ernte schläft, wacht im Winter auf Beyer [Който спи по жътва, се събужда през зимата]
‟Nämlich vor Hunger‟ = Който спи, не спечеля Слав, Дебела сянка, гладна уста Ник-Гъл/Гъл
11. Wer im Sommer nicht erntet, muss im Winter darben Beyer [Който не жъне през лятото, ще трябва
да мизерства през зимата] = Който лете не работи, той зиме гладува Ник-Гъл/Гъл, Който
лятос пладнува, той зимъс гладува Ник-Гъл/Гъл
12. Wer am Tage schläft, muss nachts hungern Beyer [Който спи денем, трябва да гладува нощем] =
Който много поспива, той гладен походва Сим, Който не се труди, не ще има с какво да се
нахрани Икон
13. Wer die Trauben nicht presst, bekommt keinen Wein Beyer [Който не изстисква/не мачка гроздето,
няма да получи вино] = Там се грозде не ражда, где мотика не обхажда Икон, Арн, Слав
14. Keine Brühe ohne Mühe Beyer [Няма супа/бульон без усилие] = Дори не помръднеш (подскочиш),
чорба не ядваш Слав
15. Kein Gewinn ohne Mühe Beyer [Няма печалба без усилие] = Без мъки не до сръки Икон, Слав
16. Ohne Müh’ gelingt es nie Beyer [Без усилие никога не става] = Без мъка работа нищо не е
свършено Слав
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17. Ohne Mühe ist nichts in der Welt Beyer [Нищо на света не се постига без усилие] = Без мъка няма
сполука Икон, Слав
18. Läufst du nicht, so hast du nicht Beyer [Ако не бягаш – нямаш] = От ходяне нещо, от седене
нищо Слав
19. Auf Rasten folgt Fasten Beyer[След почивката следват пости] ‟Wer nicht arbeitet, hat nichts zu
essen‟ = Който млад поспива, той стар попостя Слав
ЦЕННОСТ: ПЕСТЕЛИВОСТ
I. Спестяване, за да се изразходва спестеното по-късно
II. Икономичен начин на живот, по-малко разходи; нежелание за харчене
III. Отношение към парите като източник на осигуряване на комфортни условия `
на живот
IV. Процесът на спестяване; отношение към процеса на спестяване
V. Отношение към разточителния начин на живот
VI. Пестене – разхищаване
I. Спестяване, за да се изразходва спестеното по-късно
1. Er spart für die lachenden Erben Röh [той спестява за смеещите се наследници] ‟von einem, der
sich selbst nichts gönnt, ohne Dank dafür erwarten zu können‟ = ‟казва се за този, който се лишава,
за да има за децата му‟
2. von der Schnur zehren Röh [ям от връвта, от шнура] ‟vom Grundstock seines Vermögens – und
nicht von den laufenden Einküften – zehren‟ = ям готови пари Арн/Дим
3. Wer Vorrat hat, kann leicht auftischen Beyer [Който има в запас, може лесно да сложи на масата]
= Парите се държат за лоше време Слав, Бели пари за черни дни Нич
4. Kleiner Vorrat ist bald aufgezehrt Beyer [Малката резерва скоро се изяжда] = ‟Което е малко,
свършва бързо‟, Готови пари и печен хляб скоро се изяждат Григ/Кац
5. Wer behält, wenn er hat, der findet, wenn er braucht/Wer spart, wenn er hat, der findet, wenn er
braucht Beyer [Който съхранява (запазва, пести), когато има, той намира, когато има нужда] =
Доде имаш, дотогава спастряй (като нямаш, що ще спастряш) Икон, Слав
6. Wer morgens was spart, hat abends was/Wer heute etwas spart, wird morgen etwas haben/Wer heute
spart, hat morgen etwas Beyer [Който сутринта спестява нещо, той има нещо вечерта] = Пази
бели пари за черни дни Икон, Слав
7. Wer in der Jugend spart, ist im Alter bewahrt Beyer [Който пести на младини, той е предпазен на
старини] = Каквото придобиеш на младост, то ще ти остане на старост Слав
8. Langsam erspart ist bald verzehrt Beyer [Бавно спестено – скоро изядено] = ‟готовите пари бързо
се изхарчват/свършват‟
9. Fleiß und Sparsamkeit hilft auch durch schlechte Zeit Beyer [Усърдието и пестеливостта помагат и
в лошо време] = Парите се държат за чер ден Слав
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10. Spare in der Zeit, so hast du in der Not/Sorge in der Zeit, so hast du in der Not/Spare, wenn du kannst,
so hast du’s, wenn du’s brauchst Beyer, Röh [Пести във времето, така ще имаш във нуждата] =
Берù пари за черни дни Слав
11. Man muss was hineinstecken, will man was herausholen Beyer [Човек трябва да пъхне нещо, ако
иска да извади нещо] = ‟ако искам да разполагам със средства, трябва преди това да съм
спестил‟
12. Sparsam sein ist eine gute Rente Beyer [Да си пестелив е добър доход] = За старини потуряй на
страни Слав
13. von seinem eigenen Fett zehren Fried, Röh [ям от собствената си мазнина] ‟von dem leben, was man
gespart hat‟ = ‟използвам спестените си пари/спестяванията си‟
II. Икономичен начин на живот, по-малко разходи; нежелание за харчене
1. den Daumen auf etwas halten/ den Daumen drauf (auf den Beutel) halten Fried, Röh [държа палеца
върху нещо/върху кесията] ‟dafür sorgen, dass Geld, Vorräte nur sinnvoll (od. gar nicht) ausgegeben
werden‟ = ‟харча предпазливо‟, Със сметка Нич
2. sich etwas/das Brot vom Mund(e) absparen/sich etwas am eigenen Leib(e) absparen Fried, Röh
[спестявам нещо/хляба от устата/спестявам нещо от собственото тяло] ‟selbst Mangel am
Notwendigsten leiden, um etwas ersparen zu können, was ohne Entbehrungen nicht möglich wäre; das
Geld für etwas sparen, indem man weniger isst‟ = Отделям залъка от устата си / Отделям и
къшея от гърлото си Нич
3. den Beutel festhalten/zuhalten Fried [държа здраво кесията] ‟kein Geld ausgeben‟ = Стискам си
кесията Нич
4. die Hand auf der Tasche haben Röh [имам ръка върху джоба/чантата] ‟sparsam sein‟ = Ръждясали
са ми парите по кесията Нич
5. sich den letzten (od. jeden) Bissen vom Mund (e) absparen Fried [спестявам си последната хапка от
устата] ‟aufs äußerste beim Essen sparen‟ = Деля/Отделям от залъка си/От залъка си спестявам
Нан, Нич
6. seine paar Groschen zusammenhalten Fried [държа здраво своите няколко гроша] ‟das wenige
Geld, das man hat, möglichst nicht ausgeben‟ = Свивам се/Свия се за пет пари Нан, Нич
7. jeden/den Pfennig/die Mark (zweimal/dreimal) umdrehen/umwenden (ehe man ihn/sie ausgibt) Fried,
Röh [завъртам, преобръщам всеки пфениг два/три пъти] ‟wenig Geld haben und sich daher jede
Ausgabe sehr überlegen; sehr sparsam und geizig sein‟ = Връзвам/Вържа парàта в три възела/ в
девет възела Нан
8. auf den Pfennig sehen/ mit dem Pfennig rechnen Fried, Röh държа на, разчитам на пфенига ‟sehr
sorgfältig mit seinem wenigen Geld umgehen, sparsam sein‟ = Броя всяка стотинка Нан, Нич
9. auf die Pfennige sein Röh държа на пфенигите ‟sparsam sein‟ = Броя стотинките Нан, Нич
10. den Gürtel enger schnallen Fried [закопчавам по-тясно колана] ‟sich in den Ausgaben (besonders
fürs Essen) zurückhalten‟ = стягам колана Нич
11. den Hahn zudrehen Fried [завъртам, затварям крана] ‟kein Geld mehr geben‟ = спирам да харча,
затварям крана Ник-Гъл/Гъл
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12. kurztreten (mit etwas) Fried [ограничавам се с нещо] ‟mit dem Geldausgeben zurückhaltend sein‟ =
‟харча малко, не си позволявам много неща‟, Броя всяка стотинка/ Броя стотинките Нан,
Нич
13. lieber fünf Minute geschämt als Geld ausgebe Röh (schwäb.) [по-добре пет минути да се срамувам,
отколкото да изхарча пари] ‟mit dem Geldausgeben zurückhaltend sein‟ = ‟предпочитам да не
харча пари‟
14. den Rotstift ansetzen Röh [изваждам червения молив] ‟geplante Ausgaben einsparen, streichen‟ =
‟не правя заплануваните разходи, спестявам ги‟
15. auf Sparflamme weiterkochen Röh [готвя на малък пламък (на газова лампа)] ‟sehr sparsam
wirtschaften‟ = Цепя стотинката на две Нан
16. nicht die Spendierhosen anhaben Röh [не съм обут с “дарителските” панталони ‟nichts ausgeben
wollen‟ = ‟не искам да харча‟, Стискам си кесията Нич
17. von einem Stoff Bier dreimal trinken Röh [пия три пъти от бирата] ‟sparsam mit etwas umgehen‟ =
Със сметка Нич
18. etwas wie Zucker sparen Röh [пестя нещо като захар] ‟mit Wertvollem vorsichtig umgehen‟ = ‟не
разхищавам ценни неща‟
19. etwas/sein Geld in den Strumpf stecken Fried; Röh [пъхам нещо/парите си в чорапа] ‟(s-n Geld)
nicht auf e-r Bank sparen, sondern zu Hause; heute besonders in der Bedeutung: sich selbst nichts
gönnen‟ = ‟1. пазя си парите вкъщи, вместо в банка; 2. не си позволявам нищо‟
20. Immer sparen heißt immer darben Beyer [Да се пести винаги означава да се гладува винаги] =
Тогава пести, когато и ляб няма Слав, ‟икономията е майка на мизерията‟
21. Wer wenig zehrt, hat lange zu zehren Beyer [Който яде малко, има дълго за ядене] = ‟Който помалко яде, ще има за по-дълго‟, По-малко яди, та си купи Слав
22. Wer reichlich frühstückt, muss sparsam vespern Beyer [Който закусва охолно, трябва да вечеря
пестеливо] = ‟след охолството трябва да се подхожда по-икономично‟, ‟три дни иху, после
тихо‟
23. Ich habe mein Geld nicht gestohlen Röh [не съм си откраднал парите] ‟ich will nicht davon
vergeuden‟ = ‟не искам да си прахосвам парите‟
III. Отношение към парите като източник на осигуряване на комфортни условия
на живот
1. Der Pfennig ist gut angewandt, der einen Groschen erspart Beyer [Добре използван е този пфениг,
който спестява един грош] = ‟пари, похарчени със сметка‟, пести стотинката, за да имаш
левче
2. Es ist ein guter Batzen, der einen Gulden/Taler erspart/Das ist ein guter Groschen, der einen Gulden
spart/Es ist ein guter Gulden, der hundert erspart [Монета, която спестява един гулден/талер, е
добра/Добър грош е този, който спестява един гулден/Добър е този гулден, който спестява
хиляда гулдена] = ‟пари, похарчени със сметка‟
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3. Ein ersparter Taler ist zweimal gewonnen/Ein ersparter Pfennig ist zweimal verdient/Wer einen
Groschen spart, hat zwei verdient Beyer [Спестеният талер/пфениг/грош е спечелен два пъти] =
Пастрянето е по-спорно от печелянето/Спистяванието от печалянието е по-спорно Слав
4. Wer den Pfennig ehrt, dem wird der Taler beschert/Wer den Pfennig nicht ehrt, ist des Talers nicht
wert Beyer [Който цени пфенига, той ще бъде възнаграден с талер/Който не цени пфенига, той
не е достоен за талера] = Който не почита дукатото, той и хилядото не ще да знае/Който не
пази парата, не заслужава и лева Ник-Гъл/Гъл
5. Wer den Kreuzer nicht achtet, wird keinen Gulden wechseln Beyer [Който не цени кройцера, няма
да обмени никакъв гулден] = ‟който не цени малката сума, няма да разполага и с голяма‟
6. Ein Groschen zum andern wird mit der Zeit ein Schatz Beyer [Грош при грош става съкровище с
течение на времето] = Камък по камък става сарай Слав, ‟Капка по капка вир, левче по левче
язовир; данък върху лихвите келепир’
7. Wer den Groschen nicht ehrt wie den Gulden, der kommt bald zu Schulden Beyer [Който не цени
гроша като гулдена, той стига до дългове] = ‟който не си прави добре сметката, той скоро
задлъжнява‟
8. Wer den Pfennig nicht spart, kommt nicht zum Groschen Beyer [Който не пести пфенига, няма да
стигне до гроша] = Който не пази парата, не вижда и лева Григ/Кац, Парицата грош ражда
Григ/Кац
9. Aus Kreuzern werden Gulden/Aus Pfennigen werden Taler/Pfennig zu Pfennig macht (am Ende) einen
Taler Beyer [От кройцери стават гулдени/От пфениги стават талери/ Пфениг при пфениг – един
талер] = Капка по капка вир става Ник-Гъл/Гъл, От капките бара става Слав
10. Viel Pfennige geben auch einen Gulden/ Viele Pfennige machen (auch) einen Taler/Viel Kreuzer
machen einen Gulden/Beyer [Много пфениги/кройцери правят един гулден/Много пфениги
правят един талер] = От ситни парици стават жълтици Григ/Кац
11. Des Talers Geheimnis sitzt im Pfennig Beyer [Тайната на талера е в пфенига] = ‟чрез пестене
човек може да разполага с по-голяма сума‟
12. Küß-den-Pfennig kommt zum TalerBeyer [Целуни – пфенига стига до талера] = ‟чрез пестене
човек може да разполага с по-голяма сума‟
13. Wer Pfennige zählt, wird auch Taler zählen Beyer [Който брои пфениги, ще брои и талери] = ‟чрез
пестене човек може да разполага с по-голяма сума‟
14. Der Heller macht den Gulden ganz Beyer [Хелерът прави гулдена цял] = ‟чрез пестене човек
разполага с по-голяма сума‟
15. Heller zu Heller, so wird ein Gulden draus Beyer [Хелер при хелер, така става гулден] = капка по
капка вир става Ник-Гъл/Гъл
16. Wer nicht auf einen Heller rechnet, der rechnet auch nicht auf einen Taler Beyer [Който не държи на
един хелер, той не държи и на един талер] = ‟който не умее да пести, той няма да разполага с
пари‟
17. Ein Pfennig täglich ist ein Taler im Jahr/Ein täglicher Pfennig gibt einen jährlichen Taler Beyer
[Всеки ден един пфениг - талер за една година] = Капка по капка вир са набира Слав
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18. Man muss mit Pfennigen anfangen, wo man mit Talern aufhören will Beyer [Трябва да се започне с
пфениги, за да се свърши с талери] = ‟като се пести по малко, накрая се получава една позначителна сума‟
19. Wer den Pfennig nicht liebt, wird nicht reich Beyer [Който не обича пфенига, той няма да
забогатее] = ‟който не умее да пести, той няма да разполага с достатъчно пари‟
IV. Процесът на спестяване; отношение към процеса на спестяване
1. das Blaue/die Sterne vom Himmel herunter sparen Röh [пестя синьото/звездите от небето] ‟sparen,
aufbewahren‟ = ‟спестявам‟
2. beiseite legen Fried [поставям настрана] ‟aufbewahren, sparen‟ = Слагам настрана Нан, Нич
3. eisern sparen Röh [пестя желязно/яко] ‟viel sparen‟ = ‟пестя извънредно много‟
4. etwas im Fasse haben Röh [имам нещо в бъчвата] ‟etwas in Vorrat haben‟ = ‟имам нещо в запас‟
5. etwas (Geld) auf die hohe Kante legen Fried, Röh [поставям нещо/пари на високия ръб, край]
‟(Geld) sparen, beiseitelegen, zurücklegen‟ = Бели пари за черни дни Нич, Икон
6. etwas auf der hohen Kante haben Fried [имам нещо на високия край, ръб] ‟(Geld) gespart haben,
Ersparnisse zurückgelegt haben‟ = Парите се държат за лоше време/ за чер ден Слав
7. etwas auf Lager haben Röh [имам нещо в склада] ‟vorrätig oder parat haben‟ = ‟имам нещо в запас‟
8. es läppert sich zusammen Röh [насъбира се] ‟aus vielen kleinen Beträgen ergibt sich eine beachtliche
Summe‟ = капка по капка вир става Ник-Гъл/Гъл
9.

(etwas) auf die Seite legen/auf der Seite haben Fried, Röh [слагам настрана/имам настрана] ‟etwas
sparen/ gespart haben‟ = Заделям настрана Нан, Нич

10. Vorrat ist der beste Rat Beyer [Запасите са най-добрият съвет] = ‟спестеното е сигурно‟
11. Über Vorrat stolpert man nicht Beyer [Няма да се препънеш на запасите, резервите] = ‟спестеното
не пречи‟
12. Guter Vorrat schadet dem Keller nicht Beyer [Добрият запас не вреди на килера] = ‟спестеното не
е излишно‟
13. Kleiner Vorrat lehrt sparen Beyer [Малките резерви учат на спестовност] = ‟когато нещо е в
малко количество, човек започва да го използва по-икономично‟
14. Sparschaft bringt (gibt) Barschaft Beyer [Пестеливостта води до сума в наличност] = ‟когато
човек пести, разполага и със сума на ръка‟
15. Wer nichts weggelegt hat, kann auch nichts finden/ Wo man nicht/nichts hinlegt, da findet man
nicht/nichts Beyer [Който нищо не е заделил, нищо няма и да намери] = Работù да едеш и скрий
да имаш Икон, Слав
16. Wer das Kleine nicht ehrt, ist des Großen nicht wert Beyer [Който не цени малкото, той не
заслужава голямото] = ‟човек трябва да цени и малкото, с което разполага‟
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17. Besser am Rande sparen als am Boden Beyer [По-добре настрани, отколкото на пода] ‟Also zur
rechten Zeit‟ = Който иска да пести, нека начне по-отрано Слав
18. Wer spart, hat doppelt Beyer [Който пести, има двойно] = Спастрянето е дваж печалба Слав
19. Sparsamkeit erhält das Haus Beyer [Пестеливостта запазва къщата] = Който поспистява, не
осиромашава Слав
20. Erspart ist auch erobert/Erspart ist so gut als erworben Beyer [Спестеното
спечелено/Спестеното е като спечелено] = Пастрянето е по-спорно от печелянето Слав

е

и

21. Was man spart, das hat man gewonnen/Sparen ist verdienen Beyer [Което се пести, това се
печели/Пестенето е печелене] = Спистяванието от печалянието е по – спорно Слав
22. Wer erwirbt, tut viel; wer spart, tut mehr Beyer [Който печели, прави много; който пести – повече]
= Пестенето е по-добро от работянето Слав
23. Gewinnen und Sparen macht bald reich Beyer [Печеленето и пестенето правят богат човека] = Тъй
да е пистил, отколе да е станал хаджия Слав
24. Viele Kleine machen ein Großes/Viel Wenig machen ein Viel Beyer [Много малки правят
голямо/много] = От капките бара става Слав
25. Viele kleine Bäche machen einen großen Strom/Viele Bächlein geben einen Bach Beyer [Много
малки поточета правят голяма река] = Капка по капка вир са набира Слав
26. Wenig zu wenig macht zuletzt viel Beyer [Малко при малко правят накрая много] = Капка по капка
става и локва Слав
27. Zwei Kleine machen ein Großes, zwei Wenig machen ein Viel Beyer [Две малки правят едно голямо,
два пъти малко – едно голямо] = Ако не би пестил/ спастрял, не би ни събрал Слав
28. Viel Körner machen einen Haufen Beyer [Много зърна правят една камара = Камък по камък
става сарай Слав
29. Viel Borsten machen einen Besen Beyer [Много четина
гьол/вир/локва/бара стая Слав

прави метла] = Капка по капка

30. Spare was, so (dann) hast du was/ Sparwas hat was/Spart man’s, so hat man’s/Wer was spart, der was
hat Beyer [Пести, така ще имаш] = Ако не би пестил/ спастрял, не би ни събрал Слав
31. Wo Sparsamkeit haushält, da wächst der Speck an den Balken Beyer [Където домакинства
пестеливостта, там сланината расте по гредите] = ‟където се пести, там има в изобилие‟
32. Wer sparsam ist, kann viel sammeln Beyer [Който е пестелив, може да събира много] = Ако
поспестява, нема да му додява Слав
33. Aus Ringen werden Ketten Beyer [От кръгове/пръстени стават вериги, синджири] = капка по
капка вир става Ник-Гъл/Гъл
34. Ausgeben ist leicht, einnehmen schwer Beyer [Да се харчи е лесно, да се прибира е трудно] = Помъчно е да спастриш спечеленото, а не да го спечелиш/ По-лесно са спечеля, а по-мъчно варди
Слав
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35. Wer nicht sparen kann, dem nützt das Gewinnen nichts Beyer [Който не умее да пести, на него
печалбата не му е от полза] = По-добре да спистяваш по малко, а не да печелиш по млого Слав
36. Auf der Neige ist nicht gut sparen/Das Sparen ist (kommt) zu spät, wenn’s auf die Neige geht Beyer
[Не е добре да се пести върху остатъка/утайката/Късно е за пестене, щом се е стигнало до
дъното] = Късно е да пестиш, кога не остане Слав
37. Der spart zu spät, der nichts mehr hat Beyer [Който няма нищо повече, той е закъснял с
пестенето] = Късно е да пестиш, кога не остане Слав
38. Sparen, wenn man am Boden ist Röh [Да се пести, когато е на пода] ‟wenn es bereit zu spät ist,
eigentlich: wenn alle Vorräte aufgebraucht sind, sodass der Boden des Gefäßes sichtbar wird‟ = Късно
е да пестиш, кога не остане Слав
39. Wenn’s Faß leer ist, kommt’s Sparen zu spät Beyer [Когато бъчвата е празна, пестенето идва
твърде късно] = Късно е да пестиш, кога не остане Слав
V. Отношение към разточителния начин на живот
1.

Geld verwichsen Röh [пропилявам, профуквам пари] ‟Geld unsinnig ausgeben‟ = Изхвърлям си
парите на улицата Нич /на вятъра

2. der Sonne die Augen ausbrennen wollen Röh [искам да изгоря на слънцето очите] ‟bei hellem Tage
Licht brennen, unsinnige Verschwendung treiben‟ = Бодат ме парите Нич
3. Viel ausgeben macht leere Beutel Beyer [многото разходи изпразват кесията] = Пробиха ми
джоба Нич
4. Überfluß leert den Beutel Beyer [изобилието изпразва кесията] = Пробиха ми джоба Нич
5. Wer den Zwirn nicht spart, kommt sein Lebtag zu keinem Knäuel Beyer [Който не пести конеца,
животът му няма да се навие на кълбо] = ‟ако не пестиш, няма и да имаш‟
6. Wer gibt ohne Maß, kommt bald auf die Straß’ Beyer [Който дава без мяра, скоро отива на
улицата] = ‟който харчи безогледно, остава без нищо‟
7. Wo kein Maß, da ist kein Bestand Beyer [Където няма мяра, там няма и наличност] = Без сметка
Нич
8. Sparnichts und Habenichts wohnen unter einem Dach Beyer [Непестенето и нямането живеят под
един покрив] = ‟ако не пестиш, няма и да имаш‟
9. Teurer Kauf spart Beyer [Скъпата покупка пести/спестява] ‟Qualität lohnt ihren Preis‟ = ‟Не сме
толкова богати, че да си купуваме евтини неща‟, Евтиното е по-скъпо Григ/Кац
VI. Пестене – разхищаване
1. Er spart am Zapfen und lässt es am Spundloch wieder heraus/ Am Zapfen sparen und am Spundloch
wieder herauslaufen lassen, das spart nicht Röh [Той пести от канелата (на бъчвата), а оставя да
се излее през окното/отвора на бъчвата] ‟von unnützen Sparen‟ = ‟когато се разхищава повече,
отколкото се пести‟
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2. Er spart für den alten Mann, er nimmt einen Kreuzer ein und vertrinkt drei Röh [Той пести за стария
мъж, прибира един кройцер и изпива три] ‟von unnützen Sparen‟ = ‟когато пропиляното е повече
от спестеното‟
3. Sie sparen löffelweis und verzehren scheffelweis Röh [Те пестят лъжица по лъжица, а изяждат
ведро по ведро/крина по крина] ‟von unnützen Sparen‟ = ‟когато пропиляното е повече от
спестеното‟
4. Wenn man mit Scheffeln ausgibt und mit Löffeln einnimmt, so währt es nicht lange Beyer [Когато се
дава с крини, а се прибира с лъжици, не се запазва дълго] = С игла ги събира, с лопата ги пилее
Григ/Кац
5. Wer mit einer Hand einnimmt und mit zweien ausgibt, wird bald fertig sein Beyer [Който събира с
едната ръка, а раздава с двете, скоро свършва] = ‟когато се разхищава повече, отколкото се
пести‟
6. Spart’s der Mund, so frisst’s der Hund Beyer [пести ли се от устата, то се изяжда от кучето] ‟Was
man sich ohne Not vom Munde abspart, nützt einem nichts‟ = ‟когато се пести, гладувайки, а
всъщност няма полза от това‟
7. Hunger leiden ist kein Brot sparen Beyer [Да се гладува не е да се пести хляб] = ‟когато се пести,
гладувайки, а всъщност няма полза от това‟
ЦЕННОСТ: СКЛОННОСТ КЪМ ДЕТАЙЛИ, ПРЕЦИЗНОСТ
I. Прецизиране, оформяне на нещата до последния детайл; педантизъм
II. Внимателно предварително обмисляне, преди да се започне някаква работа
III. Неодобрително отношение към прекалено бързите и повърхностни занимания,
които водят до пропускане на важни детайли
I. Прецизиране, оформяне на нещата до последния детайл; педантизъм
1. Aufgehen in der Andacht zum Unbedeutenden Röh [изразходване при вглъбяването върху
незначителни неща] ‟sich in völlig unwichtigen Kleinigkeiten verlieren, ihnen die größte
Aufmerksamkeit widmen‟ = ‟съсредоточавам се изцяло върху маловажни неща, насочвам към тях
цялото си внимание‟
2. auf den Buchstaben genau Fried [точно до буквата] ‟ganz genau‟ = ‟буквално‟, Държа
на/Придържам се към буквата (на закона) Нич
3. etwas checken/abchecken/nachchecken/durchchecken Röh [проверявам нещо] ‟etwas gründlich
überprüfen, genauestens kontrollieren‟ = ‟проверявам нещо много старателно‟
4. sich um jeden Dreck/Scheißdreck kümmern Fried, Röh [грижа се за всеки боклук/всяка
мръсотия]‟sich um jede Kleinigkeit (in pedantischer Weise) kümmern; alles genauestens beobachten
und prüfen‟ = занимавам се с всяка дреболия Арн/Дим, ровя се в дреболии Ник-Гъл/Гъл
5. ein Federfuchser sein Röh [да си драскач/писарушка] ‟ein Buchstabenkrämer sein, der andere durch
seine kleinliche Übergenauigkeit ärgert; ein Pedant sein, der Einhaltung von Vorschriften,
Anordnungen und Richtlinien zu seinem Lebensinhalt macht und dies von anderen fordert‟ = ‟за
човек - когато се подхожда изключително педантично към всичко‟
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6. Fliegenbeine zählen Röh [броя краката на мухата] ‟übergenau und pedantisch sein‟ = ‟когато човек
е изключително педантичен‟
7. etwas auf die Goldwaage/Pfefferwaage legen Röh [поставям върху златна везна/везна за пипер]
‟etwas sehr genau nehmen, prüfen‟ = слагам на кантара, слагам на везните Ник-Гъл/Гъл
8. einer Sache auf den Grund gehen Röh [отивам до основата на нещо] ‟etwas genau untersuchen,
erforschen, die Ursachen sorgfältig prüfen‟ = прониквам до същината Ник-Гъл/Гъл
9. Eier spalten/Haare spalten/ haarspalterisch sein Röh, Fried [цепя яйцата/космите] ‟übergenau, allzu
pedantisch sein‟ = ‟проявявам дребнавост, педантизъм‟, цепя косъма на две Нич
10. stimmt aufs Haar! Fried [вярно до косъм] ‟ist genau richtig‟ = ‟до най-малките подробности‟, до
косъм Нич, до милиметър Ник-Гъл/Гъл
11. aufs Haar genau Fried [точно до косъм] ‟ganz genau‟ = до косъм Нич
12. haarklein erzählen/haargenau untersuchen Röh [разказвам/изследвам много точно, до косъма/до
най-малкия косъм] ‟überaus genau, auf die geringsten Fehler aufmerksam sein‟ = ‟съвсем точно, до
най-малките подробности‟
13. auf Herz und Nieren prüfen Fried, Röh [проверявам до сърце и бъбреци] ‟sehr gründlich, von Grund
aus prüfen‟ = ‟проверявам нещо до най-големи подробности‟, и майчиното мляко Нич
14. (von) hinten und vorn /von hinten bis vorn Röh [отзад и отпред] ‟in allen Einzelheiten, durch und
durch; ganz und gar, von Anfang bis Ende‟ = от алфа до омега Нич, от край до край Нич
15. der Laus Stelzen machen Röh [правя на бълхата кокили] ‟ein Zeichen von Kleinlichkeit und
Übergenauigkeit‟ = търся косъм на бълхата под езика Нич
16. bei Licht(e)/Tage besehen/betrachtet Fried, Röh [гледано на светло] ‟wenn man die Dinge genauer
betrachtet‟ = ‟гледано отблизо, по-точно, по-подробно‟, разглеждам на дневна светлина НикГъл/Гъл
17. etwas/jemanden unter die Lupe nehmen Fried, Röh [вземам нещо/някого под лупата] ‟etwas
sorgfältig, genau beobachten und prüfen, exakt beurteilen‟ = Гледам с лупа; под лупа Нич
18. Mücken seigen und Kamele verschlucken Röh [цедя, прецеждам комари и гълтам, преглъщам
камили] ‟in Kleinlichkeiten peinlich genau sein und es dabei in wichtigen Dingen nicht genau
nehmen‟ = ‟препъвам се в дреболиите, а пропускам важните неща‟, не търся коня, а петалото
Нич
19. eine Sache von allen Seiten betrachten Röh [наблюдавам нещо от всички страни] ‟zur genauen
Beurteilung alle Gesichtspunkte beachten; genauestens prüfen und alle Konsequenzen erwägen‟ =
‟съобразявам се с всички гледни точки; обмислям всички последствия‟
20. Der Teufel steckt im Detail Röh [дяволът се крие в детайла] ‟über das Grundsätzliche ist man sich
einig, aber bei den Einzelheiten wird es schwierig‟ = ‟подробностите са препъни камъчето‟
21. das Tüpfelchen/das Pünktchen auf dem i (od. aufs i) Fried, Röh [точката върху и -то] ‟das Letzte,
was fehlt, um die Sache vollkommen zu machen; ein hoher Grad von Genauigkeit‟ = ‟последната
подробност, която води до завършеност, оформеност на нещо‟
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22. bis auf den i-Punkt /bis aufs (letzte) i-Tüpfelchen/der Punkt auf dem i/den Punkt auf i setzen Fried,
Röh [поставям (до) точката на и-то] ‟ganz, peinlich genau, in allen Einzelheiten (stimmen usw.), bis
auf das letzte‟ = Поставям точка над/ върху и-то Нич
23. lang und breit/des langen und breiten Fried [дълго и широко] ‟ausführlich, sehr gründlich‟ = ‟с
всички подробности‟, надълго и нашироко Нич
24. etwas (kritisch) durchmustern Röh [преглеждам нещо] ‟prüfend untersuchen‟ = ‟разглеждам,
преглеждам нещо много внимателно‟, от А до Я Нан
25. von oben bis unten mustern Fried [преглеждам отгоре до долу] ‟mit den Augen gründlich prüfen‟ =
измервам отдолу догоре Нич
26. etwas nach Strich und Faden tun/untersuchen Röh [правя/изследвам нещо по черта и конец] ‟etwas
genau, tüchtig tun (untersuchen)‟ = от игла до конец Нан
27. etwas Punkt für Punkt durchgehen Fried [преминавам точка по точка (по нещо)] ‟etwas ganz genau
durchgehen, prüfen‟ = точ в точ Нич
28. einem auf den Zahn fühlen Röh [усещам до зъба на някого] ‟ihn gründlich auf seine Kenntnisse und
Fähigkeiten prüfen‟ = Гледам под зъбите Нич, ‟до най-тънките детайли, подробности‟
29. Auch kleine Dinge achte nicht geringe Beyer [Не пренебрегвай и малките неща] = и малкото
камъче прекатуря колата Сим
30. Die kleinen Dinge soll man nicht verachten Beyer [Малките неща не трябва да се презират] =
‟човек не бива да подценява детайлите‟
31. Besser einmal gut als zweimal schlecht Beyer [По-добре веднъж както трябва, отколкото два пъти
лошо] = ‟направи го веднъж, но както трябва‟, ако ще е гарга, рошава да е Нич
32. Übersehen ist auch verspielt Beyer [Недогледаното е и проиграно] = ‟немарливото отношение
води до загуби‟
33. Wer es versieht, muss es entgelten Beyer [Който недоглежда нещо, трябва да го заплати] = ‟човек
заплаща за грешките, допуснати вследствие на немарливост‟, кьорав карти не играе
II. Внимателно предварително обмисляне, преди да се започне някаква работа
1. Ehe man einmal abschneidet, muss man zweimal messen/Man muss dreimal messen, ehe man einmal
schneidet/Erst messen, dann schneiden Beyer [Преди да се отреже, трябва да се мери два/три пъти]
= Дваж мери, веднъж режи /Девет премери/Десет отмярвай, едно отрежи Слав
2. Besser abwarten als übereilen Beyer [По-добре изчакай, отколкото да прибързаш] = ‟в
прибързаността си човек може и да сгреши‟
3. Alles getan mit Bedacht hat niemand ins Unglück gebracht Beyer [Никой не е пострадал, ако е
действал обмислено] = ‟когато не се бърза, а внимателно се преценяват всички последици‟
4. Erst bedacht, dann gemacht/Gut bedacht, gut gemacht Beyer [Първо обмислено, после
направено/Добре обмислено, добре направено] = ‟когато нещата се изпипват както трябва, те се
увенчават с успех‟, По-добре да си бъхтиш главата, отколкото да си бъхтиш снагата Сим
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5. Unbedacht wird ausgelacht Beyer [Необмисленото се взема на подбив] = ‟когато нещо не е
направено както трябва, то е обект на присмех‟, С дайре се заек не лови Григ/Кац
6. Wohl überlegt ist halb getan Beyer [Добре обмисленото е наполовина сторено] = ‟нещата трябва
предварително да се изпипват добре‟
7. Gute Vorbereitung ist das halbe Werk Beyer [Добрата подготовка е половината от работата] =
‟нещата трябва предварително да се изпипват добре‟
8. Erst denken, dann handeln Beyer [Първо се мисли, после се действа] = ‟не действай необмислено,
прибързано‟
9. Erst wohl erwogen, dann rasch vollzogen Beyer [Първо добре обмислено, после бързо извършено]
= ‟не трябва да се бърза с решенията, а с действията‟
10. Lange erwogen, schnell getan/Lange bedacht, geschwind gemacht Beyer [Дълго премисляно, бързо
направено] = ‟не трябва да се бърза с решенията, а с действията‟
11. Erst überlegt, dann gut gefegt Beyer [Първо обмислено, после добре изметено] = ‟когато нещо е
добре премислено, то се осъществява успешно‟
12. Besser zweimal überlegt als einmal verpfuscht Beyer [По-добре два пъти обмислено, отколкото
веднъж нескопосно] = Дваж мери, веднъж режи Слав
13. Ich will drüber schlafen/Ich überschlaf es erst einmal Röh [Искам да го преспя, да го обмисля през
нощта] ‟ich will es gеnauer überlegen, möchte nichts überstürzen‟ = ‟искам да го обмисля на
спокойствие, да си дам известно време за размисъл‟
14. eine Sache erst einmal anlaufen lassen Röh [оставям една работа първо да потръгне] ‟abwarten,
wie sich alles entwickelt, bevor neue Entscheidungen getroffen werden‟ = ‟не бързам, изчаквам‟
15. Vorsicht ist besser als Nachsicht Beyer [Предпазливостта е по-добра от снизхождението] = ‟подобре да се обмислят предварително нещата, а не когато вече е твърде късно‟
III. Неодобрително отношение към прекалено бързите и повърхностни
занимания, които водят до пропускане на важни детайли
1. Wem’s allezeit zu früh dünkt, der kommt meist zu spät Beyer [На когото винаги му се струва, че е
твърде рано, той най-често закъснява] = Който бърза, късно стига Сим, Григ/Кац
2. Wem die Arbeit soll gedeihn, der muss nicht allzu hastig sein Beyer [На когото работата трябва да
му спорù, той не трябва да е прекалено припрян] = Който ходи полека, висока планина изкачва
Григ/Кац, Който върви/ ходи полека, той отива надалеч Икон
3. Je größer Eil’, je minder Werk Beyer [Колкото е по-голяма бързината, толкова е по-малка
работата] = Бързата работа срам за майстора Сим
4. Eilen tut selten gut Beyer [Бързането рядко е добро] = Бързата работа и таралежко не я
харесва Григ/Кац
5. Eile brach den Hals Beyer [Бързината счупва врата] = Който бърза много, се спъва Сим
6. Nichts übereile, gut Ding braucht Weile/Gut Ding will Weile haben Beyer [Не прибързвай, доброто
нещо се нуждае от време] = Добрата работа за шест месеца излазя Икон, Слав
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7. Eile mit Weile/Eile bringt Weile Beyer [Бързина с време/Бързината донася време] = Бързай бавно
Сим
8. No net hudle Röh [Само не припряно] ‟nur nicht zu hastig und unordentlich arbeiten‟ = Бързай
полека! Сим
9. Übereilen bringt Verweilen Beyer [Прибързването донася застой] = Който бърза, ходи бавно
Сим, С бързане път се не взема Григ/Кац, Икон
10. Man muss die Peitsche nicht eher kaufen als den Gaul Beyer [Не трябва камшикът да се купува
преди коня] = Още коня не яхнал, нозе замахал Григ/Кац
11. Schneller Entschluß bringt viel Verdruß Beyer [Бързото решение носи много ядове/неприятности]
= Който скоро съди, скоро пишман ще бъде Григ/Кац, Бърза освета, готова щета Икон,
Което скоро става, скоро се разваля Григ/Кац
12. Nicht zu geschwind, Eile macht blind Beyer [Не твърде бързо, бързината (те) прави сляп] =
Бързата кучка слепи ги ражда Сим, Бърза кобила сляпо добила/ Бързата котка слепи ги
окотва Икон, Слав
13. Die zu sehr eilen, haben spät Feierabend Beyer [Тези, които бързат твърде много, късно
приключват] = Който бърза, късно стига Сим, Григ/Кац
14. Die zu hastig vorwärts treiben, müssen am Ende hinten bleiben Beyer [Тези, които твърде бързо
напират напред, накрая трябва да останат назад] = Който много бърза, той назад остая Икон
15. Wer hastig klettert, wird eilig fallen Beyer [Който се катери бързо, ще падне бързо] = Който бърза
много, се спъва Сим, Бързата прежда лесно се къса Сим,
16. Schnell und gut sitzen nicht unter einem Hut Beyer [Бързо и добро не седят под една шапка] =
‟хубавите работи не стават бързо‟
17. Die Welt ist auch nicht an einem Tage erschaffen/ Rom ist (auch) nicht an einem Tage erbaut Beyer
[И светът не е създаден за един ден/И Рим не е построен за един ден] ‟Mahnung zu ruhigem
Vorgehen in einer Sache‟ = И слънцето изведнъж не изгрява Григ/Кац
18. Lass die Henne erst auf ihre Eier kommen Röh [Остави кокошката първо да седне върху яйцата си]
‟warte die Zeit ab‟ = Още кокошката не е насадена, той пилета търси Григ/Кац
19. Das Kalb verkaufen, ehe es geboren ist Röh [Продават телето, преди да се роди] ‟etwas Voreiliges
tun‟ = Нероден Петко, капа му купили/шапка му шият Григ/Кац
20. Erst spring, dann sing Beyer [Първо скочи, после пей] = Прескочи, пък тогаз викай хоп Григ/Кац
21. Man soll den Karren nicht vor die Ochsen spannen/Die Ochsen hinter den Pflug spannen/den Pflug
vor die Ochsen spannen/das Pferd beim Schwanze aufzäumen/die Pferde hinter den Wagen spannen
Beyer, Röh [Не трябва да се впряга двуколката пред воловете/Да впрегнеш воловете зад
плуга/плуга пред воловете] ‟eine Sache verkehrt anfangen‟ = впрягам колата пред воловете/пред
конете Нич, впрягам каруцата пред коня
22. Man muss die Zähne nicht eher zeigen, bis man beißen will Beyer [Човек не трябва да си показва
зъбите, преди да е поискал да захапе] = Още рибата в морето, той точи зъби Григ/Кац
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23. Man musst erst kriechen, ehe man laufen kann Beyer [Преди човек да върви, първо трябва да
пълзи] = ‟не трябва да се прибързва‟
24. Man soll die Beute nicht vor dem Siege teilen Beyer [Не трябва плячката да се раздава преди
победата] = ‟не трябва да се прибързва‟
25. für die Wiege sorgen, ehe das Kind geboren ist Röh [да се погрижиш за люлката, преди да се е
родило детето] ‟sehr voreilig sein‟ = Детето не видели, Иванчо го кръстили Григ/Кац, Още
Петко нероден, шапка му шият Григ/Кац
26. Man muss den Pelz nicht verteilen, ehe der Bär geschossen (erlegt) ist Beyer [Не трябва да се
разпределя кожата, преди да е убита мечката] = Дорде не си убил мечката, не продавай кожата
ù Григ/Кац

ЦЕННОСТ: ПОТИСКАНЕ НА ЧУВСТВА И ЖЕЛАНИЯ
I. Задоволяване с минимума
II. Търпение
III. Съобразяване с общественото мнение/обществените норми
IV. Покорство, примирение
I. Задоволяване с минимума
1. mit Käs und Brot fürlieb nehmen/mit Salz und Brot zufrieden sein Röh [задоволявам се със сирене и
хляб/доволен съм със сол и хляб] ‟mit einfacher Bewirtung zufrieden sein‟ = Ям хляб и сол Нич
2. Man muss sich mit Brot behelfen, bis man Fleisch bekommt Сим [човек трябва да поминава с хляб,
докато получи месо] = Когато няма риба, и ракът е риба Сим
3. Besser eine Laus im Kraut (Kohl, Pott) als gar kein Fleisch Röh [По-добре листна въшка в зелето,
отколкото никакво месо] ‟man muss mit dem Geringsten vorliebnehmen‟ = ‟човек трябва да се
задоволява и с най-малкото‟, По-добре чер комат, отколкото празна торба Слав
4. In der Not frisst der Teufel Fliegen Ник-Гъл/Гъл [в нуждата дяволът мухи яде] ‟man muss mit dem
Geringsten vorliebnehmen‟ = Гладно куче и гол кокал/и подлоги гризе Ник-Гъл/Гъл
5. ein Loch zurückstecken Fried [затягам колана с една дупка] ‟bescheidener werden, weniger
erwarten‟ = ‟ставам по-скромен; очакванията ми се намаляват‟, Търпеж – кърпеж Слав
6. Wer zuviel will, erreicht nichts/Wer zuviel will, bekommt zuwenig Beyer [Който иска твърде много,
не постига нищо/Който иска твърде много, получава по-малко] = Който се цели в много
врабчета, не удря ни едно Григ/Кац, Който ламти за много, изгубва и малкото Григ/Кац
7. Wer das Geringe verachtet, dem wird das Große nicht gebracht Beyer [Който презира малкото, той
не получава голямото] = Комуто малко не достига, не е достоен за много Григ/Кац
8. Wer viel wünscht, dem fehlt viel Beyer [Който желае много, на него му липсва много] = ‟алчният
човек винаги си мисли, че му липсват много неща‟
9. Wer das Ganze will, verliert das Ganze/Wer alles will, erhält nichts Beyer [Който иска цялото,
загубва цялото/Който иска всичко, не получава нищо] = ‟човек трябва да е умерен в исканията
си‟, Който иска всичко, не получава нищо Сим
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10. Wer zuviel verlangt, verliert noch, was er hat Beyer [Който иска твърде много, загубва това, което
има] = ‟човек трябва да е умерен в исканията си‟
11. Wer nach zweien greift, bekommt nicht eins Beyer [Който посяга към две неща, не получава и
едното] = ‟човек трябва да е умерен в исканията си‟ Който гони два заека, и двата изпуща
Григ/Кац
12. Wer mit wenigem zufrieden ist, der ist reich Beyer [Който е доволен с малкото, той е богат] =
‟който се задоволява с това, което има, той се чувства щастлив‟11
13. Wer nichts wünscht, verliert nichts Beyer [Който нищо не желае, той нищо и не губи ] = ‟ако човек
не ламти за много, няма какво толкова да губи‟ Който няма, не му е свидно Григ/Кац, Който
няма, не губи Сим
14. In der Beschränkung zeigt sich (erst) der Meister Beyer [В ограничението се показва майсторът] =
‟човек не трябва да си позволява всичко, трябва да си поставя ограничения‟
15. Wenn die Schwalben fortfliegen, bleiben die Spatzen hier Beyer ‟Man gebe sich mit Erreichbarem
zufrieden‟ [Ако лястовиците отлитнат, врабчетата ще останат] = ‟човек трябва да е доволен от
това, с което разполага‟
16. Besser ein Spatz in der Hand als eine Taube auf dem Dach Beyer [По-добре врабче в ръката,
отколкото гълъб на покрива] = ‟по-добре е да имаш малко, вместо да очакваш много‟, По-добре
сврака в ръка, а не сокол в гора Слав
17. Wer breit schneidet, dem fällt schmal zu Beyer [Който реже дебело, на него му се пада тънко] ‟Wer
zuviel will, erhält wenig‟ = ‟човек трябва да е умерен в исканията си‟
18. Das Pferd muss fressen, wo es angebunden ist Beyer [Конят трябва да яде/пасе там, където е
вързан] = ‟задоволù се с това, което имаш‟, Жадният кон и мътна вода пие Григ/Кац
19. Eins gewährt, eins verwehrt Beyer [едно е разрешено, едно е забранено] ‟Man muss nicht jeden
Wunsch erfüllen‟ = ‟не всички желания трябва да се изпълняват‟
20. Es ist nicht alles gut, was nach Wunsch geht Beyer [Не всичко, което става според желанието, е
добро] = ‟не бива да се изпълняват всички капризи/прищевки‟
21. Keiner hat alles und keiner hat nichts Beyer [Никой няма всичко и никой няма нищо] = ‟човек
трябва да е умерен в исканията си‟
22. Man kann (muss) nicht alles haben Beyer [Човек не може (не трябва) да има всичко] = ‟бъдù
доволен с това, което имаш‟
23. Man muss nicht wollen, was man nicht haben kann Beyer [Не трябва да се иска това, което не може
да се притежава] = ‟за да е щастлив, човек трябва да си поставя изпълними цели‟
24. Wer nicht hat, was er will, muss wollen, was er hat Beyer [Който няма това, което иска, трябва да
иска това, което има] = Простирай се според чергата си Григ/Кац
25. Sich nach der Decke strecken/Jeder strecke sich nach seiner Decke/Man muss sich nach der Decke
strecken/Wer sich nicht nach der Decke streckt, dem bleiben die Füße unbedeckt Röh, Beyer ‟Seinen
bescheidenen Verhältnissen entsprechend leben‟ = Простирай се според чергата си Григ/Кац
11

Мотивът за малкото, което прави човека щастлив се среща и в Библията: „По-добре малко, но със
страх Господен, нежели голямо съкровище, и с него тревоги” (Притчи Соломонови 15, 16)
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26. Kann ich nicht, was ich will, so will ich, was ich kann/Wer nicht kann, wie er will, der wolle, wie er
kann Beyer [Не мога ли това, което искам, то ще поискам онова, което мога/Който не може това,
което иска, трябва да иска онова, което може] = Простирай се според чергата си Григ/Кац
27. Was einer nicht hat, das kann er nicht verlieren Beyer [Което човек не притежава, него той не
може да изгуби] = Който няма, не губи Сим
28. Wer nicht will, der hat schon Beyer [Който не иска, той вече има] = ‟който не е алчен, той е
щастлив с това, което има‟
29. Wer nie genug hat, ist immer arm Beyer [Който никога няма достатъчно, той е винаги беден] =
‟алчният човек винаги има нужда от още, наличното не му е достатъчно‟
30. Habsucht macht arm Beyer [Алчността прави (хората) бедни] = ‟алчният човек винаги има нужда
от още, наличното не му е достатъчно‟
31. Erfüllte Wünsche machen nicht satt Beyer [Изпълнените желания не засищат] = ‟алчният човек
иска още повече‟
II. Търпение
1. Mit Warten erreicht man viel Beyer [С чакане се постига много] = ‟чрез търпение могат да се
реализират много цели‟
2. Es kommt alles zu seiner Zeit, wer es nur erwarten kann Beyer [Всичко идва с времето си – но само
за този, който може да го изчака] = ‟когато човек съумее да издебне удобния момент‟
3. Wer lange genug wartet, kann König werden Beyer [Който чака достатъчно дълго, може да стане
цар/крал] = Търпявам, стига да стана юнак като тебе Слав
4. Wer warten kann, dem kommt alles zur rechten Zeit Beyer [Който може да чака, на него всичко му
идва в правилното време] = С търпене всичко се постига Слав
5. Wer warten kann, bekommt guten Wind Beyer [Който може да чака, получава добър вятър] =
‟когато човек съумее да издебне удобния момент‟
6. Dulden geht schon an, wenn man nur hoffen kann Beyer [Човек може да изтърпи, само ако се
надява] = Търпи, душо, доще Великден/ до Великден Слав
7. Hoffe, was du wünschst, und leide, was du musst Beyer [Надявай се на/да имаш това, което
желаеш, и изстрадай/изтърпи това, което трябва] = ‟човек трябва да не се отказва от целите си и
да е готов да се пожертва в името на тези цели‟
8. Hoffnung hilft Lasten tragen Beyer [Надеждата помага да се носи бремето] = ‟оптимизмът
допринася за това, човек да понася по-леко трудностите‟
9. Vergleichen und Vertragen ist besser als Zanken und Klagen Beyer [Помирението и изтърпяването
са по-добри от карането и оплакването] = ‟по-добре с мир и търпение, отколкото с кавга и
недоволство‟
10. Wer überwinden will, lerne vertragen Beyer [Който иска да надделее, се учи да понася] = Търпелив
слуга ползува са от господаря си Слав
11. Wer aushält, überwindet Beyer [Който издържа, надвива] = С търпене всичко се постига Слав
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12. Ein guter Magen kann viel vertragen Beyer [Добрият стомах може да понесе много] = Гладно
магаре търпи удари Икон, Слав
13. Leiden währt nicht immer, Ungeduld macht’s schlimmer Beyer [Търпението не трае/е вечно,
нетърпението прави нещата още по-зле] = С търпене сполучат, без търпене изгубят Слав
14. Der Gerechte muss viel leiden Beyer [Праведният трябва много да изтърпи/да изстрада] = Много
са скърбите на праведника, но от всички тях Господ ще го избави (Библия, псалм 33, 20)
15. Wer immer klagt, findet keine offenen Ohren Beyer [Който винаги се оплаква, не намира отворени
уши] = ‟не се оплаквай непрекъснато‟
16. Lerne leiden, ohne zu klagen Beyer [Научи се да търпиш, без да се оплакваш] = Стискам зъби
Нич, Григ/Кац, ‟приучи се към търпение‟
17. Unschuld muss viel leiden Beyer [Невинността трябва да изтърпи много] = Богу се предай, търпи
и трай Икон, Слав
18. Was du leiden musst, leide mit Geduld Beyer [Което трябва да изстрадаш, го понеси с търпение] =
‟понасяй безропотно това, което е необходимо‟
19. Im Leid halt aus, im Genuß halt ein Beyer [Търпи в страданието, ограничавай се в удоволствието]
= ‟човек трябва да е търпелив и умерен‟
20. Wer viel erfährt, der muss viel leiden Beyer [Който научава много, трябва да изтърпи.да изстрада
много] = Теглилата на ум учат Арн, Слав
21. Was eine Stunde nicht tut, tun zwei Beyer [Което не прави един час, го правят два] ‟Man muss
Geduld haben‟ = ‟когато човек има нужното търпение, постига целта си‟
22. Heute Amboß, morgen Hammer Beyer [Днес наковалня, утре – чук] = ‟ако можеш да понасяш
удари, след време ти ще нанасяш удари‟, Ако можеш да търпиш, като бей ще си поминеш
Григ/Кац
23. Ich bin Kummer gewohnt/gewöhnt Fried [Свикнал съм на мъка/тежка грижа] ‟ich tue all das
Unangenehme und protestiere nicht‟ = Трай, че няма край/ Търпи, трай, че няма край Слав
24. sich wie ein Lamm zur Schlachtbank führen lassen Röh [оставям се да ме водят като агне към
дръвника] ‟alles geduldig mit sich geschehen lassen, die höchste Strafe erleiden, ohne den Versuch
einer Rechtfertigung oder Verteidigung zu unternehmen‟ = ‟оставям се като жертвено агне на
заколение ‟, Търпи като бивол Слав, Григ/Кац
25. mit mir kann man ja alles machen Fried [та нали с мен може да се прави всичко] ‟ich bin geduldig,
gutmütig‟ = Търпи, старче, магарче Слав
26. vieles/allzuviel schlucken (müssen) Röh [преглъщам (трябва да преглътна) много/прекалено
много] ‟viel Unangenehmes ertragen, sich nicht gegen Beleidigungen oder herabsetzenden Spott
verteidigen wollen oder dürfen; sich seinen Ärger nicht anmerken lassen, seine Wut nicht zu äußern
wagen, um nicht weitere Demütigungen oder Schlimmeres heraufzubeschwören‟ = Преглъщам
горчивия хап Икон, Нич, Григ/Кац
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27. etwas mit Geduld(geduldig) ertragen Röh [понасям нещо с търпение/търпеливо] ‟Krankheit,
Kummer, Schwierigkeiten, Schmerzen, Armut und Leid klaglos hinnehmen, sein schweres Geschick
ergeben auf sich nehmen‟ = ‟търпеливо понасям всичко‟
28. sein Kreuz tragen Röh [нося кръста си] ‟sein Leid, seine Last geduldig tragen‟ = нося кръста си
Нич
29. Übe dich in Geduld/ Versuche, Geduld zu lernen Röh [Научи се на търпение/Опитай се да се
научиш на търпение] ‟So wurde dem Ungestümen, dem heftig Aufbegehrenden empfohlen‟ =
Теглилото, училото Арн, Слав
30. Geduld baut, Ungeduld bricht ab Beyer [Търпението гради, нетърпението събаря] = ‟чрез
търпение се постигат цели, а с нетърпение се рушат‟
31. Ungeduld hilft dem Übel nicht ab Beyer [Нетърпението не премахва злото/злината] =
‟нетърпението не разрешава проблемите‟
32. Ungeduld macht alles Übel ärger Beyer [Нетърпението прави злото още по-лошо/по-зло] = Търпи
злото, да не доде по-лошето Слав
33. Geduld überwindet alles Beyer [Търпението надвива/побеждава всичко] = С търпене всичко се
постига Слав
34. Geduld ist der beste Harnisch Beyer [Търпението е най-добрата броня] = ‟търпението е найдоброто оръжие‟
35. Geduld bewährt sich im Unglück Beyer [Търпението се доказва в нещастието] = Каменно сърце
имай беди да търпиш Ник-Гъл/Гъл
36. Geduld hilft Bürde tragen/ Leichter trägt, was er trägt, wer Geduld zur Bürde legt Beyer [Търпението
помага да се носи тежестта/бремето] = ‟търпението допринася за това, човек да понася по-леко
трудностите‟, Нося трънен венец Нич
37. Die beste Arznei ist die Geduld Beyer [Търпението е най-доброто лекарство] = ‟търпението
помага‟
38. Geduld ist eine bittere Arznei Beyer [Търпението е горчиво лекарство] = Изпивам горчивата
чаша Нич
39. Geduld heilt alle Schmerzen Beyer [Търпението лекува всички болки] = ‟търпението помага‟
40. Geduld ist ein Pflaster für alle Wunden Beyer [Търпението е пластир/мехлем за всички рани] =
‟търпението помага да се преодолеят трудностите‟
41. Auf Unglück ist Geduld das beste Pflaster Beyer [Търпението е най-добрият пластир/мехлем в
нещастието] = ‟търпението помага да се преодолеят трудностите‟
42. Geduld lehrt hoffen Beyer [Търпението учи да се надяваш] = Трай, коньо, за (до) зелена трева/
Трай, коньо, скоро пролет иде/ скоро е Гергьовден Слав
43. Es ist kein Unglück so groß, Geduld kann es überwinden Beyer [Няма толкова голямо нещастие,
което търпението да не може да превъзмогне] = ‟чрез търпение се преодоляват много
трудности‟
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44. Geduld und Fleiß erringt den Preis Beyer [Търпението и усърдието печелят наградата] = С
търпене всичко се постига Слав
45. Geduld und Zeit lindern alle Traurigkeit Beyer [Търпението и времето смекчават всяка мъка] =
‟чрез търпение с течение на времето човек понася по-леко всичко‟
46. Geduld macht alles leichter Beyer [Търпението прави всичко по-леко] = ‟търпението допринася
за това, човек да понася по-леко трудностите‟
47. Mit Geduld und Zeit kommt man weit Beyer [С търпение и време се стига/отива далеч] = ‟за да си
постигне целите, човек трябва да е търпелив‟
48. Was man trägt, soll man nicht hassen Beyer [Което се носи, не трябва да се мрази] ‟Notwendige
Lasten werden sonst nur schwerer‟ = ‟когато нещо се прави, трябва да се прави с желание‟
49. Wer sich gedulden kann, ist ein tapferer Mann Beyer [Който може да изчака, е смел човек] =
Който търпи, той юнак/Не е юнак, който бие, юнак е, който търпи Слав, Григ/Кац
50. Wo kein Schlüssel passt, da öffnet Geduld Beyer [Където не пасва никакъв ключ, там отваря
търпението] = ‟търпението е ключът към успеха‟
51. Geduldig sein bringt Segen ein Beyer [Да си търпелив носи благословия] = Търпи, душо, да са
спасеш Слав
52. Mit Geduld und Spucke fängt man manche Mücke Beyer [С търпение и плюнка се хващат много
комари] ‟wenn man geduldig ist, erreicht man alles‟ = С търпение и змия из дупка се изважда Сим
III. Съобразяване с общественото мнение/обществените норми
1. Der Anstand verbietet es einem Röh [благоприличието му го забранява] ‟man wagt manches nicht
zu tun, man scheut das Urteil der Öffentlichkeit‟ = ‟когато човек е ограничен в действията си от
обществените порядки‟
2. Rücksichten zu wahren haben Röh [трябва да се спазват съображения] ‟seine eigentlichen Gefühle
unterdrücken müssen; sich gesellschaftlichen Regeln unterwerfen‟ = ‟човек трябва да се съобразява
с обществените правила и норми‟
3. Nicht wie wir wollen, sondern wie wir sollen Beyer [Не както искаме, а както трябва] = ‟човек е
ограничен в действията си от нормите, които действат в обществото‟
4. Besser tun, was man nicht will, als tun, was man nicht soll Beyer [По-добре направи това, което не
искаш, отколкото това, което не трябва] = ‟спазвай правилата, въпреки нежеланието си‟
5. Der Knüppel liegt (immer) beim Hund Beyer [сопата е винаги при кучето] ‟Man kann nicht, wie
man möchte‟ = ‟желанията на индивида са ограничени от социума, от правилата, наложени в
него‟
6. streng nach Etikette verfahren Röh [действам строго според етикецията] ‟nach den Zeremoniell,
das die herkömmlichen Gesellschaftsnormen vorschreibt‟ = ‟според обществените норми‟
7. nach der Schnur leben Röh [живея според връвта/нашивката (на униформа)] ‟unter Einhaltung der
gesellschaftlichen und sittlichen Normen, des rechten Maßes leben‟ = ‟живея, като спазвам
обществените норми‟
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8. j-n auf Vordermann bringen Fried, Röh [водя някого при стоящия отпред] ‟j-n dazu bringen, sich so
wie die anderen, vorschriftsmäßig zu verhalten‟ = ‟карам някого да се държи като другите, да
спазва правилата‟
IV. Покорство, примирение
1. Besser sich bücken als Beulen stoßen Beyer [По-добре да се наведеш вместо да получиш цицина]
‟Lieber einmal nachgeben‟ = ‟понякога е по-добре да отстъпиш, вместо да пострадаш‟
2. Wer sich viel bückt, stößt wenig an Beyer [Който много се навежда, се удря малко] = ‟който
отстъпва много, си има по-малко неприятности‟
3. Wer springen will, bückt sich Beyer [Който иска да скочи, се навежда] = ‟за да успееш в
намеренията си, трябва да покажеш привидно съгласие‟
4. Man muss oft dulden/leiden, was man nicht will, um zu bekommen/ erlangen, was man will Beyer
[Често човек трябва да изтърпи/понесе това, което не иска, за да получи онова, което иска] =
‟трябва да дадеш жертви в името на това, което преследваш‟
5. Der Leider überwindet den Streiter Beyer [Търпеливият надвива бореца] ‟Der Geduldige siegt‟ =
‟търпеливият побеждава‟
6. Schweigst du stille, so ist’s dein Wille Beyer [Ако мълчиш, ще е твоята воля] = тих въглен Нич
7. Man muss es nehmen, wie’s kommt/Wie es kommt, so muss man’s nehmen Beyer [Както си е/идва,
така трябва да се приеме] = Дошло до глава, ще са тегли, няма край/Имала глава да тегли Слав
8. Ein jeder hat sein Kreuz zu tragen Beyer [Всеки трябва да си носи кръста] = Нося кръста си Нич
9. Jeder hat sein Päckchen (Päcklein) zu tragen/sein Päckchen zu tragen haben/Jeder hat seinen Sack
zur Mühle zu tragen Beyer, Röh [Всеки трябва да си носи пакетчето/Всеки трябва да си носи
чувала на мелницата] ‟Leid und Sorge werden unter dem naheliegenden Bild einer Last gesehen‟ =
Всеки си носи бремето/Всеки с чорбата си ври Сим
10. Lieber Unrecht leiden als Unrecht tun Beyer [По-добре да понасяш неправда, а не да я
причиняваш] = На зло търпи, че зло не струвай Слав
11. Man muss willig leiden, was man nicht kann meiden /Was man nicht kann meiden, soll man willig
leiden Beyer [Което не може да се избегне, трябва да се изтърпи послушно] = Търпило има,
давило нема Слав
12. Man muss einen Stoß vertragen können Beyer [Човек трябва да може да понесе удар] = На заека
кожата шест месеца траяла на тъпан, че ние ли не ще утраем Арн, Слав
13. Kann man ein Übel nicht verjagen, so muss man’s mutig tragen Beyer [Ако злото не може да се
изгони, трябва смело да се понесе] = Богу се предай, търпи и трай Икон, Слав

ЦЕННОСТ: СКРОМНОСТ
I. Стремеж към скромност, незабележимост.
II. . Неодобрително отношение към себеизтъкването, към самохвалството
I. Стремеж към скромност, незабележимост
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1. dafür sorgen, dass die Bäume nicht in den Himmel wachsen/Es ist dafür gesorgt, dass die Bäume nicht
in den Himmel wachsen Fried, Beyer [грижа се за това, дърветата да не растат до небето] ‟dafür
sorgen, dass alles seine Grenzen hat; das menschliche Streben hat seine Begrenztheit‟ = ‟човешките
стремежи трябва да са ограничени‟
2. dünne tun Röh [правя тънко] ‟zurückhaltendes Benehmen‟ = ‟скромно поведение‟
3. auf kleiner Flamme kochen Fried [готвя на малък пламък] ‟bescheiden vorgehen‟ = ‟държа се
скромно‟
4. für sich kochen Röh [готвя за себе си] ‟zurückgezogen und einfach leben‟ = ‟живея скромно,
уединено‟
5. sich im Hintergrund halten Fried [държа се на заден план] ‟nicht deutlich sichtbar werden,
unauffällig bleiben‟ = Стоя на заден план Нич
6. Im Abseits stehen/ im Schatten stehen Röh [стоя настрана/на сянка] ‟nicht Mittelpunkt des
Geschehens sein‟ = В сянка съм Нич
7. sein Licht unter den Scheffel stellen Röh [поставям светлината си под крината] ‟allzu bescheiden
sein‟ = Скривам си свещта под крината Нич
8. ich bin auch nur ein Mensch Fried [и аз съм само човек] ‟ich habe begrenzte Kräfte, habe meine
Schwächen‟ = ‟и аз си имам слаби места, недостатъци‟
9. den/seinen Nacken beugen/den/seinen Rücken beugen Fried [навеждам тила си/гърба си] ‟sich
unterwerfen‟ = Поснемам си главата Слав, Нич
10. (nur) ein Rädchen unter vielen/ein Rädchen im Getriebe sein/(nur) eine Nummer unter vielen sein
Fried [само колело сред многото/номер сред многото] ‟kein Mensch mit e-r ausgeprägten
Persönlichkeit sein‟ = ‟не съм впечатляваща личност‟
11. mehr sein als scheinen Röh [повече съм отколкото светя] ‟viel leisten, sich aber (bescheiden)
zurückhalten‟ = ‟държа се скромно, въпреки заслугите си‟
12. Lieber sein als scheinen/Sein geht über Schein Beyer [По-добре да съм, отколкото да светя] = ‟подобре да не изпъквам, да не правя впечатление‟
13. seinen Stolz in die Tasche stecken Fried [напъхвам гордостта си в чантата] ‟ohne Stolz auftreten,
bescheiden sein‟ = ‟без да се гордея, скромен‟
14. Brich dir nur keine Verzierung ab!/Brich dir keinen Zacken aus der Krone ab! Fried, Röh [само не си
счупвай украшението] ‟Benimm dich nicht so geziert, rede nicht so geschwollen‟ = ‟Не се надувай!‟
15. Brich dir (man) nichts ab!Brich dir nur keinen ab! Röh [не си счупвай нищо] ‟Sei nicht so
eingebildet, hochmütig; rede nicht so geschwollen!‟ = ‟Не бъди толкова високомерен, горделив!‟
16. meine Wenigkeit Fried, Röh [моята дребна работа] ‟eine Demutsfloskel, eine scherzhafte
Umschreibung von ich‟ = ‟моята скромна личност‟, моя милост Нич
17. zu Kreuze kriechen Röh [пълзя към кръста] ‟sich demütigen‟ =‟смирявам се‟ Schwere Ähren und
volle Köpfe neigen sich Beyer [Тежките житни класове и пълните глави се навеждат] = ‟умният
човек не се големее, не си придава важност‟, Поснемам си главата Слав, Нич
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18. Wer sich viel bückt, stößt wenig an Beyer [Който много се навежда, малко се удря] = ‟ако живееш
скромно, ще страдаш по-малко‟
19. Wer niedrig fliegt, der stößt nicht Beyer [Който лети ниско, той не се блъска] = ‟който не се
големее, той живее спокойно‟
20. Wer kriecht, fällt nicht hoch Beyer [Който пълзи, не пада отвисоко] = ‟ако човек живее поскромно, незабележимо, той няма да пострада‟
21. Wer liegt, kann nicht fallen Beyer [Който лежи, не може да падне] = ‟ако живееш скромно, ще
страдаш по-малко‟
22. Wer unten bleibt, fällt nicht hoch Beyer [Който остава долу, не пада отвисоко] = Отдолу са бори,
ако искаш да надвиеш Слав
23. Man soll nicht zu hoch steigen wollen Röh [Човек не трябва да иска да се качва твърде високо]
‟man soll keine hohe Stellung erstreben, wenn man dafür nicht geschaffen ist‟ = Ниско стой, високо
пей Слав
24. Wer nicht zu hoch steigt, der fällt nicht hart Röh [Който не се качва твърде високо, той не пада на
твърдо] ‟man soll keine hohe Stellung erstreben, wenn man dafür nicht geschaffen ist‟ = ‟ако човек
няма нужните способности, не трябва да се стреми към висока длъжност‟
25. Die Gans bückt sich, wenn sie durchs Tor geht Beyer [Гъската се навежда, когато минава през
вратата] ‟Der Hochmütige eckt dagegen an‟ = ‟за разлика от горделивия, скромният няма да
изтъкне себе си и своите качества‟
26. Mach kein Feuer, so beißt dich kein Rauch Beyer [не прави огън, така димът няма да ти люти ] =
‟ако не се хвалиш, няма да си навредиш‟
27. Wer unter dem Tisch sitzt, wird nicht beneidet Beyer [Който седи под масата, не му се завижда] =
‟който не се големее, не е обект на завист‟
28. Wer sich am wenigsten zeigt, wird am meisten gesucht Beyer [Който най-малко се показва, се търси
най-често] = ‟скромният се търси и без да се перчи (ако има способности‟
29. Wer im Schatten steht, den blendet die Sonne nicht Beyer [Който стои на сянка, него слънцето не го
заслепява] = ‟който не си придава важност, не пострадва‟
30. Das Wasser läuft immer den Berg hinab Beyer [Водата тече винаги надолу по планината] = ‟бъди
скромен‟
31. Je weiser, je bescheidener/Je mehr einer weiß, je bescheidener ist er/Wissen macht bescheiden Beyer
[Колкото по-умен, толкова по-скромен/Знанието (те) прави скромен] = ‟мъдрият човек не
изпитва потребност от показност‟
32. Bescheidenheit, das schönste Kleid Beyer [Скромността е най-хубавата дреха] = Скромността
краси човека Григ/Кац
33. Bescheidenheit öffnet alle Türen Beyer [Скромността отваря всички врати] = ‟със скромност може
да се постигне много‟
34. Besser demütig gefahren als hochmütig gegangen Beyer [По-добре смирено с кола, отколкото
високомерно пеша] = ‟бъдù смирен‟
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35. Bleib auf deinem Miste Beyer [Остани върху твоя тор] = ‟не се големей, бъди скромен‟
36. Bleibt ein jeder bei seinem Fach, fällt kein Schneider vom Dach Beyer [Ако всеки остане при своята
специалност/област, няма да падне шивачът от покрива] = ‟ако човек не си придава важност,
няма да има проблеми‟
37. Schuster, bleib bei deinem Leisten! Beyer, Röh [Обущарю, остани си при твоя калъп] ‟man sagt,
wenn einer über seine Möglichkeiten und Fähigkeiten hinaus will‟ = Всяка жаба да си знае гьола
Григ/Кац
38. Lass andere dich loben Beyer [Остави другите да те хвалят] = Други да та хвалят, самси не са
хвали Слав
39. Der Blitz trifft eher einen Turm als eine Hütte Beyer [Мълнията среща по-скоро кулата, отколкото
колибата] = ‟тези, които се надуват и важничат по-често имат проблеми, отколкото онези,
които не се изтъкват‟
40. Die Lerche fliegt hoch, aber sie baut ihr Nest auf der Erde Beyer [Чучулигата лети високо, но си
строи гнездото на земята] = ‟поставяй си високи цели, но не се главозамайвай‟
41. Lieber eine Hütte auf der Erde als einen Thron in den Wolken Beyer [По-добре колиба на
земята,отколкото трон в облаците] = ‟по-добре скромни постижения, които са реални,
отколкото твърде високи стремежи, които са неизпълними‟
42. Stiller Wind macht schweigsame Wellen Beyer [Кроткият вятър прави мълчаливи вълни] = Потихо върви, по-далек ще бъдеш Слав
43. In kleinen Gewässern fängt man auch Fische Beyer [И в малките водоеми се хващат риби] = ‟и
скромните хора успяват‟
44. An kleinen Brunnen löscht man auch den Durst Beyer [И в малките кладенци човек си утолява
жаждата] = ‟не подценявай скромните хора‟
45. Es ist eine Blume, die im Dunkeln blüht Röh [Това е цвете , което цъфти на тъмно] ‟Es ist die
Bescheidenheit, die Verborgenheit bezeichnet‟ = ‟скромните хора действат, без да огласяват на
всеослушание направеното‟
46. Auch ein kleines Licht leuchtet in der Finsternis/Auch ein kleines Licht sieht man weit in der Nacht/
Beyer [И малката светлина осветява в тъмното] = ‟не е необходимо човек да се хвали, делата
говорят сами за себе си‟
47. Gute Taten leuchten auch im Dunkeln Beyer [Добрите дела изпъкват и в тъмното] ‟man muss sie
nicht prahlerisch ins rechte Licht setzen‟ = ‟не трябва да се изтъква направеното, ако то е
стойностно, ще се забележи‟
48. Genügsamkeit ist mehr als Reichtum Beyer [Скромността е повече от богатството] = ‟скромността
е неоценима добродетел‟
49. Genügsamkeit schützt vor Mangel Beyer [Скромността предпазва от недостатъци] = ‟скромността
помага на човек реално да преценява възможностите си‟
50. Großer Gewinn verkehrt des Mannes Sinn Beyer [Голямата печалба обърква човешкия ум] =
Печели, пък не дигай гюрюлтията Слав
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51. Gutes tun soll heimlich geschehen Beyer [Доброто трябва да се случва тайно] = направи добро и го
остави на пътя
52. Es fliegt kein Vogel so hoch, er kommt wieder herunter Beyer [Никоя птица не лети толкова високо,
че да не се върне отново долу] ‟Der Stolz erhält seinen Dämpfer‟ = ‟горделивите хора биват
обуздавани‟
53. Man fällt besser vom Stuhl als vom Dach Beyer [По-добре се пада от стол, отколкото от покрив] =
‟ако не се големееш много, няма и да пострадаш много‟
54. Was dir zu hoch ist, das lass fliegen Beyer [Което ти е твърде високо, го остави да отлитне] = ‟не
се цели в нещо, което е над твоите възможности‟, Което не е по силите ти, остави го Сим
55. Man muss sich nicht höher schneuzen, als die Nase ist Beyer [Човек не бива да се изсеква повисоко, отколкото му е носът] = ‟преценявай реално възможностите си, не се големей‟
56. Wer keine Zähne hat, schüttle nicht die Mähne Beyer [Който няма зъби, да не си разтърсва гривата]
= ‟който не е в състояние да се пребори с нещо, не трябва да си го поставя като цел‟
57. Hoffnungen machen den Mund groß, Erfahrungen machen ihn klein Beyer [Надеждите правят устата
груба, а опитът – малка] = ‟жизненият опит прави човек по-скромен‟
58. Bei kleinen Leuten ist die meiste Tugend Beyer [Най-много добродетели има при малките хора] =
‟скромните хора са с най-добри качества‟
59. Man fängt das Lied zu hoch nicht an, dass man’s zu Ende singen kann Beyer [Една песен не се
започва от твърде високо,за да може да се изпее докрая] = ‟не се изхвърляй прекалено много,
ако искаш да успееш‟
60. Was hilft ein goldener Ring an der Nase? Beyer [Как помага златната халка на носа] =
‟високомерието не помага‟
61. Von oben nimmt man nicht, was übrig bleibt Beyer [Отгоре не се взема това, което остава
излишно] = ‟високомерният човек остава с празни ръце’
62. Man muss die Schritte nach den Beinen machen Beyer [Човек трябва да си прави крачките според
краката] ‟Sich nach seinen Möglichkeiten richten‟ = ‟човек трябва да си поставя изпълними цели,
отговарящи на реалните му възможности‟, Гледай в краката си, ако нищо не намериш, няма да
са препънеш Слав
63. Kein Mensch (Niemand) ist unersetzlich Beyer [Никой не е незаменим] = никой не е незаменим
64. Wie die Kraft, so das Ziel Beyer [Каквато силата, такава и целта] = ‟човек трябва да си поставя
изпълними цели, отговарящи на реалните му възможности‟
65. Über sich hinaus kann niemand/ nicht über seinen Schatten springen können Beyer, Röh [Никой не
може да надскочи себе си/сянката си] ‟trotz aller Anstrengung etwas nicht fertigbringen können,
was der eigenen Persönlichkeit nicht entspricht‟ = От боя си по-голяма сянка не дигай Слав, Не ще
литна по-високо от боя си Нич
66. Wider den Stachel ist nicht gut lecken Sim [срещу остен не е добре да се рита] = Срещу ръжен не
се рита Сим
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II. Неодобрително отношение към себеизтъкването, към самохвалството
1. Seine Eier sollen mehr gelten als anderer Leute Hühner Röh [Неговите яйца струват повече от
хорските кокошки] ‟so meint der Eingebildete, Überhebliche‟ = Моят ат е по-бърз от неговото
магаре Слав
2. Flügel über das Nest hinaus strecken Röh [Разпервам криле над гнездото] ‟angeben, prahlen‟ =
Разперил криле като мисир през март Григ/Кац, Порастоха ми крилете Нич
3. sich aufblasen wie ein Frosch Fried, Röh [надувам се като жаба] ‟in aufdringlich-eitler Weise
wichtig tun; eingebildet, hochmütig sein‟ = Надула са жаба да надмине вола Слав
4. einherstolzieren wie der Hahn auf dem Mist Fried [надувам се като петел на тор] ‟übertrieben
eingebildet, stolz gehen‟ = Пери се като петел на бунище Икон, Слав
5. stolz wie ein Hahn/wie ein Pfau sein Fried, Röh [горд като петел/като паун] ‟übertrieben eingebildet
(od. stolz); es wird in tadelndem Sinne gebraucht, wenn nur auf das Äußere Wert gelegt wird‟ =
Надува са като пуяк/Перчи са като паун Икон, Слав
6. hochgeschoren sein Röh [високо подстриган] ‟eingebildet sein; auch spöttisch gesagt, wenn man sich
mehr dünkt, als man ist‟ = ‟когато става дума за хора, които си придават важен вид, и с това се
цели тяхното принизяване‟, Брада рижава, глава гнидава Нич
7. das Maul aufreißen (wie ein Scheunentor)/den Rachen weit aufreißen Fried [отварям широко
уста/паст] ‟außerordentlich prahlen; das große Wort führen‟ = Хвалете ме, уста, че ви разкъсвам!
Григ/Кац
8. ein großes Maul haben/führen Fried [имам голяма уста] ‟prahlerisch reden, übertreiben‟ = Голяма
уста имаш! Григ/Кац
9. den Mund/das Maul (zu) voll nehmen Fried, Röh [вземам (твърде) пълна уста] ‟angeben, prahlen‟ =
Хвалете ме, уста, гладен съм! Григ/Кац
10. sich spreizen wie ein Pfau Röh [перча се като паун] ‟von solchen, die sich prunksüchtig zeigen‟ =
Перчи са като павун/паун Икон, Слав
11. hoch zu Roß/auf dem hohen Roß sitzen/ sich aufs hohe Roß setzen Fried, Röh [седя на високия кон]
‟hochmütig, sehr eingebildet sein, von oben herab tun‟ = Покачил се на големия ат Слав, Нич
12. einen steifen Rücken haben Röh [имам твърд/корав гръб] ‟hochmütig sein‟ = ‟високомерен съм‟,
Удрям се в/по гърдите Нич, Поясът му широк, гърбът му гол Григ/Кац
13. Mach nicht so eine Schau!/Mach keine Show Röh [Не прави шоу!] ‟Gib nicht so an! Spiel dich nicht
auf!‟ = ‟не преигравай‟
14. eine große Show abziehen Röh [извъртам голямо шоу] ‟sehr angeben, Aufsehen erregen‟ = ‟правя
шоу; привличам вниманието върху себе си‟, Вдига шум около себе си Григ/Кац
15. mehr scheinen als sein Röh [повече изглежда, отколкото е] ‟wenig leisten, aber doch angeben‟ =
‟хваля се, без да имам основание за това‟, Аз съм, кой съм Слав
16. immer mit der Schnauze vorne sein Röh [винаги напред с муцуната] ‟immer der Erste sein; derjenige
sein, der die Aufmerksamkeit der anderen auf sich zieht‟ = Надигам си муцуната Нич
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17. Er hat vergessen, dass er in zerrissenen Schuhen gegangen ist Röh [Той е забравил, че е вървял със
скъсани обувки] ‟er will sich seiner geringen Herkunft nicht mehr erinnern‟ = ‟когато човек се
държи като сноб‟
18. auf Stelzen gehen Röh [вървя на кокили] ‟hochmütig sein‟ = Турям се на голямата клечка Нич
19. sich einen gehörigen Stiefel einbilden Röh [пожелавам си подобаващ ботуш] ‟eine viel zu hohe
Meinung von sich haben‟ = ‟имам твърде високо мнение за себе си‟, на комар ботуши Нич
20. Er stieg so hoch, dass ihm die Erde wie ein Apfel erschien Röh [Той се изкачи толкова високо, че
земята му се стори като ябълка] ‟er wurde hochmütig und sah verächtlich auf andere herab, er hat
vergessen, wo er hergekommen ist‟ = ‟за хора, които бързо забравят какви са били отначало и се
държат високомерно с другите‟
21. So ’n Stint! Röh [Такава корюшка!] ‟Im Norddeutschland sagt man verächtlich über einen kleinen
Angeber oder Gernegroß‟ = ‟презрително за самохвалковците‟
22. vor Stolz nicht wissen, wie man den Kopf halten soll Röh [от гордост не знае, как да си държи
главата] = Вири глава като хайгър Слав
23. laut in die Trompete stoßen Röh [надувам шумно тръбата/тромпета] ‟prahlen und die Öffentlichkeit
auf sich aufmerksam machen‟ = ‟хваля се и привличам общественото внимание върху себе си;
разтръбявам нещо‟
24. die ganze Welt mit Blindheit strafen Röh [наказвам целия свят със слепота] ‟sich einbilden,
gescheiter als alle übrigen Menschen zu sein‟ = ‟въобразявам си, че съм по-интелигентен от
всички други‟
25. Hochmut liebt Demut Beyer [Високомерието обича смирението] ‟Und zwar bei anderen‟ =
‟високомерният иска другите край него да са скромни‟
26. Hochmut kommt vor dem Fall Beyer [Високомерието идва преди падението] = ‟който се надува,
той губи‟
27. Wer zugrunde gehen soll, der wird zuvor stolz Beyer [Който иска да пропадне, преди това се
възгордява] = ‟няма да спечелиш, ако си горделив‟
28. Hochmut geht voran, Spott und Schaden folgen nach Beyer [Високомерието върви напред,
подигравката и вредата го следват] = ‟високомерието вреди на човека‟
29. Stolz geht voran und Schande hintennach Beyer [Горделивостта върви напред, а срамът – след нея]
= ‟не бъди горделив, за да не се срамуваш после от горделивостта си‟
30. Hochmut macht dumm Beyer [Високомерието (те) прави глупав] = ‟високомерието заблуждава‟
31. Hoch macht schwindlig Beyer [Високото предизвиква виене на свят] =‟който е на висока
длъжност, се главозамайва‟
32. Wer hoch steigt, den schwindelt leicht Beyer [Който се качва нависоко, на него му се вие леко
свят] = ‟за този, който се главозамайва от успехите‟, Гледам извисоко Нич
33. Hochmut, verlass mich nicht; Bruder, borg mir ’nen Sechser/Großtun ist mein Leben; Bruder, leih mir
einen Sechser Beyer [Високомерие, не ме напускай; братко, дай ми назаем петак] ‟Spott auf
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Prahler‟ = ‟за човек, който е беден, но въпреки това се големее‟, На парà стъпва, за грош пита
Нич
34. Großtun (Prahlen) ist mein Reichtum, Nichtshaben mein Vetter/Dicktun (Großtun) ist mein Reichtum,
zwei/drei Pfennige mein Vermögen Beyer [Самохвалството е моето богатство, нямането – мой
братовчед/два/три пфенига – моето състояние] ‟angeben‟ = Голо, ама голямо Сим, И от пръдля
грош Нич
35. groß tun/sprechen/große Reden führen Beyer, Röh [говоря големи приказки] ‟angeben‟ = Държа
се/Имам се на голямо Нич
36. Übermut tut selten (niemals) gut Beyer [надменността рядко прави добро] = ‟надменният човек не
прави добрини‟
37. Übermut verliert den Hut Beyer [Надменността губи шапката] = ‟човек губи, ако е надменен‟
38. Es meint mancher, er sei ein Adler, und ist nur ein Pfau Beyer [Някой си мисли, че е орел, а той е
само паун] = Накокошинил съм се като цар перушан Нич
39. Je höher der Affe steigt, je mehr zeigt er den Hintern Beyer [Колкото по-високо се качва
маймуната, толкова повече си показва задника] = Няма клечка да си обърше гъза Нич, Поясът
му широк, гърбът му гол Григ/Кац
40. Was hilft’s, die Nase hoch zu tragen, wenn der Arsch bloß ist/ die Nase hoch tragen Beyer, Röh
[Каква полза от това, да си вириш носа, ако ти е гол задникът] ‟hochmütig sein‟ = Навирил нос,
не са стига с лайняна клечка Икон, Нич, Слав, През гъз пересто Нич
41. Je hohler die Ähre, desto höher die Nase Beyer [Колкото по-кухи класовете (житните), толкова повисок носът] = С вирнат нос Нич
42. Je weniger einer weiß, je höher trägt er die Nase Beyer [Колкото по-малко знае някой, толкова повисоко си вири носа] = Хем шугаво, хем нос навирило Нич, Слав
43. Leere Ähren stehen aufrecht Beyer [Празните житни класове стоят изправено] = ‟горделивият е
подобен на празния житен клас: изправен, но без стойност‟
44. Je höher Amt, je tiefer Fall /Je höher der Baum, je schwerer der Fall / Je höher der Berg, je tiefer das
Tal, je größer der Mann, je tiefer der Fall Beyer [Колкото по-висока службата, толкова подълбоко е падането/Колкото по-високо е дървото, толкова по-трудно е падането] = Големите
дървета мъчно растат, а лесно падат Слав
45. Je höher man steigt, je tiefer kann man/Wer hoch steigt, fällt tief/Je höher man steht, je tiefer man fällt
Beyer [Колкото по-високо се качва човек, толкова по-надълбоко може да падне] = Високо
хвърка, а ниско пада Сим
46. Wer höher steigt, als er sollte, fällt tiefer, als er wollte Beyer [Който се качва по-високо, отколкото
трябва, пада по-надълбоко, отколкото иска] = Не брой звездите, да не паднеш в кладенеца Сим
47. Wer hoch klimmt, der fällt hart Beyer [Който се катери високо, пада тежко] = ‟който е на високи
постове, може да се провали‟
48. Wer obenaus will, der stößt sich den Kopf Beyer [Който иска нагоре, той си удря главата] = ‟който
се стреми към висока длъжност, понася трудностите , свързани с този стремеж‟
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49. Ein hochmütiger Kopf stößt überall an Beyer [Високомерната глава се блъска навсякъде] = Вирнал
глава, не види, де стъпва Слав
50. Auf hohen Stühlen sitzt man schlecht Beyer [На високи столове се седи лошо] = ‟високият пост
има своите отрицателни характеристики‟
51. Auf hohen Türmen wehen starke Stürme Beyer [По високите кули веят силни ветрове/бури] =
Имам вятър в главата Нич, Шири – мири, пак вятър духа Нич
52. Ein hoher Baum fängt viel Wind Beyer [Високото дърво хваща много вятър] = Вятърът високите
дървя катуря, а ниските превива Слав
53. Hohe Bäume trifft der Blitz Beyer [Мълнията среща високите дървета] = ‟тези, които се стремят
нагоре, най-често биват подложени на нападки‟
54. Hohe Felsen spaltet der Blitz zuerst Beyer [Мълнията разцепва най-напред високите скали] =
‟тези, които се стремят нагоре, най-често биват подложени на нападки‟
55. Vom hohen Dache fällt man tief Beyer [От високия покрив се пада ниско] = ‟провалът на този,
който си придава важности, е голям‟
56. Von hohen Treppen fällt man hart/ Je höher Treppe, je schwerer Fall Beyer [От високи стълби се
пада твърдо] = ‟провалът на този, който се надува, е голям‟
57. Hohe Türen fallen hart Beyer [Високите врати падат твърдо] = ‟провалът на този, който се
надува, е голям‟
58. Es fallen nicht alle weich, die hoch sitzen Beyer [не всички, които седят нависоко, падат на меко] =
‟тези, които си придават важност, може да се окажат в незавидно положение‟
59. Hohe Steiger fallen tief Beyer [Катерещите се нависоко падат ниско] = ‟който се големее, може
да да изпадне в окаяно положение‟
60. Je höher man steht, je tiefer fällt man Beyer [Колкото по-високо се стои, толкова по-ниско се
пада] = ‟който се големее, може да да изпадне в окаяно положение‟
61. Was hoch aufschießt, wird (unten) bald dürr Beyer [Което хвръква високо нагоре, скоро изсъхва
(отдолу)] = ‟който се големее, може да да изпадне в окаяно положение‟
62. Je mehr der Rauch aufsteigt, je mehr zergeht er Beyer [Колкото по-нависоко се качва димът,
толкова повече се разсейва ] = ‟колкото повече се хвали някой, толкова по-малка значимост
имат думите му‟
63. Viel Glanz blendet die Augen Beyer [Многото блясък заслепява очите] = ‟властта, положението
главозамайват човека‟
64. Wer sich wichtig macht, wird ausgelacht Beyer [Който се прави на важен, на него му се
присмиват] = ‟който важничи, става обект на присмех‟
65. Große Pracht, großer Betrug Beyer [Голям разкош/блясък, голяма измама] = ‟не всичко в
действителност е такова, каквото изглежда‟
66. Große Pracht, kleine Macht Beyer [Голям разкош, малка мощ] = ‟тези, които си придават
важност, не винаги разполагат с реални възможности за нещо голямо‟,
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67. Groß Geprahl, schmaler Bissen Beyer [Голямо надуване, оскъдна хапка] = Голям залък лапни,
голяма дума не казвай Икон, Слав, Голяма му е тафрата, малка му е софрата Нич
68. Kleider mit Tressen und nichts zu essen Beyer [Дрехи с нашивки, а нищо за ядене] ‟Von solchen,
die mit äußerem Glanz prahlen‟ = Мре от глад, а готов за свят Григ/Кац, Няма сиромахът да
яде, а помана ще прави Григ/Кац
69. Samt am Kragen, Kleie im Magen Beyer [Кадифе на яката, трици в стомаха] = коприва яде,
коприна носи Нич
70. Stolz auf der Gasse, keinen Heller in der Tasche Beyer [Горделивост на улицата, без хелер в
джоба] = В сокака не се хващам Нич
71. Erst zahlen, dann prahlen Beyer [Първо платù, после се хвалù] = ‟действията, а не думите са
важни‟
72. Je dicker die Bretter, je tiefer der Bolz; je dümmer der Bengel, je größer der Stolz Beyer [Колкото потвърди дъските, толкова по-надълбоко болта; колкото по-глупав хлапакът, толкова по-голяма
горделивостта] = ‟глупавите хора са горделиви‟
73. Wer alles weiß, wird auch betrogen Beyer [Който знае всичко, също бива измамен]‟von
Selbstüberschätzung‟ = Който казва, че всичко знае, той нищо не знае Григ/Кац
74. Hoch geprahlt, schlecht bezahlt/ Große Prahler, schlechte Zahler Beyer [Много се надува, лошо
плаща/Големи самохвалковци, лоши платци] = ‟големее се, но в действителност не струва
нищо‟
75. Je mehr der Held mit Worten prahlt, je schlechter er mit Taten zahlt Beyer [Колкото повече се хвали
героят с думите си, толкова по-лошо плаща той с делата си] = ‟колкото повече се хвали някой,
толкова по-малко работа върши той‟
76. Viel im Munde, wenig in der Tat/Viel Ruhm und wenig Tat Beyer [Много в устата, малко на
дело/Много слава, а малко дела] ‟Von Großsprecherei‟ = ‟колкото повече се хвали някой,
толкова по-малко работа върши той‟
77. Wenn man’s Hemd aufhebt, wird der Hintern bloß Beyer [Ако човек си вдигне ризата, ще си
разголи задника] = Без риза ходя Нич
78. Keine Größe ohne Blöße Beyer [Няма големеене без голотия] = Гол, ама сокол Слав
79. Der Stärkste bricht die Beine zuerst Beyer [Най-напред си чупи краката най-силният] = Полека да
се не препънеш Нич
80. Wer seinen Ruhm mehrt, der tötet ihn Beyer [Който си умножава славата, той я убива] = ‟който се
хвали, той се проваля‟
81. Wer auf dem Wagen ist, kann auch leicht darunter kommen Beyer [Който е върху колата, също
може лесно да падне отдолу] = ‟този, който е на висок пост, може да го изгуби‟
82. Großmauls Degen sticht nicht Beyer [Шпагата на самохвалкото не боде] = ‟този, който се хвали,
не върши нищо‟
83. Großtun (Schaumschlagen) ist keine Kunst Beyer [Големеенето не е изкуство] = ‟перченето не е
можене‟
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84. Faule Eier schwimmen oben Beyer [Развалените яйца плуват отгоре] = големи яйца Нич
85. Immer oben ist nicht zu loben Beyer [Не е за хвалене да си винаги горе] = ‟този, който е горе в
йерархията, също понася съответните удари‟
86. immer oben schwimmen wollen Röh [да искаш да плуваш винаги отгоре] ‟immer eine höhere
Stellung als andere einnehmen wollen‟ = Държа се нависоко Нич
87. Narren sitzen gern oben/Narren und Gockel sitzen gern hoch Beyer [Глупаците обичат да седят
горе/глупаците и петлите обичат да седят високо горе] = Големей са като петел на стобор
Слав
88. Eigenlob stinkt/Mach’s Fenster auf: Eichenlaub (Eigenlob) stinkt Beyer, Röh [Самохвалството
смърди/вони/Дъбовата шума (самохвалството) вони] ‟bei jeder Art Angeberei‟ = Смърди от
господство Икон, Слав
89. Hier stinkt es Röh [Тук смърди] ‟hier hat sich jemand selbst gelobt‟ = ‟когато някой се е похвалил‟
90. Wer sich an den Himmel hält, der hat kein Glück auf Erden Beyer [Който се държи за небето, няма
щастие на земята] = Хвърчи по/в небесата Икон, Нич
91. Wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden Beyer [Който сам се величае, той ще бъде
унижен/смирен] = Който превъзнесе себе си, ще бъде унизен, а който се смири, ще бъде
въздигнат Евангелие от Матея 23, 12
92. Wer von sich selber viel hält, von dem halten andere am wenigsten Beyer [Който очаква много от
себе си, от него другите очакват най-малко] = ‟който много се хвали, на него му се има наймалко доверие‟
93. Der Esel geht voran Beyer, Röh [магарето върви най-отпред] ‟Spott über einen Menschen, der sich
unbescheiden an erster Stelle nennt, beansprucht, was ihm nicht zukommt‟ = Аз кога ходя, земята
трепере (са хвалило магарето) Слав
94. Der Esel nennt sich (immer) selbst zuerst Beyer, Röh [Магарето най-напред себе си назовава]
‟Spott über einen Menschen, der sich unbescheiden an erster Stelle nennt, beansprucht, was ihm nicht
zukommt‟ = ‟когато някой посочва първо себе си; когато си приписва чужди заслуги‟
95. Der Hintern setzt sich zuerst Beyer [Най-напред сяда задникът] = Похвали са на гъзо си Слав
96. Ich und der Esel sind zusammen die Treppe heruntergefallen Beyer [Аз и магарето паднахме заедно
по стъпалата] ‟Wenn jemand sich selber zuerst nennt‟ = ‟когато някой посочва първо себе си‟
97. Wer nur nach dem Himmel sieht, fällt leicht mit der Nase auf die Erde Beyer [Който гледа само към
небето, лесно пада с носа на земята] = Който зяпа по небето, пада в кладенеца Слав
98. Wer zu hoch fliegen will, fällt zuletzt in den Dreck Beyer [Който иска да лети твърде високо, пада
най-накрая в калта] = Високо хвърка, а ниско пада Сим
99. Wer zu hoch fliegt, verbrennt sich die Federn Beyer [Който лети твърде високо, си изгаря перата] =
Който фърка високо, той ниско пада Икон, Слав
100. Wenn die Lerche zu hoch fliegt, frisst sie der Habicht Beyer [ако чучулигата лети твърде високо, я
изяжда ястребът] = Която овца се дели от стадото, вълкът я изяда Икон, Слав
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101. Je leerer das Faß, je heller der Klang Beyer [Колкото по-празна е бъчвата, толкова по-ясен е
звукът] = ‟колкото по-глупав е човек, толкова повече той се хвали‟
102. Hohle Töpfe klingen gut Beyer [Празни гърнета звучат добре] = Празна кратуна все гърми Сим
103. Je hohler der Boden, desto lauter der Schall Beyer [Колкото е по-кух подът, толкова по-шумен е
звукът] = ‟колкото по-глупав е човек, толкова повече той се хвали‟
104. Leere Schachteln klappern am lautesten/Leere Tonnen geben großen Schall Beyer [Празните кутии
тракат най-шумно] = Пикая на тенекия, та да ми дрънка/ тропа Нич
105. Je schlechter das Werk, je lauter die Posaune Beyer [Колкото по-лоша е работата, толкова пошумни са тромбоните] = ‟колкото по-лоши са резултатите от някаква работа, толкова повече те
се изтъкват‟
106. Wer sich selbst lobt, hat gewiss keinen Freund Beyer [Който сам се хвали, със сигурност няма
приятел] = ‟тези, които сами се изтъкват, остават сами‟
107. Wer sich selber lobt, den hassen viele Beyer [Който сам се хвали, го мразят мнозина]
=‟самохвалковците не са обичани‟
108. Wer sich selbst lobt, tadelt sich Beyer [Който сам се хвали, се кори] = Който сам се хвали, кори
се Слав, Хвалбата е хула Слав
109. Wer sich selbst gefällt, missfällt andern Beyer [Който сам се харесва, не се харесва на другите] =
‟хората не харесват тези, които се самоизтъкват‟
110. Wer sich selbst gefällt, der gefällt einem Narren Beyer [Който сам се харесва, той се харесва на
глупака] = ‟този, който се самоизтъква, може да се хареса само на глупави хора‟
111. Der sich klug dünkt, dem hängt Torheit an Beyer [Който се смята за умен, на него му е присъща
глупостта] = ‟този, който си въобразява, че струва много, в действителност се лъже в
преценката си‟
112. Zwischen Narrheit und Klugheit lebt sich’s am besten Beyer [Най-добре се живее между
глупостта и благоразумието] ‟Man soll nicht zu klug sein wollen‟ = ‟не трябва човек да се смята
за твърде умен‟
113. Allzu klug ist närrisch Beyer [Глупаво е да си прекалено умен] = Всякога се показвай малко подолен, отколкото си Икон, Слав, Григ/Кац
114. Allzu klug stößt sich zuerst an die Nase Beyer [Прекалено умният най-напред се удря по носа] =
‟който си е въобразил, че е нещо повече, отколкото е в действителност‟
115. Ein Narr hört sich gern loben/Narren loben sich selber Beyer [Глупакът се хвали сам] = Самси са
Голю похвали Слав
116. Wer sich selbst für klug hält, dem fehlt zum Narren nicht viel Beyer [Който смята себе си за умен,
той е глупав] =‟този, който си въобразява, че струва много, в действителност се лъже в
преценката си‟
117. Unter den Narren ist der klügste der größte Beyer [Най-умният сред глупаците е най-големият
глупак] ‟Wenn sich einer für besonders klug hält‟ = ‟ако някой се смята за особено умен‟
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118. Die Narren sind jederzeit voran Beyer [Глупаците са винаги отпред] = ‟когато някой винаги се
стреми да е на челно място, независимо от възможностите си‟
119. Je größer das Gebell, je größer das Ansehen Beyer [Колкото е по-голям лаят, толкова е по-голям
авторитетът] = като куче във фасул Нич
120. Gelehrte Ochsen haben teures Fleisch Beyer [Учените волове имат скъпо месо] ‟Von
Eingebildeten‟ = ‟тези, които си въобразяват, че са нещо голямо‟
121. Gernegroß zieht Stiefeln an, in denen er nicht gehen kann Beyer [Самохвалкото обува ботуши, в
които не може да върви] = ‟когато някой се стреми към неща, с които не може да се справи‟
122. Je kleiner der Zwerg, je größer der Hut Beyer [Колкото е по-малко джуджето, толкова е поголяма шапката] ‟Von einem Gernegroß‟ = ‟за хора, които се хвалят‟
123. Je größer Narr, je größer Hochmut/Je größer Narr, je größer Stolz Beyer [Колкото е по-голям
глупакът, толкова е по-голямо високомерието/горделивостта] = ‟високомерието е присъщо на
глупавите‟
124. Eigenlieb und Selbstgefallen macht das Land voller Narren Beyer [Самолюбието и нарцисизмът
правят страната пълна с глупаци] = ‟самолюбието е присъщо на глупавите‟
125. Große Worte, kleine Taten/ Groß mit Worten, wenig in der Tat/Große Sprecher sind nicht immer
große Täter Beyer [Големи думи, малки дела] = Големи хвалби, а малки торби Слав
126. Große Laternen, kleine Lichter Beyer [Големи фенери, малки светлини] ‟Von Angebern‟ = ‟тези,
които се изтъкват, в действителност не вършат много неща‟
127. Große Perücken, kleine Köpfe Beyer [Големи перуки, малки глави] ‟Von Großtuern‟ = ‟за хората,
които се хвалят‟
128. Große Wolken, kleiner Regen Beyer [Големи облаци, малък дъжд] = Хвърча в/из облаците Икон,
Нич
129. Viel Geschrei und wenig Wolle Beyer [Много викове, а малко вълна] = ‟много шум за нищо;
когато някой се изтъква, а няма причина за това‟
130. Viel Rauch, wenig Feuer Beyer [Много дим, малко огън] = ‟многото хвалби не водят до
резултати‟
131. Pocher sind keine Fechter Beyer [Самохвалковците не са борци] ‟Von Prahlhänsen‟ = Който се
хвали, не пали
132. Groß und gut ist selten beisammen Beyer [Голямо и добро рядко са заедно] = ‟добрите хора не се
хвалят със стореното‟
133. Heute groß, morgen bloß Beyer [Днес голям, утре гол] = ‟всичко е преходно: човек трябва да е
наясно с превратностите на съдбата си и да не се големее‟
134. Heute gekrönt, morgen verhöhnt Beyer [Днес коронован, утре - погаврен] ‟Popularität ist
wandelbar‟ = ‟нищо не е даденост: не се осланяй на това, което имаш/си в момента‟
135. Heute König, morgen wenig Beyer [Днес крал, утре - нищо] = Днес везир, утре резил Сим
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136. Heute oben, morgen unten/Einmal oben, einmal unten Beyer [Днес – горе, утре - долу] = ‟това,
което човек е/притежава, не е даденост: не трябва да се изтъкват неща, които са преходни‟
137. Heute reich, morgen ein Bettler Beyer [Днес – богат, утре – просяк] = ‟не се големей: това, с
което днес се изтъкваш, утре може и да не е твое‟
138. Heute in Pracht, morgen veracht’ Beyer [Днес в разкош, утре - презрян] = ‟нищо не е даденост:
не се осланяй на това, което имаш/си в момента‟
139. In großen Flüssen ertrinkt man leicht Beyer [В големи реки човек се удавя лесно] = ‟когато
човек се стреми към неща, които не са по силите му‟
140. Wer Hans in allen Gassen ist, der ist in keiner zu Hause Beyer [Който е Ханс във всички улички,
той е никой вкъщи] = ‟който се прави, че знае всичко, той в действителност не знае много‟
141. Viel Handwerke verderben den Meister Beyer [Много занаяти развалят майстора] ‟Alleskönner
sind meistens Nichtskönner‟ = ‟човек не може да разбира/да знае всичко‟
142. Frühe Herren, späte Knechte Beyer [Ранни господари, късни слуги] ‟Großspurigkeit rächt sich‟ =
‟тези, които се хвалят предварително, без да са свършили нещо‟
143. Heute Herr von Etwas, morgen Herr von Nichts Beyer [Днес господар на нещо, утре господар на
нищо] = ‟нищо не е даденост: не се осланяй на това, което имаш/си в момента‟
144. Wer über einen Maulesel gesetzt ist, hält sich auch für einen Herrn Beyer [Който е поставен на
магаре, също се смята за господар ] = ‟за този, който си придава важност, а всъщност няма
основание за това‟
145. Ein kleiner Arsch braucht keine großen Hosen Beyer [Малкият задник няма нужда от големи
панталони] = Ако си не знаеш мястото, скоро си съдираш гащите Слав
146. Ehe der Hahn kräht, schlägt er mit den Fittichen Beyer [Преди петелът да изкукурига, той удря с
крилете] ‟Von Angebern‟ = ‟тези, които само се хвалят‟
147. Hühner, die viel gackern, legen wenig Eier Beyer [Кокошки, които много кудкудякат, снасят
малко яйца] = Която кокошка много крещи, малки яйца носи Икон, Слав
148. Viel Gegacker und wenig Eier Beyer [Много крякане, а малко яйца] = Снесла кокошката яйце и
окрякала всичката махала Икон, Слав
149. Die Ziege, die am meisten meckert, gibt die wenigste Milch Beyer [Козата, която блее най-много,
дава най-малко мляко] ‟Von unproduktiven Nörglern‟ = Надувай са, козле, на пазар та водя Слав,
Добрата овца малко блее, много мляко дава Григ/Кац
150. Stolze Leute, hochbeinige Reden Beyer [Горделиви хора, високопарни думи] = ‟за
самоизтъкващите се‟
151. Je größer der Mann, je größer die Schelle Beyer [Колкото е по-голям човек, толкова е по-голямо
звънчето (на шапката му на шут)] ‟An seiner Narrenkappe; von Großtuern‟ = ‟за самохвалковците‟
152. Wer prahlt mit seinem Speck, dem fällt er in den Dreck Beyer [Който се хвали със сланината си, я
изтърва в калта] = ‟който се хвали, остава с празни ръце‟
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153. Rühme dich, Räuplein, dein Vater war ein Kohlwurm Beyer [Хвали се, гъсеничке, баща ти беше
зелев червей] = ‟нямаш основание да се изтъкваш‟
154. Dummheit und Stolz wachsen auf einem (auf dem gleichen) Holz Beyer [Глупостта и
горделивостта растат на едно дърво] = ‟горделивите хора са глупави‟
155. Stolz geht ab im Ritt und kommt zurück im Schritt Beyer [Горделивостта тръгва яздейки и се
връща ходом] = ‟горделивият човек бива усмирен, обуздан‟
156. Wenn Stolz und Eitelkeit sich zur Ehe nehmen, gibt’s närrische Kinder Beyer [Ако горделивостта и
суетата се оженят, имат глупави деца] = ‟горделивостта и суетата са присъщи на глупавите‟
157. Wer sich versteigt, bricht den Hals Beyer [Който се одързости, си счупва врата] = Който фърга
камък нависоко, на главата му пада Слав
158. Viel Flinten und nichts dahinten Beyer [Много пушки и нищо зад тях] = На гол корем – чифте
пищови Григ/Кац
ЦЕННОСТ: ЧУВСТВО ЗА РЕД, ОРГАНИЗИРАНОСТ, ДИСЦИПЛИНА
1. etwas (wieder) ins Blei/Lot bringen Fried, Röh [водя нещо (отново) в оловото] ‟(wieder) in Ordnung
bringen‟ = ‟(отново) оправям нещо‟
2. klar Bord machen/klar Deck machen Röh [правя чиста палуба] ‟Ordnung schaffen, aufräumen‟ =
‟почиствам, оправям‟
3. es ist alles in (schönster) Butter Röh [всичко е в масло] ‟es ist alles in bester Ordnung‟ = ‟всичко е
наред‟
4. Hände und Füße haben Röh [има ръце и крака] ‟in Ordnung sein‟ = ‟нещо е наред, както трябва си
е‟
5. das wird sich (schon) alles finden Fried [всичко това ще се намери] ‟das wird alles wieder in
Ordnung kommen‟ = ‟всичко ще се оправи‟
6. etwas ins (rechte) Gleis bringen Fried [вкарвам нещо в (правилните) релси] ‟etwas in Ordnung
bringen‟ = вкарвам в релсите Нан
7. ins (rechte) Gleis kommen Fried [идва в (правилните) релси] ‟in Ordnung kommen‟ = ‟нещо се
оправя, нарежда се‟
8. klargehen Fried [върви ясно] ‟in Ordnung gehen, gemacht werden, gut verlaufen‟ = ‟нещо върви
добре, прави се добре‟
9. das ist nicht gehauen und nicht gestochen Fried [това не е отсечено и не е прободено] ‟das ist nicht
ordentlich gemacht, nichts Richtiges‟ = ‟нещо не е направено както трябва‟
10. etwas gradebiegen/gradeziehen Fried [изправям нещо] ‟etwas (eine misslungene Sache) wieder in
Ordnung bringen‟ = ‟оправям нещо, някаква несполучлива работа‟
11. in Ordnung gehen Fried [върви наред] ‟richtig gemacht werden, ordentlich erledigt werden‟ = ‟нещо
се прави както трябва‟

- 103 -

12. einen Ruck an die Kandare kriegen Röh [получавам тласък в мундщука (на юздата)] ‟zur Ordnung
gerufen werden‟ = ‟призован съм да спазвам ред‟
13. der Reihe nach/ nach der Reihe Fried [по реда] ‟e-r nach dem anderen, entsprechend e-r bestimmten
Ordnung‟ = ‟един след друг, като се спазва определен ред‟, Сичко си има редът Слав
14. wieder in die Reihe kommen Fried [отново влизам в редицата] ‟wieder in Ordnung kommen,
geordnet werden‟ = ‟нещо е отново в ред, подредено е‟
15. den Stall (aus-) misten Röh [почиствам обора] ‟Ordnung schaffen‟ = ‟въдворявам ред‟
16. Ordnung muss sein Beyer [Трябва да има ред] = ‟редът е необходим‟, Сичко си има редът Слав
17. Ordnung ist das halbe Leben Beyer [Редът е половин живот] = ‟редът е много важна част от
човешкото съществуване‟
18. Ordnung im Haus ist halbes Sparen Beyer [Редът в къщата е половин спестяване] = ‟редът помага
всичко да е лесно откриваемо и достъпно – това предотвратява евентуално повторно
закупуване на изгубени вещи вследствие на безпорядък‟
19. Ordnung hilft haushalten Beyer [Редът помага да се поддържа домът] = ‟редът е много важен‟
20. Die Unordnung ist ein teurer Hausgenosse Beyer [Безредието е скъп домашен другар] =
‟безредието води до невъзможност да се открие търсеното и по този начин то трябва да се
закупи наново‟
21. Erst den Käfig, dann den Vogel Beyer ‟Alles der Reihe nach‟ [Първо кафезът, после птицата] =
‟всичко по реда си‟
22. etwas organisieren Röh [организирам нещо] ‟etwas planmäßig ordnen, gut vorbereiten, leiten, für
einen reibungslosen Ablauf sorgen‟ = ‟подготвям нещо добре, според плановете си, за да протече
безпрепятствено‟
23. tipptopp sein Röh [тип-топ е] ‟in äußerst sauberem und ordentlichem Zustand sein‟ = ‟нещо е
изключително подредено, чисто‟

ЦЕННОСТ: ДИСЦИПЛИНА
1. j-n (oder etwas) in die richtige (oder rechte) Bahn lenken (oder auf die rechte Bahn bringen) Fried
[насочвам някого в правия път] ‟machen, dass j-d (oder etwas) sich richtig, anständig entwickelt‟ =
Вкарвам в правия път Нич, вкарвам в пътя Нан, Нич
2. mit eisernem Besen auskehren/kehren Fried, Röh [измитам/мета с желязната метла] ‟mit sehr
strengen Maßnahmen, gewaltsam Ordnung schaffen‟ = с огън и меч Нич
3. (hart) durchgreifen müssen Röh [налага се да се действа твърдо)] ‟strenge Maßnahmen anwenden‟
= ‟вземам строги мерки‟
4. einem die (richtigen) Flötentöne beibringen Röh [научавам някого на (правилните) тонове на
флейтата] ‟ihn Anstand lehren, ihm das richtige Verhalten beibringen‟ = ‟научавам някого на
благоприличие‟
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5. einen unter die Fuchtel nehmen Röh [вземам някого под калъчка/сопа, камшик] ihn in strenge
Zucht nehmen = ‟възпитавам строго някого‟
6. unter die Fuchtel kommen/unter der Fuchtel sein Röh [отивам под калъчката/сопата/под сопата
съм] ‟gehorchen müssen‟ = ‟трябва да слушам‟
7. jemanden eine schwere Hand auflegen/fühlen lassen Röh [поставям върху някого тежка ръка] ‟ihn
mit Strenge erziehen, ihm wenig freien Willen lassen, ihm Übermut und Leichtsinn nicht durchgehen
lassen‟ = ‟възпитавам строго някого; не позволявам да бъде високомерен и лекомислен‟, Свивам
в шепата си Нич
8. j-n an/bei der Kandare haben/halten Fried, Röh [имам някого на мундщука (на юздата)] ‟j-n in
strenger Disziplin haben‟ = ‟възпитавам някого много строго‟, водя за поводите Нич
9. j-n an/in die/bei der Kandare nehmen/kriegen/j-m die Kandare anlegen Fried, Röh [вземам някого
за/поставям на някого мундщука (на юздата)] ‟strenge Maßnahmen ergreifen bei j-m, ihn schärfer
zügeln‟ = Слагам юзда Нич
10. jemanden kurzhalten Röh [държа късо някого] ‟jemanden in seiner Freiheit beschränken‟ = държа
изкъсо някого Нич,
11. j-n an der Leine haben Fried [имам някого на въжето] ‟strenge Disziplin aufrechterhalten bei j-m, j-n
streng führen‟ = ‟възпитавам строго някого‟
12. j-n an die Leine legen/nehmen Fried [поставям/вземам някого на въжето] ‟strenger erziehen als
vorher, weniger Freiheit geben‟ = Стягам поводите Нич
13. jemandem/einem den Marsch blasen Fried, Röh [духам му марша] ‟ihn zur Ordnung mahnen‟ =
‟подтиквам, карам някого да спазва ред‟
14. jemandem Pfeffer in den Arsch blasen/streuen Röh [духам на някого червен пипер в задника] ‟ihn
streng behandeln‟ = Разтривам/Разтрия шепа червен пипер на задника Нич
15. Pferde ohne Zaum – Kinder ohne Rut‟ tun nimmer gut Röh [Коне без юзди – деца без пръчка
никога не вършат добро] ‟eine Formel repressiver Erziehung‟ = ‟форма на репресивно възпитание
16. den Pudel das Tanzen lehren Röh [уча пудела да танцува] ‟einen zwingen, das zu tun, was man
befiehlt‟ = ‟карам някого да направи това, което се иска от него‟
17. mit eiserner Rute (regieren) Fried, Röh [(управлявам) с желязна пръчка] ‟mit großer Strenge‟ = с
огън и желязо Нич
18. Die liebe Rute tut alles Gute Röh [милата пръчка върши всичко добро] ‟die Rute als
Züchtigungsinstrument spielte eine verhältnismäßig große Rolle‟ = ‟пръчката като инструмент за
възпитание в миналото‟, Начесвам с дрянова пръчка Нич
19. (ganz) andere Saiten aufziehen (bei j-m od. etwas/die Saiten etwas straffer anziehen) Fried, Röh
[издърпвам други струни] ‟(viel) strengere Maßnahmen ergreifen, härter sein; strenger vorgehen‟ =
‟вземам по-строги мерки; ставам по-строг‟
20. mehr Schläge als Brot erhalten Röh [получавам повече удари отколкото хляб] ‟sehr streng erzogen
werden‟ = ‟възпитан съм изключително строго‟, Дилафа не ми слиза от гърба Нич
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21. jemanden schleifen Röh [шлифовам някого] ‟ihn zu gesittetem Betragen erziehen‟ = ‟възпитавам го
според съответните обичаи и нрави‟
22. jemanden zur Schnecke machen Röh [правя някого на охлюв] ‟jemanden sehr streng behandeln‟ =
‟отнасям се много строго към някого‟
23. jemanden unter kurzem Schnitt halten Röh [държа някого под къса прическа] ‟ihn in strenge Zucht
nehmen‟ = Срязвам куйрука Нич, Държа на къса юзда Нич
24. jemanden in die Schranken zurückweisen Röh [отпращам някого към преградите] ‟ihn auf das
rechte Maß von Anstand, Moral, Sitte oder Takt hinweisen‟ = ‟показвам на някого как трябва да се
държи; когато трябва да се спази благоприличие, тактичност‟
25. andere Schritte unternehmen müssen Röh [трябва да предприема други стъпки] ‟schärfere
Maßnahmen treffen, die den gewünschten Erfolg bringen‟ = ‟трябва да се вземат по-строги мерки,
които да доведат до желания успех‟
26. Man hat ihn in die Schule gebracht/genommen Röh [Заведоха го в училище] ‟Man hat ihn in Zucht
und Ordnung genommen, ihn hart angefasst‟ = ‟заеха се с неговото възпитание‟
27. einen mit Skorpionen züchtigen Röh [обуздавам някого със скорпиони] ‟ihn mit den strengsten
Mitteln bestrafen, eine äußerst schmerzhafte Züchtigung durchführen‟ = ‟когато се прилагат
изключително строги възпитателни мерки, включващи боят като наказателно средство‟
28. einem den Standpunkt klarmachen Röh [изяснявам на някого становището] ‟einem die Grenzen
seiner Befugnis oder das Verkehrte in seinem Benehmen, Denken oder Handeln zeigen‟ = ‟показвам
на някого границите на правата му или грешките в поведението, в мисленето или в действията
му‟
29. jemanden bei der Stange halten Röh [държа някого при пръта] ‟jemanden zu folgerichtigem
Handeln anhalten, nicht ausweichen oder abweichen lassen‟ = ‟карам някой да се държи както
трябва, не му позволявам да се отклони от правилата‟
30. Strafe muss sein Röh [трябва да има наказание] ‟eine Formel repressiver Erziehung‟ =
‟наказанието като форма на репресивно възпитание‟
31. wenn alle Stränge/Stricke reißen Röh [когато всички въжета/ремъци се скъсат] ‟um auszudrücken,
dass man stärkere Mittel anwenden wird, wenn kein gewöhnliches mehr hilft, wenn alles andere
fehlschlägt‟ = ‟трябва да се използват по-строги мерки, щом всичко използвано досега не е
помогнало‟
32. Nun geht’s aus einem anderen Ton Röh [Сега ще тръгне от друг тон] ‟nun werden strenge Saiten
aufgezogen‟ = ‟ще се вземат други мерки‟
33. Der Wind pfeift aus einem anderen Loch/Ton/Hier weht ein anderer/scharfer Wind Röh [Вятърът
духа от друга дупка/Тук духа друг/пронизващ вятър] ‟es herrscht ein anderer, strenger Ton;
esherrscht mehr Ordnung‟ = ‟тук е по-строго; цари по-голям ред‟
34. einen im Zaum halten Röh [държа някого за юздата] ‟ihn bändigen, in Schranken halten‟ = Държа
на къса юзда Нич
35. einem in den Zaum greifen/fallen Röh [хващам някого за юздата] ‟ihn zurückhalten, hemmen‟ =
Хващам юздите Нич
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36. auf etwas mit erhobenem Zeigefinger zeigen Röh [показвам нещо с вдигнат показалец] ‟mit allzu
deutlicher pädagogischer Absicht auf etwas hinweisen‟ = Соча с пръст Нич
37. die Zügel straff(er) anziehen Fried [опъвам юздите] ‟streng(er)e Disziplin erzwingen‟ = Постягам
юздите Нич
38. in die Zügel greifen/fallen Röh [хващам юздите] ‟jemanden hemmen‟ = Стягам поводите Нич
39. die Zügel kurz halten Röh [държа късо юздите] ‟einem Beaufsichtigten jede Entscheidung
abnehmen, jemanden gängeln‟ = Държа на къса юзда Нич
40. einem Zügel anlegen Röh [поставям юзда на някого] ‟ihn mäßigen, seine Freiheit einschränken‟ =
Слагам юзда Нич
41. j-m/ j-s Gefühlen (die) Zügel anlegen Fried [поставям юзди на някого/на чувствата му] ‟j-n
strenger behandeln, (j-s Gefühle) bändigen‟ = Турям юзда Нич
42. jemanden gut im Zug haben Fried [имам някого в ход] ‟j-n in Disziplin halten‟ = ‟дисциплинирам
някого‟
43. mit Zuckerbrot und Peitsche regieren Röh [управлявам с козуначена кифла и с камшик] ‟je nach
Bedarf Milde walten lassen oder unnachgiebige Härte zeigen‟ = ‟според нуждите проявявам както
мекост, така и непреклонна твърдост‟, с морков и тояга
44. Die Peitsche lehrt das Pferd ziehen Beyer [Камшикът учи коня да тегли] = Стягам дизгините Нич
45. Wer das Pferd am Zügel führt, der geht zu seinem Vergnügen Beyer [Който води коня за юздата, той
отива към удоволствието си] = ‟който възпитава строго, той после се наслаждава на плодовете
на своите усилия‟, Водя за поводите/за юздите Нич
46. Wer die Zügel fahrenlässt, kommt bald aus dem Sattel Beyer [Който изпусне юздите, скоро пада от
седлото] = ‟който не възпитава строго, той се проваля като възпитател‟
47. Was nicht geht im guten, geht mit Ruten Beyer [Което не става с добро, става с пръчка] = ‟боят
като крайна възпитателна мярка‟, Обръщам дебелия край Нич
48. Wer will, der kann; wer nicht will, der muss Beyer [Който иска, той може; който не иска, той
трябва] = ‟като своеобразно правило за поддържане на дисциплина‟
49. Wo man übel regiert, da wird auch übel gehorcht Beyer [Където се управлява лошо, там се и слуша
лошо] ‟Von Laschheit oder zu großer Strenge‟ = ‟за отпуснатост/вялост или твърде голяма
строгост‟
50. Wer ohne Zucht aufwächst, stirbt ohne Ehre Beyer [Който расте без дисциплина, умира без чест] =
‟недисциплинираният човек, човекът без задръжки живее и умира недостойно‟
51. Wie die Zucht, so die Frucht Beyer [Каквото е отглеждането, такъв е и плодът] = ‟както се
възпитават децата, такива хора стават‟
52. Wer sich selbst nicht misst, wird gemessen Beyer [Който сам не се мери, той бива измерен] =
‟който сам не умее не се сдържа, бива накаран; за ролята на правилата и ограниченията в
социума‟
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ЦЕННОСТ: ДИСТАНЦИРАНОСТ
I. Нежелание за сближаване
II. Избягване на отношения с роднини
III. Недоверие спрямо чуждото
I. Нежелание за сближаванe
1. Einen abblitzen/abfahren lassen Röh [отрязвам някого] ‟ihn kurz und schlagfertig abweisen;
besonders bei Annäherungsversuchen‟ = отрязвам му квитанцията Григ/Кац
2. Jemandem eine Abfuhr erteilen Röh [отрязвам някого] ‟ihn abweisen, sein Ansinnen energisch
zurückweisen‟ = ‟игнорирам някого, отхвърлям енергично неговите претенции‟
3. jemanden nicht berühren dürfen Röh [не бива да докосвам някого] ‟nahen Hautkontakt meiden‟ =
‟избягвам близък контакт‟
4. Bleib mir vom Halse! Röh [Остани ми (далеч) от врата!] ‟eine Ablehnung‟ = ‟отхвърляне‟
5. j-m zu nahe kommen Fried [приближавам се твърде близо до някого] ‟die Grenzen der Konvention
etwas überschreiten, ins Persönliche eindringen‟ = ‟нарушавам му личното пространство‟
6. störe meine Kreise nicht! Fried [Не нарушавай/не смущавай кръговете ми!] ‟lass mich in Ruhe,
mische dich nicht ein‟ = ‟оставù ме на мира‟
7. sich j-n vom Leibe halten Fried, Röh [Държа се (далеч) от тялото на някого] ‟Abstand, Distanz
wahren; sich von j-m trennen, keinen Umgang mit j-m haben‟ = Държа на дистанция Нич
8. j-m vom Leibe bleiben Fried [оставам (далеч) от тялото на някого] ‟j-m nicht näherkommen‟ =
Държа се на дистанция Нич
9. sich jemanden drei Schritt vom Leib(e) halten/Bleib mir drei Schritt vom Leibe! Fried, Röh [Стоя на
три крачки от тялото на някого] ‟j-n nicht zu nahe an sich herankommen lasssen, nicht zu vertraut
mit jemandem werden wollen; j-n/etwas von sich fernhalten‟ = ‟не допускам някой твърде близо до
себе си; не му се доверявам много‟
10. Schranken zwischen jem. errichten Röh [изграждам прегради между себе си и някой друг]
‟Grenzen aufbauen‟ = ‟дистанцирам се от някого‟
11. einem die kalte Schulter zeigen Röh [показвам на някого студено рамо] ‟ihn abweisend behandeln;
kalt, gleichgültig gegenüber einem anderen auftreten‟ = ‟отнасям се студено, безразлично към
някого‟
12. noch keine Schweine miteinander gehütet haben Röh [още не сме пасли един с друг свине] ‟sich
noch nicht gut genug kennen, um sich von einem anderen duzen zu lassen; meist erfolgt die scharfe
Zurückweisung plumper Vertraulichkeit durch die Frage: Wo haben wir denn zusammen die Schweine
gehütet?‟ = ‟все още не се познаваме толкова добре, че да си говорим на ти‟, На Ви съм (с нкг)
Нич
13. jemanden auf der Schwelle begrüßen/an der Schwelle auf die ’Schnelle’ Röh [поздравявам някого
на прага] ‟Besucher nicht ins Haus hereinbitten, sondern sie unhöflich an der Tür empfangen, um sie
bald wieder loszuwerden‟ = ‟не каня гостите вътре, а ги посрещам неучтиво на вратата, за да си
отидат по-скоро‟
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14. jemanden vor der Tür stehen lassen/an der Tür abfertigen Röh [оставям някого да чака пред
вратата ] ‟Besucher nicht ins Haus hereinbitten, sondern sie unhöflich an der Tür empfangen, um sie
bald wieder loszuwerden‟ = ‟не каня гостите вътре, а ги посрещам неучтиво на вратата, за да си
отидат по-скоро‟
15. Er ist so spröde wie eine Jungfer Röh [Той е недостъпен като девица] ‟er ist unzugänglich, aber
auch leicht zu verletzen‟ = ‟когато някой е недостъпен, студен, но същевременно и леснораним‟
16. jemandem guten Tag und guten Weg sagen Röh [казвам на някого добър ден и приятен път] ‟sich
nicht länger bei jemandem aufhalten als nötig ist, um ihn zu grüßen‟ = ‟не се спирам за дълго при
някого, а само колкото да го поздравя‟
17. e-n klaren Trennungsstrich ziehen Fried [тегля ясна разделителна линия] ‟die Grenze deutlich
zeigen‟ = Пазя (почетно) разстояние Нич
18. jemanden zwischen Tür und Angel abfertigen Röh [отпращам някого между вратата и пантата]
‟ihn abweisend behandeln, ihn nicht zum Eintreten und Verweilen auffordern‟ = ‟говоря с някого
набързо, на крак‟
19. Höflich gegen alle, aber mit wenigen vertraut Beyer [Учтив към всички, но доверчив към малцина]
= ‟пазù дистанция, не се разкривай пред всеки‟
20. Viel Bekannte, wenig Freunde Beyer [много познати, малко приятели] = ‟измежду познатите си
подбирай внимателно доверените си хора‟
21. Besser allein als in böser Gemein Beyer [По-добре сам, отколкото в лоша компания] = ‟трябва да
се подбират внимателно хората, с които се общува и ако те не са подходящи – да се избягват‟
22. Allzunah mindert die Freundschaft Beyer [Прекалено близо ограничава приятелството] = ‟не е
необходимо отношенията да са толкова тесни – по този начин приятелството се разваля‟
23. Kurze Besuche verlängern die Freundschaft Beyer[Кратките посещения удължават приятелството]
= ‟човек не бива да досажда твърде дълго с присъствието си‟
24. Ein Zaun dazwischen mag/kann die Liebe erfrischen Beyer [Една ограда помежду ни/по средата
може да освежи любовта] = ‟дистанцията поддържа живеца в една връзка‟
25. Liebe deinen Nachbar, reiß aber den Zaun nicht ein/Liebe deinen Nächsten, aber reiße den Zaun nicht
nieder Beyer [Обичай ближния си, но не събаряй оградата] = ‟не допускай хората твърде близо
до себе си‟
26. Der Zaun ist Friedensstifter unter den Nachbarn Beyer [Оградата е помирител между съседите] =
‟когато всеки знае докъде може да се простира, т.е. до каква степен може да си позволи нещо‟
27. Ein Grenzstein verhütet viel Streit Beyer [Граничният камък предпазва от много кавги] = ‟когато
всеки знае докъде може да се простира, т.е. до каква степен може да си позволи нещо‟
28. Je näher verwandt, je feinder einand’ Beyer [Колкото по-близки, толкова по-враждебно настроени
един срещу друг] = ‟ако я няма нужната дистанция, хората си развалят добрите отношения‟
29. Ein ferner Freund ist lange gesund Beyer [Далечният приятел е здрав дълго (време)] = ‟когато в
едно приятелство се запази нужната дистанция‟
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30. Ein Freund, der selten kommt, ist am angenehmsten Beyer [Приятел, който идва рядко, е найприятен] = ‟когато хората не притесняват често един друг с присъствието си‟
31. Selten ist angenehm/Selten ist allezeit willkommen Beyer [Рядкото е приятно/рядкото винаги е
добре дошло] ‟Wer nicht zur Last fällt, ist gern gesehen‟ = ‟който рядко притеснява някого с
присъствието си, е добре приеман‟
32. Wer zu oft kommt, ist selten willkommen Beyer [Който идва твърде често, рядко е добре дошъл] =
‟който досажда често, не е приеман добре‟
33. Willst du was gelten, so komme selten Beyer [Ако искаш да имаш значимост, идвай рядко] = ‟ако
искаш да те уважават, не досаждай често с присъствието си; напомняй деликатно за себе си‟
34. Der Gast im Hause ist ein Zeuge gegen dich Beyer [Гостът вкъщи е свидетел против теб] = ‟когато
някой е видял домът ти, той знае много неща за теб‟
35. Die Liebe aus der Ferne bleibt am längsten warm Beyer [Любовта от далече остава топла найдълго] = ‟когато няма прекалено тесни конткти, отношенията се запазват по-дълго време‟
36. Von deinem Hause zu meinem Haus ist es so weit wie von meinem Hause zu deinem Hause Beyer [от
твоята къща до моята е толкова далече колкото от моята до твоята ] ‟Jeder kann den ersten Schritt
tun‟ = ‟всеки може да направи първата стъпка (за помирение)‟
37. Die nächsten Freunde, die ärgsten Feinde Beyer [Най-близките приятели, най-коварните врагове]
= Не вярвай доста, бутва та от моста Слав
38. Was sich zu nahe kommt, das reibt sich Beyer [Което идва твърде близо едно до друго, се
протрива] = ‟по-добре е да се пази известна дистанция‟
39. Es ist nicht für jeden den Tisch gedeckt Beyer [Масата не е покрита за всеки] = ‟не допускам всеки
до себе си‟
II. Избягване на отношения с роднини
1. Viel Vettern, wenig Freunde/Viel Verwandte, wenig Freunde Beyer [Много братовчеди, малко
приятели] = ‟роднините не са приятели; не се доверявай много на роднини‟
2. So recht von Herzen hundsgemein, das können nur Verwandte sein Beyer [Само роднините могат да
бъдат толкова гадни ] = ‟когато роднинските отношения са обтегнати‟
3. Der eigene Mund ist der nächste Vetter Beyer [Собствената уста е най-близкият братовчед] = ‟не
вярвай на роднини‟
4. Je näher, je später Beyer [Колкото по-близо, толкова по-късно] ‟Nahestehende helfen oft erst als
letzte‟ = ‟тези, които са ти най-близки, често ти помагат последни‟
5. Bei einem Schwager ist die Freundschaft mager Beyer [Приятелството с шурея/баджанака е
оскъдно/малко] = ‟роднинските ваимоотношения не са много трайни и надеждни‟
6. Viel Schwäger, viel Spieße Beyer [Много баджанаци, много копия/шишове] ‟Von einer stattlichen
Verwandtschaft‟ = ‟когато роднините са в доста голямо количество‟
7. Schwägerei ist Betrügerei Beyer [баджанащината е мошеничество] = ‟когато се злоупотребява с
роднинските взаимоотношения‟
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III. Недоверие спрямо чуждото
1. Wer sich für andere verbürgt, wird für andere gewürgt Beyer [Който поръчителства/се застъпва за
други, той бива пожертван за други/за тях] = ‟не мисли за другите, те няма да ти се
отблагодарят‟
2. Wer jedem den Weg zeigen will, kommt selbst nicht ans Ziel Beyer [Който иска на всеки да покаже
пътя, не постига своята цел] = ‟който иска винаги да помага на другите, не постига своите цели‟
3. Fremder Rauch beißt die Augen Beyer [Чуждият пушек хапе очите] = ‟чуждото наранява‟
4. Fremdes Leid ist bald vergessen Beyer [Чуждото страдание скоро е забравено] = Не плачù за
чуждото о-ле-ле Григ/Кац
5. Fremder Schmerz geht nicht ans Herz Beyer [Чуждата болка не влиза в сърцето] = На чужд гръб
сто тояги са малко Григ/Кац
6. Fremde Sorgen hängt man an den Nagel Beyer [Чуждите грижи се окачват на пирона] = Гледай
своите работи, а не хорските Григ/Кац
7. Fremder Atem stinkt immer Beyer [Чуждият дъх винаги мирише] = ‟човек винаги е по-критичен
към другите‟
8. Es kratzt sich keiner, wenn’s den Nachbar juckt Beyer [Никой не се почесва, ако комшията го
сърби] = ‟никой не се интересува от проблемите на другите‟ Своята ръка, дето ще те почеше,
друга не може Григ/Кац
9. Die Nächsten sind die Ärgsten Beyer [Ближните са най-коварни] = ‟най-близките са най-коварни‟
10. Je näher der Freund, je ärger der Teufel Beyer [Колкото е по-близо приятелят, толкова е поковарен дяволът] = ‟не вярвай на приятели‟
11. Freundeslob hinkt Beyer [Похвалата на приятел куца] = ‟и приятелят не те хвали искрено‟
12. Man soll niemand zu seinem Freund wählen, bevor man einen Scheffel Salz mit ihm gegessen hat/Man
muss erst einen Scheffel Salz mit einem essen, ehe man ihn zum Freunde nimmt Beyer [Не трябва да
си избираш някой за приятел, преди да си изял една крина сол с него] ‟Also erst nach langer Zeit‟
= Доде не изядеш една ока сол с човека, не можеш да го познаеш какъв е Икон, Слав
13. Man kann sich eher vor einem Feind als vor einem falschen Freund hüten Beyer [Човек може да се
предпази по-скоро от враг, отколкото от прикрит приятел] = ‟прикритостта е коварна‟, Що си
паща човек от приятело си, от душманин никога го не паща Слав
14. Wer vor fremden Leuten weint, verschwendet seine Träne Beyer [Който плаче пред чужди хора, си
пропилява сълзите] = Чужда ръка не милва Григ/Кац, Плакал на чужд гроб, та му изтекли
очите Григ/Кац
15. Gott beschütze mich vor meinen Freunden; mit meinen Feinden will ich schon selber fertig werden
Beyer [Господ да ме пази от приятелите ми; с враговете си аз сам ще се оправя] = Боже, пазù ме
от приятели, от неприятели сам ще се пазя Икон
16. Wer sein Herz öffnet, gibt sich gefangen Beyer [Който си отвори сърцето, се предава ] = ‟който си
разкри чувствата, е изложен на нападки‟
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17. Jeder ist sich selbst der Nächste Beyer [Всеки на себе си е най-близък] = ‟човек разчита преди
всичко на себе си‟
18. An eines Königs Hof ist jeder selbst sein bester Freund Beyer [В двора на един цар/крал всеки е за
себе си най-добрият приятел] = ‟не разчитай на другите, не бъди наивен, доверчив; стой на
дистанция от другите‟
19. Einer ist des andern Teufe/Einer ist dem andern sein Teufell Beyer, Röh [Един е дявол за друг]
‟einer ist des anderen Widersacher‟ = ‟човек за човека е враг;всеки мисли само за себе си‟
20. Jeder ist des anderen Wolf Röh [Всеки е вълк за другия] ‟jeder denkt nur an sich, an seinen eigenen
Vorteil‟ = ‟човек за човека е враг; всеки мисли само за себе си‟
ЦЕННОСТ: ОРИЕНТАЦИЯ КЪМ ЗАКОНА
1. den Amtsschimmel reiten Fried, Röh [яздя служебния кон/канцеларщината] ‟nach den Vorschriften
vorgehen‟ = ‟спазвам предписанията прекалено педантично; бюрократ, формалист съм‟
2. der Amtsschimmel wiehert Fried, Röh [служебният кон цвили] ‟es wird streng nach Vorschrift
gemacht‟ = ‟нещо се прави строго според предписанията; цари пълна бюрокрация, формализъм‟
3. den Buchstaben des Gesetzes erfüllen Röh [изпълнявам буквата на закона] ‟etwas formal erledigen
und dabei dem eigentlichen Sinn des Gesetzes nicht gerecht werden‟ = Придържам се към/ Държа
на буквата на закона Нич
4. Der wird sein Dezem kriegen Röh [Той ще си получи десятъка] ‟er wird seine Strafe bekommen‟ =
‟той ще си получи наказанието‟, Намери си майстора Григ/Кац
5. Dienst nach Vorschrift machen Röh [работя по предписание] ‟kennzeichnet den
Behördenangestellten, der nur das erledigt, was die Vorschriften erfordern und alles daher verzögert,
meist in peinlich genauer Befolgung‟ = ‟когато служители в администрацията изпълняват само
това, което изискват предписанията, а всичко друго се отлага‟
6. die Geige tragen Röh [нося цигулката] ‟öffentlich gestraft werden‟ = ‟когато някой се наказва
публично‟
7. das ist ein Gesetz (Recht) von Medern und Persern Röh [това е закон на мидийци и персийци]
‟unumstößliches Gesetz, feste Regel‟ = ‟неоспорим закон, твърдо правило‟
8. e-e Grenze ziehen Fried [тегля граница] ‟die Grenze des Erlaubten, Möglichen usw. festsetzen‟ =
‟установявам, определям границите на позволеното‟
9. im Gestrüpp der Paragraphen ertrinken/sich im Paragraphengestrüpp verirren Röh [да се
удавиш/заблудиш в гъсталака от параграфи] ‟durch die Vielzahl der Gesetzesparagraphen derart
verwirrt werden, dass man die gültige Rechtsauffassung nicht finden kann‟ = ‟когато заради
множеството параграфи в закона не може да се стигне до правилното му тълкуване‟
10. keine silbernen Löffel stehlen Fried [не крада сребърни лъжици] ‟einwandfrei sein, mit dem Gesetz
nicht in Konflikt kommen‟ = ‟не съм в конфликт със закона; поведението ми е безупречно‟
11. Rechtens sein Fried [право е] ‟erlaubt sein, rechtlich einwandfrei sein‟ = ‟нещо е позволено,
безукорно по отношение на закона‟
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12. etwas ist recht und billig Röh [нещо е правилно и справедливо] ‟es entspricht den allgemeinen
Rechtsgrundsätzen, es erscheint angemessen‟ = ‟нещо е съвсем редно, напълно справедливо‟
13. in der Regel Fried [по правило] ‟normalerweise, sowie es der Regel entspricht‟ = ‟по правило‟
14. etwas übersteigt alle Schranken/die Schranken überschreiten Fried, Röh [нещо надхвърля всички
прегради/бариери] ‟etwas geht weit über das Erlaubte hinaus‟ = ‟нещо е далеч над позволеното‟,
Минавам всяка граница Нич
15. e-r Sache (enge) Schranken setzen(od. ziehen) Fried [поставям прегради на някаква работа] ‟für
etwas die Grenzen (des Erlaubten, Schönen usw.) festlegen‟ = ‟установявам границите на
позволеното‟
16. Schritte unternehmen Fried [предприемам стъпки] ‟Maßnahmen ergreifen‟ = ‟вземам мерки‟
17. die Stimme des Gesetzes Fried [гласът на закона] ‟das Gesetz als wirkende Kraft‟ = ‟законът като
действаща сила‟
18. Wer einmal stiehlt, heißt immer ein Dieb Röh [Който открадне веднъж, винаги се нарича крадец]
‟wer sich einmal schuldig gemacht hat, gerät immer als erster wieder in Verdacht, er verliert seinen
schlechten Ruf nicht wieder‟ = Давил, не давил вълкът, щом го някой види, все ще го подгони
Григ/Кац
19. einem zum Strick verhelfen Röh [съдействам на някого за въжето] ‟ihn der gerechten Strafe
zuführen‟ = ‟налагам на някого справедливо наказание‟
20. den Strick (längst) verdient haben Röh [отдавна си е заслужил въжето] ‟genug Verbrechen
begangen haben, die mit dem Tode bestraft werden‟ = ‟престъпленията му са достатъчни, за да
получи смъртна присъда‟
21. nach der Tabulatur Röh [според канона] ‟streng nach der Regel‟ = ‟строго според правилата‟
22. Da will ich ein (großes) P vorschreiben/ein großes P schreiben Röh [Там искам да напиша едно
голямо П отпред] ‟verbieten, verhindern‟ = ‟забранявам, ограничавам‟
23. etwas ist pfui Röh [нещо е фуй] ‟etwas ist verboten‟ = ‟нещо е забранено‟ (фуй = израз на
възмущение)
24. Alles hat seine Grenzen Beyer [Всичко си има граници] = ‟не може човек да прави, каквото си
поиска; той е подвластен на ограничения, забрани‟
25. Besser auf dem rechten Wege hinken als auf dem falschen reiten Beyer [По-добре да куцаш по
правия път, отколкото да яздиш по грешния] = ‟по-добре по-бавно, но с честни средства,
отколкото по-бързо, но по нечестен начин‟, Вървя по царския път Нич, За будала смятат оня,
който върви по правдата Григ/Кац
26. Stiehlst du nicht, so hängst du nicht Beyer [Ако не крадеш, няма да увиснеш] = Поиска да си
напълни джоба, а си напълни гроба Григ/Кац
27. Stiehlt mein Bruder, so hängt ein Dieb Beyer [Ако краде брат ми, увисва крадец] = ‟законът е за
всички‟
28. Niemand steht über dem Recht Beyer [Никой не е над закона] = ‟всички са подвластни на
законите‟
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29. Recht geht über Verwandtschaft/ Freundschaft Beyer [Правото е над роднинството/приятелството]
= ‟без корупция‟
30. Der Brauch muss dem Recht weichen Beyer [Обичаят трябва да отстъпи на правото] = ‟законите
трябва да са над всичко‟
31. Recht tun ist besser als recht haben Beyer [По-добре е да вършиш справедливост, отколкото да
имаш право] = Правù добро и във водата го хвърлù Сим
32. Wer das Recht biegt, bricht es/Wenn man die Gerechtigkeit biegt, so bricht sie/das Recht beugen
Beyer, Röh [Който огъва/превива правото, го пречупва] = ‟който действа противозаконно‟, Ако
с право не върви,ти поизкриви Слав
33. Das Recht mit Füßen treten Röh [Настъпвам правото с крака] ‟das Recht schwer verletzen‟ =
погазвам закона Ник-Гъл/Гъл
34. Recht ist gerade Beyer [Правото е изправено] ‟Wird es gebeugt, so ist es keins mehr‟ = ‟прегъне ли
се, няма да е право‟
35. Recht muss Recht bleiben Beyer [Правото трябва да си остане право] = ‟не трябва да се променя,
да се изопачава‟
36. Recht ist, was gilt Beyer [Право е това, което важù] = ‟което е в сила‟
37. Wer sein Recht gebraucht, beleidigt niemand Beyer [Който използва правото си, не обижда
никого] = ‟всеки си е в правото‟, Ако не можеш да си богат, кой ти бърка да си прав?
Григ/Кац
38. Wer sein Recht nicht benutzt, verliert es Beyer [Който не използва правото си, го губи] = ‟който не
се възползва от това, което му се пада по право‟
39. Wo ein Gericht ist, soll ein Büttel sein Beyer [Където има съд, трябва да има полицай] ‟Das Recht
muss durchgesetzt werden‟ = ‟правото трябва да се наложи‟
40. Sobald Gesetz ersonnen, wird Betrug begonnen Beyer [щом законът е измислен, започва измамата]
‟Ganoven sind trickreich‟ = ‟мошениците използват най-различни трикове, хитрости‟
41. Ein Gesetz gilt nicht überall Beyer [Законът не важù навсякъде] = ‟всяко законодателство е за
съответната държава‟, На сяко място и закон/Сяко село и закон Слав
42. Für Gerechte gibt es kein Gesetz Beyer [За праведниците няма закон] ‟Sie brauchen nämlich keins‟
= ‟почтените хора нямат нужда от закони‟
43. Gesetze ohne Strafen sind Glocken ohne Klöppel Beyer [Закони без наказания са камбани без
звънчета] = ‟когато законите не се прилагат‟
44. Gesetze machen noch keinen (willigen) Gehorsam Beyer [Законите никого не правят послушен] =
‟ако не се прилагат‟
45. Was soll ein Gesetz, das man nicht handhabt Beyer [Каква полза от закон, който не се прилага] =
Вяра е да се държи, а закон да се пази Икон, Слав
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46. Wer ein Gesetz gibt, muss es auch selbst befolgen Beyer [Който дава закон, той също трябва да го
следва] = ‟законодателите трябва да са подвластни на законите, които създават‟, Попа на закон
учи и закон не варди Слав
47. Wie die Gesetze, so die Richter Beyer [Каквито законите, такива и съдиите] = ‟каквато е
законодателната система, такива са и работещите в нея‟
48. Neue Fürsten, neue Gesetze Beyer [Нови князе, нови закони] = ‟всяка нова власт кове свои
закони‟
49. Ein blinder Richter hört’s Geld auch klingen Beyer [И слепият съдия чува как звънтят парите] = С
едното око сляп, а с другото не види Икон, Слав
50. Wie der Richter, so das Recht (Urteil)/Wie die Schöffen, so das Urteil Beyer [Какъвто е съдията,
такова е и правото] = ‟съдиите като представители на правосъдието‟
51. Wie die Waage, so das Recht Beyer [Каквато е везната, такова е и правото] = ‟накъдето се
наклони везната на Темида, т.е. каквато е присъдата‟
52. Wo Gewalt Herr ist, da ist Gerechtigkeit Knecht Beyer [Където насилието е господар, там
справедливостта е слуга] = ‟където има насилие, няма справедливост‟
53. Wo Gewalt herrscht, schweigen die Rechte Beyer [Където господства насилието, там правата
мълчат] = Дето сила владей, там се закон люлей Сим
54. Gewalt gibt kein Recht/Stärke ist kein Recht/ Macht ist nicht Recht Beyer [насилието не дава
право/Силата не е право] = При сила правина няма Икон, Слав
55. Wo Gewalt Recht ist, hat das Recht keine Gewalt Beyer [Където насилието е право, там правото
няма сила] = При сила правина няма Икон, Слав
56. Wo Recht keine Gewalt hat, da wird Gewalt Recht Beyer [Където правото няма сила, там насилието
става право] = При сила правдина няма Григ/Кац
57. Gewalt geht vor Recht Beyer [Насилието върви пред правото] ‟Von Willkür‟ = ‟когато има
произвол‟, Кмет кметува, бяс бесува Григ/Кац
58. Wer die Macht hat, der hat auch das Recht Beyer [Който има мощта/силата, той има и правото]
‟Von Willkür‟ = От големците треперят и горите Григ/Кац
59. Willkür bricht Recht Beyer [Произволът пречупва правото] = ‟произволът не гарантира
справедливост‟
60. Sitte ist stärker als Recht Beyer [Нравите са по-силни от правото] = Адет не е закон, ама закон
става Григ/Кац
61. Wo keine Macht ist, da ist auch kein Recht Beyer [Където няма сила, там няма и право] = ‟правото
трябва да се наложи от съответните представители на реда‟
62. Lässt Gewalt sich blicken, geht das Recht auf Krücken Beyer [Ако се появи насилието, правото
върви на патерица] = ‟насилието не гарантира справедливост‟
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63. Gewalt soll dem Recht dienen Beyer [Насилието трябва да служи на правото] = ‟правото трябва да
е определящо‟
64. Die kleinen Diebe hängt man, die großen lässt man laufen Beyer [Бесят малките крадци, големите
ги оставят да избягат] = Не бесят обирджиите, а джебчиите Сим
65. Der Galgen ist nur für die kleinen Diebe/ Der Galgen trägt nur kleine Leute Beyer [Бесилката е само
за малките крадци] ‟Die großen Diebe lässt man bekanntlich laufen‟ = Законът е като паяжина:
осата я разкъсва, мухата се оплита в нея Сим
66. Der Reiche stiehlt, und der Arme wird gehängt Beyer [Богатият краде, а бедният увисва на въжето]
= Един пие, а друг плаща Григ/Кац, Безчестието с пари се купува Григ/Кац
67. Wenn einer nützt, so nimmt man ihn vom Galgen Beyer [Ако има полза от някого, тогава го вземат
от бесилката] = ‟човек може да бъде пощаден, ако някой може да го използва за свои цели‟
68. Wer in einem Jahre reich werden will, kommt in sechs Monaten an den Galgen/ Wer reich werden will
in einem Jahr, der wird gehängt in sechs Monaten Beyer [Който иска да стане богат за една година,
отива на бесилото след шест месеца] = ‟когато някой иска да забогатее по нечестен начин, ще
трябва да си поеме отговорността‟
69. Darf’s der eine tun, so darf’s der andere sagen Beyer [Ако на един му е позволено да го направи,
то на друг му е позволено да го каже] = ‟пред закона всички са равни‟, Каквото за единия,
такова и за другия Сим
70. Man darf wohl alles wissen, aber nicht alles tun Beyer [Човек може и да знае всичко, но не и да
върши всичко] = ‟има ограничения, които трябва да се спазват‟
71. Was nicht verboten ist, ist erlaubt/Ist es nicht verboten, so ist es auch nicht unrecht Beyer [Каквото
не е забранено, е разрешено] = ‟което не е забранено със закон, е позволено‟
72. Wo kein Gesetz ist, da ist auch keine Übertretung Beyer [Където няма закон, няма и нарушаване на
закона] ‟Was nicht verboten ist, ist erlaubt‟ = ‟което не е забранено, е позволено‟
73. Wem viel erlaubt ist, der soll sich am wenigsten erlauben Beyer [На когото му е позволено много,
той трябва да си позволява най-малко] = ‟човек не трябва да злоупотребява със свободата си‟
74. Auf Schuld folgt Strafe Beyer [След вината следва наказанието] = ‟виновните се наказват‟
75. Ein feistes Schwein entläuft dem Metzger nicht Beyer [Тлъстата свиня не убягва на касапа] ‟Der
Schuldige entgeht seiner Strafe nicht‟ = ‟виновникът няма да избегне наказанието си‟, Ровила,
ровила свинята, докле си намерила белята Григ/Кац
76. Kann man’s nicht tun in Freundschaft, so muss man’s tun mit Recht Beyer [Ако не може да се
направи приятелски, то трябва да се направи с право] = Ако с право не върви, ти поизкриви
Слав
77. etwas unter Strafe stellen Röh [поставям нещо под наказание] ‟etwas sehr streng verbieten und mit
der Ahndung drohen‟ = ‟строго забранявам нещо и заплашвам с наказание’
78. seine Strafe schon noch bekommen Röh [ще си получи наказанието] ‟später doch noch für seine
Schandtaten büßen müssen‟ = ‟никой не остава безнаказан‟
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79. Strafe muss sein Beyer, Röh [Трябва да има наказание] ‟das falsche Verhalten wird sofort bestraft,
der Schaden, dem man beklagt, war vorauszusehen‟ = ‟трябва веднага да се приложи наказание‟
80. Keine Strafe, keine Furcht Beyer [Ако няма наказание, няма страх] ‟Allzuviel Nachsicht taugt auch
nicht‟ = ‟няма полза от прекалена снизходителност‟
81. Die Strafe kommt oft langsam, aber sie kommt Beyer [Често наказанието идва бавно, но идва] =
Господ забавя, ала не забравя Сим
82. Gleiche Schuld (Sünde), gleiche Strafe Beyer [Еднаква вина, еднакво наказание] = ‟пред закона
всички са равни‟, Каквото за единия, такова и за другия Сим
83. Die Strafe soll nicht größer sein als die Schuld Beyer [Наказанието не трябва да е по-голямо от
вината] = ‟те трябва да са съизмерими‟
84. Wie das Verbrechen, so die Strafe Beyer [Каквото е престъплението, такова и наказанието]
‟Falsche Milde/Nachsucht schadet‟ = ‟фалшивата снизходителност вреди; наказанието трябва да
съответства на същността на престъплението‟‟
85. Wenn man kleine Laster nicht straft, so wachsen die großen Beyer [Ако не се наказват малките
пороци, то така растат големите] = ‟когато се прояви снизходителност спрямо по-леки
провинения‟
86. Wer einen straft, droht hundert Beyer [Който наказва един, заплашва стотици] ‟Strafe als
Abschreckung‟ = ‟наказанието като средство за сплашване на други, на които евентуално би им
хрумнало да нарушат законите‟
87. Wer recht tut, kennt keine Furcht Beyer [Който върши правилни неща, не познава страха] =
Правият се не бои Григ/Кац
88. Wer recht tut, braucht niemand zu fürchten Beyer [Който върши правилни неща, не трябва да се
страхува от никого] = Чисто небе от гръм се не бои Григ/Кац, Правият се не бои Григ/Кац
89. Wer recht handelt, braucht das Licht nicht zu scheuen Beyer [Който действа правилно, не трябва да
се бои от светлината] = ‟който действа законосъобразно, не трябва да има основание за
притеснение‟, Правият се смее, кривият се крие Григ/Кац
90. Tue recht und scheue niemand Beyer [Вършù правилни неща и не се бой от никого] = Кажù си
право пред всеки и не бой се пред никого Григ/Кац
91. Wer tut, was er soll, isst ruhig seinen Kohl Beyer [Който прави това, което трябва, си яде спокойно
зелето] = Който работи честно, живее лесно Григ/Кац
92. Tue recht, so hast du recht Beyer [Ако вършиш правилни неща, то ти ще имаш право] = Ти стой,
както трябва, че нека ти думат, каквото не трябва Григ/Кац
93. Der recht tut, wird Recht finden Beyer [Който върши това, което е правилно, ще намери правото]
= Който прави добро, добро намира Сим
94. Wo man recht tut, da hängt man niemand Beyer [Където се вършат правилни неща, там никой не
го бесят] = Когато крадат, не крадù; когато ловят крадците, не бой се Григ/Кац
95. Ein ehrlicher Pfennig ist besser als ein gestohlener Taler Beyer [Един почтен пфениг е по-добре от
откраднат талер] = По-добре честна сиромашия, отколкото безчестно богатство Григ/Кац
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96. Not kennt kein Gebot Beyer [Нуждата не познава заповед] = Нужда закон изменя Икон, Арн,
Слав
97. Viel Gebot, wenig gute Werke Beyer [Много заповеди, малко добри дела] = ‟когато ограниченията
са прекалено много, човек не е склонен да ги спазва‟
98. Je mehr Gesetz, je mehr Übertretung Beyer [Колкото повече закони, толкова повече нарушение]
‟Gängelei erreicht das Gegenteil‟ = ‟когато ограниченията са прекалено много, човек не е склонен
да ги спазва‟
99. Je strenger das Verbot, je süßer schmecken die Äpfel/Verbotene Früchte sind süß Beyer [Колкото построга е забраната, толкова по-вкусни са ябълките/Забранените плодове са сладки] =
Забраненият плод е най-сладък Сим, Правдата е кисела, кривдата е сладка Григ/Кац
100. Was man verbeut, das tun die Leut Beyer [Което е забранено, това правят хората] = ‟забраната
изкушава‟
101. Verbot macht Lust Beyer [Забраната прави желанието] = ‟което е забранено, то е желано‟
102. Je mehr Juristen, je mehr Unrecht Beyer [Колкото повече юристи, толкова повече
несправедливост] = ‟когато всеки тълкува законите в своя полза‟
103. Je mehr Gesetz, je weniger Recht/ Je weniger Gesetz, je besser Recht Beyer [Колкото повече
закони, толкова по-малко право/Колкото по-малко закони, толкова по-добро право] = ‟когато
всеки тълкува законите в своя полза‟
104. Viel Gesetz, viel Gezänk Beyer [Много закони, много разправии] ‟Von kleinlichen Vorschriften‟ =
‟когато предписанията са педантично предложени‟
105. Die Luft kann einem niemand verbieten Beyer [Никой не може на никого да забрани въздуха]
‟Bei kleinlichen Vorschriften und Verboten‟ = ‟при дребнави предписания и забрани‟
106. Wo kein Gehorsam ist, kann kein Regiment bestehen Beyer [Където няма послушание, не може да
съществува управление] = ‟където не се изпълняват решенията на управниците‟
107. Es genügt nicht, Recht zu haben, man muss es auch bekommen Beyer [Не е достатъчно човек да
има право, то трябва и да се получи] = ‟човек трябва да се бори за правата си‟
108. Die Gerechtigkeit hat lahme Füße Beyer [Справедливостта има куци/немощни крака] = Правото
е като стрела Григ/Кац
109. Die Gerechtigkeit ist oft krank, aber sie stirbt nicht Beyer [Справедливостта често е болна, но тя
не умира] = Правината изтънява, но не се къса Григ/Кац
110. Die größte Gerechtigkeit ist die größte Ungerechtigkeit/Zuviel Recht ist Unrecht Beyer [Найголямата справедливост е най-голямата несправедливост/Твърде много право е неправда] ‟Von
pedantischer, unvernünftiger Paragraphenreiterei‟ = ‟когато педантично се спазват всички
параграфи‟
111. Zuviel Recht schadet nicht Beyer [Твърде много право не вреди] ‟Zuviel Rechtsansprüche‟ =
Правото никому не тежи Григ/Кац
112. Gerechtigkeit macht Unterschiede Beyer [Правосъдието прави разлики] ‟Indem sie Umstände
berücksichtigt‟ = ‟като взема под внимание обстоятелствата‟
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113. Gerechtigkeit will Mut haben Beyer [Правосъдието иска да има смелост] ‟Sie setzt sich nicht von
allein durch‟ = ‟тя не се налага от само себе си‟
114. Wo keine Gerechtigkeit ist, da ist auch kein Friede Beyer [Където няма правосъдие, там няма и
мир] = Правдата и кривдата се мразят Григ/Кац
115. Erst gerecht, dann wohltätig Beyer [Първо справедлив, после благодетелен] = ‟справедливостта
е по-важна от привидната благотворителност‟
116. Es kann nicht sein ein recht Gericht, wo der Pfennig das Urteil spricht Beyer [Не може да има
справедлив съд там, където пфенигът произнася присъдата] = ‟когато правосъдието е
подвластно на корупция‟
117. Wer den Richter kennt, der kennt noch nicht das Gericht Beyer [Който познава съдията, той все
още не познава съда] = ‟съдиите трябва да са неподкупни‟
118. Gewalt gibt kein Recht /Stärke ist kein Recht Beyer [Насилието не дава право/Силата не е право]
= Силом добро не става Григ/Кац, При сила правдина няма Григ/Кац
119. Gleiche Rechte, gleiche Pflichten Beyer [Еднакви права, еднакви задължения] = Равни права,
равни задължения Сим
120. Das Recht ist für jedermann Beyer [Правото е за всеки] = ‟хората са равни пред закона‟
121. Gutes Recht braucht gute Hilfe Beyer [Доброто право има нужда от помощ] ‟Eine gute Sache
muss auch gut vertreten werden‟ = ‟едно добро дело трябва и добре да се защити‟
122. Unrecht Gut tut nimmer gut Beyer [Несправедливото добро никога не е добро] = Който се с
неправда поболерява, скоро домът му запустява Григ/Кац
123. Eine Handvoll Macht ist besser als ein Sack voll Recht Beyer [Една шепа власт е по-добре от
чувал, пълен с право] = ‟за тези, които се стремят към властта‟
124. Wenn der Maurer gesündigt hat, soll man nicht den Zimmermann hängen Beyer [Ако зидарят е
прегрешил, не трябва да се беси дърводелецът] = ‟законът трябва да се прилага правилно‟
125. Wer bei Nacht stiehlt, wird bei Tage gehängt Beyer [Който краде нощем, се беси денем] = ‟всеки
трябва да отговаря за делата си‟
126. Wer besoffen stiehlt, muss nüchtern hängen/Trunken gestohlen, nüchtern gehängt Beyer [Който
краде пиян, трябва да увисне трезвен] = ‟всеки трябва да отговаря за делата си‟
127. Wer für andere Leute stiehlt, wird für sich selbst gehängt Beyer [Който краде заради други хора,
се беси заради самия него] = ‟всеки трябва да отговаря за делата си‟
128. Wer zum Spaß stiehlt, wird im Ernst gehängt Beyer [Който краде на шега, се беси на сериозно] =
‟всеки трябва да отговаря за делата си‟
129. Gefällt dir das Stehlen, so lass dir auch das Hängen gefallen Beyer [Ако ти харесва краденето, то
ще ти хареса и висенето] = ‟човек трябва да носи отговорност за постъпките си‟
130. Jede Regel hat ihr Aber (ihre Ausnahme) Beyer [Всяко правило си има своето Но/своето
изключение] = Всяко правило си има изключение Сим
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131. Man muss nicht mehr nehmen, als man kriegen kann Beyer [Човек не трябва да взема повече,
отколкото може да спечели] = ‟човек не трябва да краде‟
132. Was verboten ist, tut man am liebsten/Verbot macht Lust Beyer [Което е забранено, се прави наймного] ‟Reiz des (moralisch) Verpönten‟ = ‟забранените неща са обект на интерес‟
133. Es steht geschrieben, was nicht dein ist, das lass liegen Beyer [Написано е, каквото не е твое, го
остави] = ‟не крадù‟
134. Strenges Recht verlangt viel Milde Beyer [Строгото право изисква много
умереност/снизходителност] = ‟когато трябва да се прояви снизходителност‟, Ако има грешка,
има и прошка Григ/Кац
135. Mitgegangen, mitgefangen, mitgehangen Beyer [Отишъл (с някого), хванали го(с някого),
увиснал на въжето (с някого)] = ‟съучастникът е виновен наравно с извършителя на
престъплението‟
136. Mitgestohlen, mitgehängt/Mit gestohlen, mit gehängt Beyer [Откраднал (с някого), увиснал (с
някого)] = ‟съучастникът е виновен наравно с извършителя на престъплението‟
137. Wer die Leiter hält, ist so schuldig wie der Dieb Beyer [Който държи стълбата, е виновен колкото
крадеца] = ‟съучастникът е виновен наравно с извършителя на престъплението‟
138. Es ist eins, wenn der eine stiehlt und der andere den Sack aufhält Beyer [Едно и също е, ако
единият краде, а другият държи отворен чувала] = ‟съучастникът е виновен наравно с
извършителя на престъплението‟
139. Etwas Rechtes hat nichts Schlechtes Beyer [Няма нищо лошо в малко право] = ‟правото никога
не вреди‟
140. Wer die Schlechten schont, schadet den Guten Beyer [Който щади лошите, вреди на добрите] =
‟когато се проявява снизхождение, вместо нужната строгост‟
141. Von Recht zu Unrecht ist nur ein Schritt Beyer [от правдата до неправдата е само една крачка] =
‟това, което е справедливо за едни, е несправедливо за други‟
142. Enges Recht ist weites Unrecht Beyer [Тясната правда е широка неправда] = ‟когато законът се
спазва изключително педантично, а не се вземат предвид някои обстоятелства, които биха
облекчили присъдата‟
143. Die Tat tötet den Mann Beyer [Делото убива човека] ‟Handlungen, nicht Gedanken sind strafbar‟ =
‟наказуеми са действията, а не мислите‟
144. Wer tut, was er nicht sollte, dem widerfährt, was er nicht wollte/Wer tut, was er will, der muss
leiden, was er nicht will Beyer [Който прави това, което не бива, му се случва това, което не иска]
= ‟всеки носи отговорност за постъпките/простъпките си‟
145. Vertrag bricht allen Streit Beyer [Договорът слага край на всички спорове] = ‟това, което е
договорено и подписано съгласно законовите разпоредби, е неоспоримо и за двете страни в
договора‟
146. Die Klage ändert nichts am Vertrage Beyer [Оплакването не променя нищо в договора] = ‟и
двете страни в договора трябва да го спазват, щом вече са го подписали‟
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147. das Recht verdrehen Röh [изопачавам/изкривявам правото] = Ако с право не върви, ти
поизкриви Слав
ЦЕННОСТ: АСЕРТИВНОСТ
(ОТСТОЯВАНЕ НА СОБСТВЕНАТА ГЛЕДНА ТОЧКА, ПОЗИЦИЯ)
1. sich den Käse/die Butter nicht vom Brot nehmen lassen Röh [не давам да ми се вземе
сиренето/маслото от хляба] ‟sich zur Wehr setzen, sich nicht alles gefallen lassen; seinen Standpunkt
verteidigen‟ = ‟защитавам своята позиция‟
2. Durchstehvermögen haben Röh [имам способност за оцеляване] ‟sich nicht so leicht geschlagen
geben‟ = ‟не се предавам толкова лесно‟
3. auf seinen fünf (sieben, elf, achtzehn) Augen sitzenbleiben/beharren Röh [оставам да седя върху
петте/седемте/единадесетте/осемнадесетте си очи] ‟hartnäckig bei seiner Meinung bleiben‟ =
Като слепец на праг Нич, Инат очи избожда Григ/Кац, От инат очите му не видят Григ/Кац
4. sich mit Hörnern und Klauen wehren/zur Wehr setzen Fried, Röh [защитавам се с рога и нокти]
‟sich hartnäckig, bis zum Äußersten verteidigen‟ = със зъби и нокти Ник-Гъл/Гъл
5. eisern sein/bleiben Fried, Röh [железен съм/оставам] ‟unerbittlich auf seinem Willen sein/bleiben‟ =
Твърд като стомана Григ/Кац
6. zu Felde ziehen gegen jemanden Fried [отивам на бойното поле] ‟energisch auftreten, eintreten,
kämpfen gegen‟ = Удържам фронта Нич
7. fest bleiben Röh [оставам здраво] ‟sich nicht umstimmen lassen, seinem Vorsatz treu bleiben, nicht
„weich” werden, nicht nachgeben‟ = Държа (си) на своето Нич
8. (um) keinen Fingerbreit/ nicht um einen Fingerbreit Fried [нито на един пръст широчина] ‟nicht im
geringsten (nachgeben, weichen, zurückgehen)‟ = нито на сантиметър Нич, нито на йота Нич
9. Was ich geschrieben habe, das habe ich geschrieben Röh [Което съм написал, това съм написал]
‟es ist unumstößlich‟ = ‟безспорно, неотменимо е‟
10. bei jemandem auf Granit beißen Röh [хапя по гранит (при някого)] ‟unüberwindlichen Widerstand
finden, mit keiner Nachgiebigkeit rechnen dürfen‟ = удрям на камък Нан, Сякаш на камък
хортуваш Григ/Кац
11. jemanden in Grund und Boden reden Röh [говоря с някого в основа и земя] ‟ihn nicht zu Wort
kommen lassen, schlagende Argumente anführen‟ = ‟не давам думата на някого, привеждам
неоспорими аргументи‟
12. Haare auf den Zähnen (auf der Zunge) haben Röh [имам коси върху зъбите] ‟rigoros sein Recht
verteidigen, sich nichts gefallen lassen‟ = Имаш ли зъби, хапù, докле не са те захапали Григ/Кац
13. nicht aus seiner Haut können Röh [не мога извън кожата си] ‟seinen Standpunkt nicht aufgeben, sich
eben nur innerhalb seiner charakterlichen Veranlagung verhalten können‟ = Инат на кожата си
Григ/Кац
14. sich auf die Hinterbeine/Hinterfüße stellen/setzen Fried, Röh [заставам на задните си крака] ‟sich
widersetzen, Widerstand leisten, nicht nachgeben, sich wehren‟ = ‟противопоставям се, защитавам
се‟
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15. sich nicht kleinkriegen lassen Fried [не се оставям да омекна] ‟s-n Stand, s-e Stellung behaupten,
sich nicht entmutigen lassen‟ = ‟не се предавам, настоявам на своето‟
16. eine scharfe Klinge führen/schlagen Fried, Röh [водя остра шпага/сабя] ‟in Reden und Artikeln, in
Wort und Schrift scharf auftreten‟ = ‟не щадя никого с думите си, остро нападам някого/нещо‟
17. mit jemandem die Klinge kreuzen Röh [кръстосвам шпагата с някого] ‟eine Auseinandersetzung mit
jemandem haben‟ = кръстосваме шпаги Ник-Гъл/Гъл
18. seinen Kopf/sein Köpfchen aufsetzen Fried [изправям си главата] ‟nicht nachgeben wollen, trotzig
sein‟ = ‟настоявам на своето; инатя се‟, Вири глава като хайгър Слав
19. seinen Kopf durchsetzen Fried [прокарвам си главата] ‟erreichen, dass das getan wird, was man will‟
= ‟налагам се, постигам това, което искам‟, Излиза ли се на глава с него! Григ/Кац
20. du kannst dich auf den Kopf stellen (und mit den Beinen wackeln)/und wenn du dich auf den Kopf
stellst Fried [можеш да застанеш на главата си (и да си клатиш краката)/и на главата си да
застанеш] ‟du kannst machen, was du willst, es bleibt bei dem, was ich gesagt habe‟ = ‟можеш да
правиш, каквото си поискаш, но ще стане това, което аз казвам‟, и челна стойка да направиш, и
на кол да се побиеш Ник-Гъл/Гъл
21. sich etwas in den Kopf setzen/es sich in den Kopf setzen, etwas zu tun Fried [слагам си нещо в
главата] ‟e-n bestimmten Plan unbedingt durchführen wollen‟ = Влязла му муха в главата Григ/Кац
22. nach seinem (eigenen) Kopf handeln Fried [действам според главата си] ‟nach s-m eigenen (und
nicht nach j-s anderen) Willen handeln‟ = На своя глава Григ/Кац
23. sein Leben teuer verkaufen Röh [продавам си скъпо живота] ‟sich heftig wehren und dabei dem
Gegner große Verluste zufügen‟ = продавам скъпо живота си Ник-Гъл/Гъл, Ще умра, ама няма
да дам лесно душата си на дявола Григ/Кац
24. nur über meine Leiche! Fried, Röh [само през трупа ми] ‟ich bin absolut dagegen, ich werde es
keinesfalls zulassen‟ = Само през трупа ми! Ник-Гъл/Гъл
25. nicht lockerlassen Fried, Röh [не отпускам/не отслабвам] ‟nicht nachgeben, am ursprünglichen
Vorhaben festhalten‟ = ‟не се отказвам лесно от намерението си, не отстъпвам‟, не отпуска края
Ник-Гъл/Гъл
26. sich die Macht nicht entreißen lassen Röh [силата не може да се изскубне] ‟bei einer
Auseinandersetzung die Oberhand behalten‟ = ‟имам превес, надмощие при спор‟
27. nicht aufs Maul gefallen sein Röh [не съм си паднал на муцуната] ‟schlagfertig, um eine Antwort
nicht verlegen sein‟ = Не търся уста назаем Нич
28. stehen wie eine Mauer Röh [стоя като стена/зид] ‟unbezwingbar sein‟ = Твърд като камък
Григ/Кац
29. bis aufs Messer (bekämpfen) Fried, Röh [до нож (се боря)] ‟eine Sache bis zum Äußersten
bekämpfen‟ = до нож Ник-Гъл/Гъл
30. die Messer wetzen Röh [точа ножовете] ‟sich auf eine harte (verbale) Auseinandersetzung einstellen,
schlagkräftige Argumente sammeln‟ =‟подготвям се за тежък спор, събирам убедителни
аргументи‟, Точа си ножа Нич
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31. den Nacken steifhalten Fried [държа си врата изправен] ‟nicht nachgeben‟ = Котка по гръб не
пада/Котка по гръб пада ли Нич
32. einen starren/steifen Nacken haben Fried [имам твърд/корав врат] ‟trotzig, unbeugsam sein‟ =
дебела глава Григ/Кац
33. stur wie ein Panzer sein Röh [неповратлив като коруба/танк] ‟unerbittlich, unnachgiebig sein;
immer seinen eigenen Willen durchsetzen‟ = ‟неумолим; който винаги иска да наложи своето‟, И с
топ да ме биеш Нич
34. sich im Sattel halten/im Sattel bleiben Fried [държа се за седлото] ‟sich gegen Angriffe behaupten‟ =
Натъпквам самара Нич
35. jemandem/ einer Sache die Spitze Fried [върха на нещо] ‟mutig entgegentreten‟ = Взема/Вземам
връх Григ/Кац, Нан
36. seiner Sache sicher sein Röh [сигурен съм в моя предмет] ‟wissen, dass man im Recht ist, dass man
Gewißheit über etwas besitzt und durch vernünftige Gründe überzeugen wird‟ = ‟знам, че имам
право и мога да убедя другите в правотата си‟
37. hart in der Sache sein Röh [твърд в предмета/в нещото] ‟unerbittlich nach eigenen Grundsätzen
handeln; auf keine Kompromisse eingehen‟ = ‟действам безкомпромисно и непоколебимо според
принципите си‟
38. ein Scharmützel ausfechten Röh [водя престрелка] ‟mit jemandem ein Wortgefecht führen, ein
Rededuell austragen‟ = влизаме в схватка, в престрелка Ник-Гъл/Гъл
39. jemandem nichts schuldig bleiben Röh [не оставам длъжен на някого] ‟jemandem einen verbalen
Angriff mit gleicher Münze heimzahlen, mit gleicher Schärfe reagieren‟ = не оставам длъжен (на
някого) Нич
40. jemandem den Standpunkt klarmachen Fried [изяснявам на някого становището] ‟j-m gehörig die
Meinung sagen‟ = ‟казвам на някого недвусмислено мнението си‟
41. bei der Stange bleiben Fried, Röh [оставам при пръта] ‟e-e Sache nicht aufgeben, bei einer Sache
standhaft ausharren ‟ = ‟проявявам твърдост докрай‟
42. jemandem/einer Sache die Stirn bieten Fried, Röh [предлагам челото на някого/на нещо] ‟j-m
harten Widerstand entgegensetzen‟ = ‟противопоставям се на някого; проявявам непреклонност,
твърдост‟, показвам му зъбите си Ник-Гъл/Гъл
43. einem die Stirn brechen Röh [счупвам челото на някого] ‟der gezeigten Hartnäckigkeit Gewalt
entgegensetzen und sie besiegen‟ = ‟успявам да се справя с упоритостта на този срещу мен и го
надвивам‟
44. eine eherne/eiserne Stirn haben Röh [имам бронзово/желязно чело] ‟sich nicht einem fremden
Willen beugen, sehr hartnäckig sein‟ = ‟упорит, твърдоглав съм‟
45. jemandem etwas streitig machen Röh [оспорвам нещо с някого] ‟einem anderen nicht nachgeben
wollen in einer strittigen Sache‟ = ‟не отстъпвам в спор с някого‟
46. mit Wehr und Waffen etwas verteidigen Röh [защитавам нещо с оръжия] ‟für eine Sache kämpfen,
sie mit allen Kräften in Schutz nehmen‟ = Пращам огън и жупел Нич
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47. jemanden weichmachen/weichkriegen, weichkochen Fried [правя някого мек] ‟j-n dazu bringen,
nachzugeben (od. zu tun, was man will)‟ = ‟налагам се; карам някого да се предаде и да постъпи
така, както аз искам‟
48. ich weiß, was ich weiß Fried, Röh [знам, какво знам] ‟ich lasse mich von meiner (vorgefassten)
Meinung nicht abbringen‟ = ‟няма да се оставя да бъда разубеден‟
49. das letzte Wort haben wollen/ müssen Fried [искам да имам последната дума] ‟(immer) recht haben
wollen‟ = ‟искам винаги да се налагам, да става така, като аз искам‟
50. Wer sich wehrt, behält sein Pferd Beyer [Който се защитава, си запазва коня] = не си оставям
коня в реката Нич
51. Wer nicht kämpft, wird nicht gekrönt Beyer [Който не се бори, не бива коронясан] = ‟който иска да
успее, не трябва да се предава, да отстъпва‟
52. Wer aufgibt, bekommt nichts Beyer [Който се предава, не получава нищо] = ‟хората със слаба
воля не успяват‟
53. Getroffene Hunde bellen Beyer [Настъпаните кучета лаят] = ‟всеки защитава своята позиция‟,
Кучката лае, за да пази не селото, а себе си Григ/Кац
54. Auch ein Wurm krümmt sich, wenn er getreten wird Beyer [И червеят се гърчи, ако се настъпи] =
Настъпù мравката, и тя те хапе Григ/Кац
55. Der kämpft gut, der nicht besiegt wird Beyer [Този, който не го побеждават, се бори добре] =
‟когато човек добре защитава каузата си‟
56. Wer auf einem Punkte bohrt, macht bald ein Loch Beyer [Който дълбае върху една точка, скоро
прави дупка] = Капка камък копае Сим, Капка на камъка трап изкопава Сим
57. Das Schweigen ist des Narren Decke Beyer [Мълчанието е покривалото на глупака] = ‟когато не
отстояваш своята гледна точка‟
58. Wer nicht kann deichen, der muss weichen Beyer [Който не може да се укрепи, трябва да омекне]
‟Wer das Seine nicht schützt‟ = ‟който не защитава своята позиция, трябва да отстъпи‟
59. Wer das Seine erhält, verliert nichts Beyer [Който запазва своето, не губи нищо] = ‟за този, който
държи на своето
60. Wer ausharrt, ermüdet die Feinde Beyer [Който издържа, уморява враговете] =‟който се
противопоставя и не отстъпва лесно‟
61. Wer dir auf den Fuß tritt, wird dir bald auf den Kopf treten/Wen man auf die Schulter steigen lässt,
der will ganz auf den Kopf Beyer [Който те настъпи по крака, скоро ще те настъпи и по
главата/Когото оставиш да ти се качи на раменете/плещите, той ще иска да ти се качи и на
главата] = ‟не бъди отстъпчив, за да не злоупотребят с теб‟, Играят ми на главата Нич
62. Wer sich ein Haar krümmen lässt, dem krümmt man bald den Rücken Beyer [Който остави да му
превият един косъм, на него скоро ще му превият гърба] = ‟не бъди отстъпчив, за да не
злоупотребят с теб‟
63. Wer mit der Gerte ausschlägt, dem wird mit dem Knüppel geantwortet Beyer [Който
удря/замахва/напада с пръчката, ще му се отговори с тоягата] = ‟при нападки всеки трябва да
очаква обратна реакция‟
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64. Bei den Groben wird man grob Beyer [С грубите се става груб] = ‟отстоявай позициите си‟
65. Wer sich grob benimmt, wird auch grob behandelt Beyer [Който се държи грубо, с него се държат
също грубо] = ‟физичен закон: всяко действие има противодействие‟
66. Hart wider (gegen) hart Beyer [твърдо срещу твърдо] = Лико с лико, ремък с ремък Григ/Кац
67. Wie du mir, so ich dir Beyer [Както ти на мен, така и аз на теб] = Както си ти постъпвал, тъй
ще се постъпи и с тебе Библия: Книга на Пророк Авдùй 1, 15
68. Jedes Tier wehrt sich seiner Haut/Jeder Ochse wehrt sich seiner Haut Beyer [Всяко животно/Всеки
вол защитава своята кожа] = ‟всеки защитава своята гледна точка‟, Жива мечка кожата си не
дава Григ/Кац
69. Wer sich seiner Haut nicht wehrt, dem wird sie abgezogen Beyer [Който не си защитава кожата, му
я смъкват (от гърба)] = ‟който не си защитава принципите, позициите, бива победен‟, смъквам
му кожата от гърба Ник-Гъл/Гъл
70. Wer sich treten lässt, wird zertreten Beyer [Който се оставя да го настъпват, бива настъпван] =
‟който не се защитава, е лесна мишена‟, На ниско магаре всеки се качва Григ/Кац
71. Wer sich nicht wehrt, ist leicht geschlagen Beyer [Който не се защитава, лесно го бият] = ‟който не
се защитава, е лесна мишена‟
72. Der ist bald überwunden, der nicht widersteht Beyer [Този, който не се противопоставя, скоро е
победен/надвит] = ‟който не се защитава, е лесна мишена‟
73. Jeder sieht’s von seiner Seite an Beyer [Всеки разглежда нещо от своята страна] = ‟всеки има свое
мнение‟
74. Jeder singt sein eigen Lied Beyer [Всеки пее своята песен] = Всеки знае своята, а Иван неговата
Сим
75. Hüte dich, mein Pferd schlägt dich Beyer [Пази се, конят ми ще те удари] = ‟защитавай се срещу
моите аргументи‟
76. Wenn man den Kiesel schlägt, gibt er Funken Beyer [Когато се удря чакълът, има искри] = ‟когато
има отпор, обратна реакция‟, И решето като го настъпиш, подскача Григ/Кац
77. Der ist kein Mann, der nicht nein sagen kann Beyer [Не е мъж този, който не може да казва не] =
Веднъж, ама като мъж Григ/Кац
78. Wer auf seinem Platze bleibt, der verliert ihn nicht Beyer [Който остава на мястото си, не го губи]
= Оставам си на своето Нич
79. Wer weggeht, verliert seinen Platz Beyer [Който заминава, губи мястото си] = ‟който отстъпва,
губи‟
80. Zeigst du mir das Rauhe, so zeige ich dir das Grobe Beyer [Ако ти ми покажеш грапавото, аз ще ти
покажа грубото] = ‟аз мога добре да се защитавам, не отстъпвам‟
81. Wer mich reibt, den reib’ ich auch /Wer mich schlägt, den schlag’ ich wieder Beyer [Който ме удря,
него ще ударя и аз] = Ударили сме се чвор на чвор Нич
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82. Schlagen ist verboten, aber das Wehren nicht/Wiederschlagen ist nicht verboten Beyer [Удрянето е
забранено, но защитаването не е/Да отвърнеш на удара не е забранено] = ‟нападението е найдобрата защита‟
83. Hast du ein Schwert, so hab’ ich einen Degen Beyer [Ако ти имаш меч, то аз имам шпага] ‟Nicht
jeder lässt sich alles bieten‟ = ‟не всеки отстъпва‟
84. Dem Übel soll man entgegengehen Beyer [Човек трябва да се бори със злото] ‟Man soll den
Problemen nicht ausweichen‟ = ‟не трябва да се отстъпва; човек трябва да е борбен‟
85. Ein Kopf weicht selten dem andern Beyer [Една глава рядко отстъпва на друга] = ‟когато всеки
има свое мнение и го защитава‟, Излизам на глава Нич
86. Von seinesgleichen muss man nicht weichen Beyer [Не трябва да се отстъпва от своето] = Оставам
си на своето/своята Нич
87. Wie einer ist, so ist sein Gott/Wie ich bin, so ist mein Sinn Beyer [Какъвто съм аз, такова е и моето
съзнание] ‟Der Selbstbewusste hat seinen eigenen Standpunkt‟ = ‟самоувереният човек има свое
виждане за нещата‟
88. Mein Wille ist mein Gesetz Beyer [Моята воля е моят закон] ‟Aus dem Vorsatz folgt gut oder böse‟ =
‟не отстъпвам от своето‟
89. Je größer die Stürme, desto fester wurzelt die Eiche Beyer [Колкото по-големи са бурите, толкова
по-здраво се вкоренява дъбът] = ‟за непреклонните, неотстъпчивите хора‟
90. Zähne, die Brot kauen, sind auch Zähne Beyer [И зъби, които дъвчат хляб, са зъби] ‟Auch der
Friedfertige weiß sich zu wehren, wenn man ihn reizt‟ = ‟и миролюбивият умее да се защити, ако
бъде провокиран‟
91. der Sache näher kommen Röh [идвам по-близо до работата] ‟in einer Diskussionsich dem Punkt
nähern, wo Verständigung oder/und Kompromisse möglich sind‟ = ‟когато се търсят компромисни
решения при някакъв спор‟
92. Man sei der Sachen Feind und des Mannes Freund Beyer [Човек трябва да бъде враг на предмета и
приятел на човека] ‟Bei Meinungsverschiedenheiten‟ = ‟човек трябва да е толерантен към мнение,
различно от неговото‟
93. Ein feiner Verstand ist besser als eine grobe Faust Beyer [Деликатният разум е по-добър от
грубият юмрук] = ‟човек трябва да е по-толерантен към другите‟
94. Zu hart bringt selten Freundschaft Beyer Прекалено твърдото рядко води до приятелство] =
‟когато не се прояви желание за компромисно решаване на проблеми‟
95. Zu scharf schneidet nicht, zu spitz sticht nicht Beyer [твърде остро не се реже, твърде остро не се
боде] = ‟трябва да се прояви необходимата толерантност, разбиране‟
96. Wer einen harten Kopf erweichen will, muss sanfte Pflaster auflegen Beyer [Който иска да омекоти
твърда глава, трябва да сложи мек пластир] = Дебела глава Григ/Кац, Мекото въже прежулва
твърдия камък Григ/Кац
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ЦЕННОСТ: ВЯРА В СОБСТВЕНИТЕ СИЛИ И ВЪЗМОЖНОСТИ
I. Нещо се прави добре, уверено
II. Стремеж към независимост
III. Изтъкване на собствените качества
IV. Човек трябва да разчита предимно на себе си, на своите сили и възможности
V. Човек не трябва да разчита на чужда помощ, на чужди сили и възможности
I. Нещо се прави добре, уверено
1. fest auf beiden Beinen stehen Röh [стоя здраво на двата си крака] ‟wissen, was man im Leben
erreichen will‟ = Стоя здраво на краката си Нич
2. Bescheid am Bahnhof wissen Röh [добре познавам гарата] ‟sich im Leben auskennen, wendig und
erfahren sein ‟ = ‟опитен съм; справям се с живота си‟
3. gut beschlagen sein Röh [добре осведомен] ‟in einer Sache erfahren, kenntnisreich sein‟ = ‟опитен,
вещ‟
4. auf etwas eingefuchst sein Röh [нещо е рутина за мен] ‟eine Sache vollkommen beherrschen, sich
gut darin auskennen‟ = ‟владея напълно нещо, добре се ориентирам в някаква работа‟
5. Eul’ und Käuzlein zu setzen wissen Röh [знам как да поставя сова и совичка] ‟wissen, wie man eine
schwierige Sache anzufangen hat, um sie erfolgreich durchzuführen‟ =‟знам как да подхвана
някаква трудна работа и да я доведа до успешен край‟
6. den Handel verstehen Fried [разбирам търговията] ‟Erfahrungen haben, sich in einer Sache
auskennen‟ = ‟разбирам си от работата‟
7. sein Handwerk verstehen Fried, Röh [разбирам си работата] ‟das, was man gelernt hat, gut können;
sich gut in seinem Beruf auskennen‟ = ‟разбирам си от работата‟
8. zu Hause sein (in etwas) Fried [вкъщи съм (по отношение на нещо)] ‟sich auskennen, Kenntnisse
haben (in etwas)‟ = ‟имам знания; справям се‟
9. seine Grenzen kennen Fried [познавам си границите] ‟wissen, was man leisten kann‟ = ‟знам си
възможностите‟
10. im kleinen Finger haben Fried [имам на малкия си пръст] ‟sicher beherrschen, gut kennen (od.
können)‟ = ‟добре владея нещо‟
11. imstande sein Fried [в състояние съм] ‟in der Lage sein, können‟ = ‟в състояние съм, мога‟
12. sich nicht aus dem Konzept bringen lassen Röh [не се оставям да ме изкарат от концепта] ‟standfest
und selbstsicher sein‟ = ‟самоуверен съм‟
13. etwas/was los haben Fried [бива ме за нещо] ‟viel können, viel verstehen‟ = ‟знам, разбирам много‟
14. Manns genug sein, etwas zu tun Röh [достатъчно е мъж, за да направи нещо] ‟die nötige Stärke, den
Mut besitzen, um eine Sache zu bewältigen; die Redewendung kann sich auf beide Geschlechter
beziehen‟ = ‟някой притежава нужната сила, за да се справи с някаква работа‟

- 127 -

15. den Nerv haben Röh [имам нерва] ‟sich etwas zutrauen, den Mut haben‟ = ‟имам смелостта да
направя нещо‟
16. seine Sache verstehen Fried [разбирам си работата] ‟s-e beruflichen (od. ähnlichen) Dinge gut
können‟ = ‟разбирам си от работата‟
17. Sicherheit (im Auftreten) haben Röh [имам сигурност (при появата)] ‟sich in jeder Lage richtig zu
verhalten wissen, sich in allen Gesellschaftskreisen angemessen bewegen können‟ = ‟умея да се
държа както трябва във всяка ситуация, да нагодя поведението си съобразно съответната среда,
в която се движа‟
18. in festen Schuhen gehen Röh [вървя със здрави обувки] ‟sich seiner Sache ganz sicher sein‟ =
‟уверен съм в това, което правя‟
19. kein Waisenknabe sein Röh [не съм новак] ‟sich kompetent fühlen, sich in der Lage sehen, eine
schwierige Aufgabe zu lösen‟ = ‟опитен съм; чувствам се компетентен, в състояние съм да се
справя с трудна задача‟
20. Ein guter Schütze zielt nicht lange Beyer [Добрият стрелец не се цели дълго] ‟Selbstvertrauen
macht entschlossen‟ = ‟вярата в собствените сили прави човека решителен‟
II. Стремеж към независимост
1. Er isst sein eigen Brot Röh [Той яде свой хляб] ‟er ist nicht von anderen abhängig‟ = вадя си хляба
Нан
2. flügge sein Fried [с пораснали крила съм] ‟selbständig, unabhängig geworden sein‟ = ‟станал съм
самостоятелен, независим‟
3. sich auf eigene Beine/Füße stellen Fried, Röh [заставам на собствени крака] ‟sich wirtschaftlich
selbständig machen/ wirtschaftlich selbständig sein‟ = Стъпвам на краката си Нич
4. auf eigenen Beinen/Füßen stehen Fried, Röh [стоя на собствени крака] ‟unabhängig sein, keiner
Unterstützung bedürfen ‟ = Стоя на свой крак Нич
5. Wer sein eigener Herr sein kann, der diene keinem andern Beyer [Който може да си бъде господар,
той няма да служи на друг ] = ‟който може да е независим‟
III. Изтъкване на собствените качества
1. sich zu etwas berufen fühlen Röh [чувствам се призван за нещо] ‟sich selbst für auserwählt halten,
sich zutrauen, eine schwierige Aufgabe bewältigen zu können‟ =‟чувствам се призван за нещо;
мисля, че мога да се справя с някаква трудна задача‟
2. Es sind gute Pferde, die ihr Futter fordern Beyer [Добри коне са тези, които си искат храната] ‟Der
Tüchtige kennt seinen Wert‟ = Добрият кон си заслужава храната Григ/Кац
3. Er schneidet die Butter bis auf den Teller Röh [Той нарязва маслото до чинията] ‟er nimmt seinen
Vorteil wahr‟ = ‟когато някой осъзнава своите предимства‟
4. nicht von gestern sein Röh [не съм от вчера] ‟auf der Höhe sein‟ = Не съм вчерашен
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5. Ich bin kein heuriger Spatz! Röh [Не съм тазгодишно врабче!] ‟Man sagt so in Wien, um
anzudeuten, dass man genügend Erfahrung besitze‟ = ‟когато някой иска да се разбере, че той
притежава достатъчно опит‟ стара лисица Ник-Гъл/Гъл
6. sein Licht leuchten lassen Fried [оставям да ми свети светлината] ‟sein Talent, seine besonderen
Fähigkeiten zeigen‟ = ‟показвам си таланта, способностите си‟
7. sein Licht nicht unter den Scheffel stellen/Man muss sein Licht nicht unter den Scheffel stellen Beyer,
Fried [не поставям свещта си под крината/Човек не трябва да си поставя свещта под крината]
‟sein Wissen und Können zeigen‟ = ‟човек трябва да показва знанията и уменията си‟
8. die Oberhand gewinnen/die Oberhand haben Fried [печеля надмощие/превес] ‟siegreich werden,
sich als der Stärkere erweisen/ der Stärkere sein‟ = ‟доказвам се като по-силния‟
9. seiner selbst sicher sein Röh [самоуверен съм] ‟sich genau kennen und wissen, dass man sich nicht
umstimmen lassen wird, dass man etwas beherrscht und mit Erfolg durchführen wird, dass die eigenen
Kräfte ausreichen‟ = Зная себе си Нич
10. jemanden in die Tasche stecken (können) Fried [(мога) да пъхна някого в джоба си] ‟j-m überlegen
sein‟ = ‟превъзхождам го‟, Слагам в джоба си Нич
11. jemandem über sein Fried [над някого съм] ‟stärker als j-d sein, j-m überlegen sein‟ =
‟превъзхождам някого‟
12. einen in den Sack stecken Röh [пъхам някого в чувала] ‟ihm an Kräften überlegen sein‟ = ‟по-силен
съм от някого‟
13. sich (vor/neben jemandem) nicht zu verstecken brauchen Fried [не трябва да се крия от някого ]
‟ebenso gut sein (wie jemand)‟ = ‟добър съм в нещо колкото друг‟
14. j-m das Wasser reichen können Fried [мога да достигна водата на друг] ‟so gut, so tüchtig sein wie
j-d‟ = ‟добър съм в нещо колкото друг‟
15. den Boß herauskehren Röh [изваждам на показ/изтъквам шефа]‟durch Wort und Tat deutlich
machen, wer zu bestimmen hat‟ = ‟(с думи и действия) правя така, че да се разбере, кой командва
парада, кой е шефа‟
16. sich stark machen Röh [правя се силен] ‟sich seiner Kraft rühmen, behaupten, dass man etwas kann‟
= ‟твърдя, че мога нещо‟
17. Seines Fleißes darf sich jeder(mann) rühmen Beyer [На всеки му е позволено да хвали усърдието
си] = ‟човек не трябва да бъде срамежлив‟
18. Schüchtern bleibt nüchtern Beyer [Срамежливият остава гладен] ‟Der Schüchterne erreicht nichts‟ =
‟срамежливите хора не успяват‟
19. Bescheidenheit ist eine Zier, doch weiter kommt man ohne ihr Beyer [Скромността е украса, но
човек продължава/успява без нея] = Скромността краси човека Сим
20. immer der erste Mann an der Spitze sein wollen/erster Mann an der Spitze sein Röh [винаги иска да
е първият на върха] ‟ein großes Geltungsbedürfnis haben, anderen Befehle erteilen wollen, die
entscheidende Position einnehmen wollen‟ = ‟за някой, който се стреми да е начело на властта, да
е винаги начело‟
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21. sich in Szene setzen Röh [поставям се на сцена] ‟sich in den Vordergrund drängen‟ = Излизам на
сцената Нич
IV. Човек трябва да разчита предимно на себе си, на своите сили и възможности
1. Unter eigenem Dach schläft man am sichersten Beyer [Най-сигурно се спи под свой покрив] =
‟своето е най-сигурно‟
2. Sieh selbst nach deinen Dingen, wenn sie sollen wohl gelingen Beyer [Погледни сам нещата си, ако
искаш да ти се осъществят] = Ако искаш свършна работа, свърши си я сам Слав
3. Man zählt nur sicher auf sich selbst Beyer [Човек брои със сигурност само себе си] = ‟човек
трябва да разчита само на себе си‟
4. Von fremdem Schweiß riecht niemand Beyer [Никой не мирише на чужда пот] = ‟всеки трябва да
постига целите си благодарение на собствените си усилия‟
5. Wer sich sein Wetter selber machen kann, der braucht den Hagel nicht zu fürchten Beyer [Който иска
сам да си направи времето, не трябва да се страхува от градушка] = ‟който иска сам да свърши
нещо, трябва да е подготвен за трудностите‟
6. Eigeninitiative entwickeln Röh [проявявам самоинициатива] ‟die Dinge selbst in die Hand nehmen‟
= Вземам нещата в мои ръце Нич
7. mach (doch) deinen Kram allein(e)! Fried [оправи си сам дреболиите/ джунджуриите] ‟erledige
deine Angelegenheiten selbst‟ = ‟уредù си сам работите‟
8. sich von seiner Hände Arbeit nähren Röh [прехранвам се от труда на ръцете си] ‟vom eigenen
Verdienst leben‟ = ‟сам осигурявам прехраната си‟
9. sich die Karten nicht aus der Hand nehmen lassen Röh [не оставям да ми се вземат картите от
ръката] ‟selber die Entscheidungen treffen‟ = ‟сам вземам решенията‟
10. Jeder muss seine Karten selber spielen Beyer [Всеки сам трябва да си изиграе картите] = ‟всеки
трябва сам да взема решенията в живота си‟
11. Selbst ist der Mann Fried, Beyer, Röh [Сам е мъжът/човекът] ‟statt zu warten, muss man sich
notfalls selbst helfen‟ = сам на себе си Нич
12. ohne Rückenwind vorwärtskommen Röh [напредвам без вятър в гърба] ‟sein Weiterkommen nicht
dem Zufall, sondern eigener Anstrengung verdanken‟ = ‟дължа напредъка, успехите си единствено
на собствените си усилия‟
13. Jeder ist seines Glückes Schmied/der Schmied seines Glückes sein Beyer, Röh [Всеки е ковач на
своето щастие/късмет] ‟sein Schicksal selbst in der Hand haben‟ = Всеки е ковач на своето
щастие Григ/Кац
14. Er steht in seinen eigenen Schuhen Röh [Той стои в собствените си обувки] ‟er verdankt alles sich
selbst, er ist ein selbständiger Charakter‟ = ‟казва се за самостоятелните хора, които дължат
всичко на собствените си възможности‟
15. Er kann ohne Steigbügel in den Sattel springen Röh [Той може да скочи на седлото без стреме] ‟er
ist nicht auf fremde Hilfe angewiesen‟ = ‟когато някой не разчита на чужда помощ‟
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16. sich am eigenen Zopf aus dem Sumpf ziehen Röh [със своята опашка се издърпвам от блатото] ‟sich
durch eigene Kraft zu erheben suchen‟ = ‟опитвам се сам да се спася от ситуацията, в която съм
изпаднал‟
17. Wer mit fremdem Schweiße düngt, dem trägt der Acker nur Disteln Beyer [Който тори с чужда пот,
нивата му носи само тръни] ‟Um seine Angelegenheiten soll man sich selbst kümmern‟ = ‟човек
трябва сам да се грижи за своите работи‟
18. Eigenes Hemd wärmt mehr als ein fremder Pelz Beyer [Своя риза топли повече от чужда кожа] =
‟човек трябва да разчита на себе си‟
19. Besser auf eigenen Füßen als auf fremden Stühlen Beyer [По-добре на свои крака отколкото на
чужди столове] = ‟човек трябва да разчита на себе си‟
20. Besser eigen Brot als fremden Braten Beyer [По-добре свой хляб отколкото чуждо печено] = Свое
яйце е по-добро от чужда кокошка Сим
21. Der Starke ist am mächtigsten allein Beyer [Силният сам е най-силен] = Сам да съм, та в гората
да съм Слав
22. Wer allein läuft, wird stets Sieger Beyer [Който бяга сам, винаги е победител] = Сама самица,
бърза бързица Слав
23. Wer sich selbst wegwirft, den heben auch die anderen nicht auf Beyer [Който сам се изхвърля, него
и другите не го вдигат] = ‟който сам не оценява значимостта си, бива пренебрегван и от
другите‟
24. Wer sich selbst verachtet, der ist nichts wert Beyer [Който се презира, той не струва нищо] =
‟който не се уважава, той няма стойност като личност‟
25. Man soll sich nicht selber zum Sklaven machen Beyer [Човек не трябва сам да става роб] = Магаре
ли си, самари много Сим
26. Wer sich selbst zu raten weiß, braucht keinen andern zu fragen Beyer [Който умее да съветва себе
си, не трябва да пита друг] = Можеш ли сам да изпечеш кокошка, недей пита другиго Слав
27. Wer selbst einen Kopf hat, braucht keinen zu borgen Beyer [Който има своя глава, не трябва да си
взема глава под наем] = ‟който е в състояние сам да взима решения, не трябва да се ръководи от
мнението на другите‟
28. Die Axt im Haus erspart den Zimmermann Beyer [Брадвата вкъщи спестява дърводелеца] = ‟когато
човек направи нещо сам, вместо да чака друг да го стори‟
29. Selbst gesponnen, selbst gewonnen Beyer [Сам изтъкал, сам спечелил] = Както ръчица пипала,
тъй гърбица носила Григ/Кац
30. Selbst getan ist bald getan/Bald (Selbst) getan ist wohlgetan Beyer [Което си направил сам, става
скоро] = Сама самица, бърза бързица Слав
31. Selbst ist der beste Bote Beyer [Сам е най-добрият пратеник] = ‟най-сигурно е човек сам да
свърши някаква работа‟
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32. Selbst ist ein gutes Kraut (wächst aber nicht in allen Gärten) Beyer [Сам е хубава билка (но не
расте във всички градини)] = ‟не всички хора са в състояние сами да се справят‟
33. Wer selber kommt, hat einen sicheren Boten Beyer [Който идва/отива сам, има сигурен пратеник]
= ‟най-сигурно е човек сам да свърши някаква работа‟
34. Wer selbst geht, den betrügt der Bote nicht Beyer [Който върви/отива сам, него пратеникът не го
лъже] = ‟най-сигурно е човек сам да свърши някаква работа‟
35. Der beste Bote, wenn man selber geht/ Selber gehen erspart den Botenlohn Beyer [Най-добрият
пратеник е този, който отива сам] = ‟най-сигурно е човек сам да свърши някаква работа‟
36. Wer gut bedient sein will, bediene sich selbst Beyer [Който иска да бъде обслужен добре, да се
обслужи сам] = ‟който иска нещо да бъде направено така, както той иска, трябва да си го
направи сам‟
37. Wer sein eigenes Pferd reiten will, muss seinen eigenen Hafer füttern Beyer [Който иска да язди
собствен кон, трябва да отглежда свой овес ] ‟Für Privatsachen muss man auch selbst aufkommen‟
= ‟всеки трябва сам да урежда личните си работи‟
38. Selbsthilfe ist die beste Nothilfe Beyer [Собствената помощ е най-добрата помощ в беда] = ‟когато
човек разчита на собствените си сили‟
39. Auf eigenem Grunde baut man am besten Beyer [На своя земя се гради/се строи най-добре] =
‟своето е най-сигурно‟
40. Eigene Hand ist die nächste Beyer [Собствената ръка е най-близката] = Своята ръка, дето ще те
почеше, друга не може Григ/Кац
41. Eigene Beine sind die besten Beyer [Собствените крака са най-добрите] = ‟когато човек разчита
на собствените си сили‟
42. Mit eigenen Füßen läuft man am weitesten Beyer [Със собствените крака се бяга най-далече] =
‟когато човек разчита на собствените си сили‟
43. Eigene Hand ist Herr im Land Beyer [Собствената ръка е господар в страната] ‟Um seine
Angelegenheiten soll man sich selber kümmern‟ = ‟всеки трябва сам да урежда личните си работи‟
44. In seiner Haut lebt sich’s am besten Beyer [В собствената кожа се живее най-добре] = ‟когато
човек има самочувствие и вяра в себе си‟
45. Es ist schlimm, wenn man seinem Arsche keinen Furz mehr anvertrauen kann Beyer [Лошо е, ако
човек не може да си довери пръдня на задника] = ‟когато човек не вярва в силите си‟
46. Auf eigenem Sattel reitet man sicher Beyer [Върху собствено седло се язди сигурно] = Чуждо
седло не е меко Григ/Кац
47. Auf eigenem Schlitten fährt sich’s am besten Beyer [На своя шейна човек най-добре се пързаля] =
‟когато човек разчита на себе си‟
48. Der eigene Pfennig zahlt am besten Beyer [Собственият пфениг плаща най-добре] = ‟когато човек
разчита на себе си‟
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49. Mit eigenem Löffel isst sich’s am besten Beyer [Със своя лъжица се яде най-добре] = ‟човек трябва
да разчита на себе си‟
50. Eigener Tisch ist der beste Beyer [Собствената маса е най-добрата] = ‟когато човек разчита на
себе си‟
51. Besser an eigenem Tische darben als an fremdem schwelgen Beyer [По-добре да мизерстваш на
своя маса, отколкото да пируваш на чужда] = ‟самостоятелността е по-важна‟
52. Eigene Wolle wärmt am besten/Eigen Kleid wärmt am besten Beyer [Собствената вълна топли найдобре/Собствената дреха топли най-добре] = ‟вярвай предимно на себе си, на своите
възможности‟
53. Eigen Brot nährt am besten Beyer [Собственият хляб храни най-добре] = Чуждият хляб зъби
кърши Григ/Кац, По-добре своя леща от чужда кокошка Сим
54. Eigene Kraft schafft Beyer [Собствената сила създава] = ‟това, което човек сам прави‟
55. Mit eigenen Nägeln kratzt man sich am besten Beyer [Със свои нокти се драска най-добре] =
‟човек се бори най-добре със свои сили‟
56. Wer selbst für sich sorgt, ist am besten beraten Beyer [Който сам се грижи за себе си, е посъветван
най-добре] = ‟човек трябва да разчита предимно на себе си‟
57. Eigener Fleiß macht den Schornstein rauchen Beyer [Собственото усърдие прави така, че коминът
да запуши] = ‟който се надява на себе си, ще има успехи‟
58. Vom eigenen Boden kommt das Beste Beyer [От собствената земя идва най-доброто] ‟Man muss
sich auf die eigenen Fähigkeiten stützen; von eigenem Können‟ = ‟човек трябва да разчита на
собствените си умения‟
59. Wer eigene Hände hat, braucht fremde nicht zu borgen/Wer Eigenes hat, braucht nicht zu borgen
Beyer [Който има свои ръце, не трябва да заема чужди/Който има свое, не трябва да заема
чуждо] = ‟който сам може да се справи с нещо, не трябва да разчита на други‟
60. Die eigenen Geschäfte gehen vor Beyer [Собственият бизнес напредва/преуспява] = ‟когато човек
разчита само на себе си‟
61. Mit eigenem Ruder fährt sich’s am besten Beyer [Със собствено кормило се кара най-добре] =
‟когато човек разчита на своите сили‟
62. Eigen Feuer kocht wohl Beyer [Собственият огън гори добре] = ‟нещо, направено самостоятелно,
има успех‟
63. Eine eigene Elle ist besser als eine fremde Meile Beyer [Собственият лакът/аршин е по-добър от
чуждата миля] = ‟за предпочитане са собствените сили‟
64. Besser die eigene Wanne als das fremde Faß Beyer [По-добре собствена вана, отколкото чужда
бъчва] = ‟малки резултати, постигнати със собствени усилия са по-добре от големи, но с чужда
помощ‟
65. Eigene Hut am besten tut Beyer [Най-добре е своя шапка] = ‟собствените умения са за
предпочитане‟
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66. Selber essen macht fett/satt Beyer [Самостоятелното ядене насища] = ‟когато човек прави нещо
сам, а не разчита на други‟
67. Was man selber isst, schmeckt am besten/Es schmeckt nichts besser, als was man selbst isst Beyer
[Когато човек яде сам, му се услажда най-много/Нищо не е така вкусно от това, от това, човек
да яде сам] = ‟когато човек прави нещо сам, а не разчита на други‟
68. Wer ein sauberes Haus haben will, muss selber fegen Beyer [Който иска да има чиста къща, трябва
сам да мете] = Сякой си мете пред вратата Икон, Слав
69. Wer fett werden will, muss sich selber mästen Beyer [Който иска да напълнее, трябва сам да се
угоява] = ‟човек трябва да разчита предимно на собствените си усилия‟
70. Wer gedeihen will, sehe selber nach dem Seinigen/Schaue selbst nach deinen Dingen, sollen sie dir
wohl gelingen/Sieh selbstnach deinen Dingen, wenn sie dir sollen wohl gelingen Beyer [Който иска
да му спорù, да си гледа сам своето/Ако искаш да ти вървят нещата, сам си ги наглеждай] = Ако
искаш свършна работа, свърши си я сам Слав
71. Wenn etwas gutzumachen ist, muss man selber gehen Beyer [Ако нещо трябва да се направи добре,
човек трябва сам да отиде] = Ако искаш свършна работа, свърши си я сам Слав
72. Was du selbst tun kannst, (das) überlasse nicht anderen/andern Beyer [Което можеш да свършиш
сам, не оставяй на друг/други] = Ако искаш свършна работа, свърши си я сам Слав
73. Wenn du etwas getan haben willst, so gehe selber, wenn nicht, so schicke einen andern Beyer [Ако
искаш нещо да ти се свърши, то иди сам, ако не, прати някой друг] = Ако искаш да ти се не
свърши работата, предай я другиму да я върши Григ/Кац
74. Was gut geht, tut der Bauer selbst Beyer [Което върви добре, си го прави селянинът] = ‟когато
човек иска нещо да се свърши добре, е необходимо сам да я свърши‟
75. Ich verlasse mich auf meine Füße, sagte der Hase/Ich verlasse mich auf meine großen Hörner, sagte
der Ziegenbock Beyer [Разчитам на краката си, каза заекът/Разчитам на големите си рога, каза
козелът] = ‟всеки разчита на себе си‟
76. Ein Ochse verlässt sich auf seine Hörner Beyer [Волът разчита на рогата си] = ‟всеки разчита на
себе си‟
77. Hast du kein Glas, trink aus dem Faß Beyer [Ако нямаш чаша, пий от бъчвата] ‟Man muss sich zu
helfen wissen‟ = ‟човек трябва да може да се справя с най-различни проблеми и ситуации‟
78. Der Mensch mag noch so dumm sein, er muss sich nur zu helfen wissen/Man (Der Mensch) muss sich
zu helfen wissen Beyer [Човек трябва да може сам да си помага/да се оправя] = ‟всеки трябва да
разчита на собствените си умения‟
79. Sich zu helfen wissen ist besser als viel wissen Beyer [Да умееш да си помогнеш е по-добре от това,
да знаеш много] = ‟практическото справяне с някакъв проблем е по-важно от теоретичните
знания, които не вършат работа‟
80. sich selbst helfen Röh [помагам на себе си] ‟sich nicht auf andere verlassen; statt zu warten, muss
man sich notfalls selbst helfen‟ = ‟вместо да се надява на чужда помощ, човек трябва да се
уповава предимно на себе си‟
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81. auf die Füße fallen Röh [падам на краката си] ‟sich immer zu helfen wissen, sich schnell in allen
Lagen zurechtfinden‟ = ‟когато човек намира изход от всяка ситуация, в която изпада‟
82. Ein guter Kopf kommt nirgends in die Fremde Beyer [Добрата глава никога не отива надалеч]
‟Wenn einer sich immer zu helfen weiß‟ = ‟когато човек е в състояние сам да се справи с някакъв
проблем‟
83. Wer keine Kuh hat, muss die Katze melken Beyer [Който няма крава, трябва да дои котката] ‟Man
muss sich zu helfen wissen‟ = ‟човек трябва да може да се справя с трудностите, които среща‟
84. Das Glück hilft keinem, der sich nicht selbst hilft/Hilf dir selbst, so hilft dir Gott (das Glück) Beyer,
Röh [Късметът не помага на никой, който сам не си помага/ Помогнù си сам, за да ти помогне и
Господ] ‟man muss sich notfalls selbst helfen‟ = ‟човек трябва да разчита предимно на себе си‟
85. Der ist ein armer Mann, der sich selbst nicht helfen kann Beyer [Този, който сам не може да си
помогне, е беден човек] = ‟който винаги разчита на другите, който няма нужното самочувствие,
че сам може да се справи, е достоен за съжаление‟
86. Das ist ein weiser Mann, der sich selber raten kann Beyer [Който умее да се съветва сам, е мъдър
човек] = ‟който умее да взима правилни решения‟
87. Ein rechter Schütze hilft sich selbst Beyer [Истинският стрелец сам си помага] = ‟човек трябва да
разчита на себе си‟
88. Man muss sich nicht selber zum Hunde machen Beyer [Човек не трябва сам да се прави на куче] =
‟човек трябва да има нужното самочувствие; не трябва да се унижава пред друг‟
89. Besser eine Quelle im Haus als an Nachbars Pumpe gehen Beyer [По-добре извор в къщата,
отколкото да се ходи за помпата на съседа] = ‟по-добре е човек да разчита на себе си, а не да се
надява на чужда помощ‟
90. Willst du stark sein, so erkenne deine Schwächen Beyer [Опознай слабостите си, ако искаш да си
силен] = ‟когато знаеш слабите си места, може по-добре да ги защитиш и по този начин да си
по-малко раним, уязвим‟
V. Човек не трябва да разчита на чужда помощ, на чужди възможности
1. Wer auf fremdem Pferde reitet, kommt zu Fuß heim Beyer [Който язди чужд кон, се връща пеша
вкъщи] = Който язди чужд кон, насред път пеш тръгва Григ/Кац
2. Wer in fremden Kleidern ausgeht, kommt nackt wieder heim Beyer [Който излиза с чужди дрехи, се
връща гол вкъщи] = ‟който се надява на чужда помощ, остава излъган‟
3. Ein fremder Pelz wärmt nicht Beyer [Чужда кожа не топли] = ‟чуждата помощ не може да се
сравни с това, което човек сам може да направи‟
4. Geborgte Kleider wärmen nicht lange Beyer [Назаем взети дрехи не топлят дълго] = Назаем взет
кожух топло не държи Сим
5. Ein geborgter Mantel hält nicht warm Beyer [Назаем взето палто не държи топло] = Назаем взет
кожух топло не държи Сим
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6. Lieber barfuß als in geborgten Schuhen Beyer [По-добре бос, отколкото в назаем взети обувки] =
С чужди чизми хоро играе Григ/Кац
7. Wer auf anderer Leute Schuhe wartet, der muss lange barfuß gehen Beyer [Който чака обувките на
други хора, той ще трябва дълго да върви пеш] = ‟който се надява на чужда помощ, ще трябва
дълго да я чака‟
8. Wer sich auf anderer Leute Schüssel verlässt, geht hungrig zu Bett Beyer [Който се надява на чужда
паница, си ляга гладен] = ‟когато някой се надява на чужда помощ, остава разочарован‟
9. Wer mit fremden Ochsen pflügt, hat eine magere Ernte Beyer [Който оре с чужди волове, има слаба
реколта] = ‟когато нещо се върши с общи усилия, то няма голям успех‟
10. Mit fremden Zähnen kann man nicht kauen Beyer [Не може да се дъвче с чужди зъби] = ‟не може
да се разчита на чужда помощ‟
11. Wer nichts hat, dem helfen seine Vettern wenig Beyer [Който няма нищо, на него
братовчедите/роднините му малко помагат] ‟Man soll sich auf Hilfe in der Not nicht allzu sehr
verlassen‟ = ‟човек не трябва да разчита твърде много на помощ отвън в случай на нужда‟
ЦЕННОСТ: ЦЕЛЕУСТРЕМЕНОСТ
I. Стремеж към постигане на цели
II. Непреклонност при постигане на цели
III. Постигане на целите
IV. Подтикване към реализиране на заплануваните цели
I. Стремеж към постигане на цели
1. alles dransetzen Fried [залагам всичко] ‟alles nur Mögliche versuchen, sich aufs äußerste bemühen‟
= залагам последния си коз Нич
2. es abgesehen haben auf etwas Fried [целя нещо] ‟etwas erreichen, gewinnen wollen‟ = ‟поставям си
нещо за цел‟, Хвърлям око Нан
3. etwas im Auge haben Röh [имам нещо в окото] ‟ein bestimmtes Ziel verfolgen‟ = Пада ми окото
Нан, Ще вървя, дорде очи видят и крака носят Григ/Кац
4. etwas nicht aus den Augen lassen Röh [не оставям нещо от очите] ‟ein bestimmtes Ziel verfolgen,
ständig einer Sache eingedenk sein‟ = не изпускам из/от очи Нан
5. aussein auf etwas Fried [на път съм към нещо] ‟etwas anstreben, ein Ziel haben‟ = ‟стремя се към
нещо‟
6. jemand geht ran wie Blücher Röh [атакува като Блюхер] ‟jemand versucht, mit viel Energie schnell
an sein Ziel zu gelangen‟ = ‟когато някой се стреми да достигне целта си бързо, като вложи
много енергия‟
7. Das Ding werden wir schon drehen (schaukeln, deichseln, fingern) Röh [Ще завъртим нещото] ‟die
Sache werden wir meistern und zum Ziel führen‟ = Навивам гайките Нич
8. durch etwas hindurch müssen Röh [трябва да минем през нещо] ‟Schwierigkeiten, Anstrengungen
überwinden müssen‟ = Проправям пъртина Нич
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9. sich durchkämpfen (müssen) Röh [(трябва) да се борим докрая] ‟sich mühsam einen Weg bahnen,
Schwierigkeiten überwinden‟ = Проправям си път Нич
10. eine Fährte verfolgen/ einer Fährte folgen Fried [следвам следата] ‟e-n Plan zu verwirklichen
suchen, e-r Möglichkeit nachgehen‟ = Вървя по следите Ник-Гъл/Гъл
11. etwas auf seine Fahne/sein Panier schreiben Röh [пиша нещо върху знамето си] ‟sich etwas zum
Ziel nehmen; ein Ziel unbeirrt verfolgen, gemäß dem Wahlspruch, dem man sich verpflichtet hat‟ =
държа високо знамето Нич
12. hoch hinauswollen/obenhinaus wollen Fried, Röh [искам (да се изкача) високо нагоре] ‟ein hohes
Ziel haben, ehrgeizig sein, kühne Pläne haben‟ = Вървя нагоре Нич, Гледам нависоко Нич
13. den Kranz erhalten/ Den Kranz bekommt nur der Sieger Beyer, Röh [получавам венеца/Само
победителят получава венеца] ‟siegen‟ = ‟побеждавам‟
14. Kurs nehmen auf etwas Fried [поемам курс] ‟ein bestimmtes Ziel ansteuern‟ = ‟насочвам се към
определена цел‟
15. etwas mit Lust und Liebe tun Röh [правя нещо с желание и любов] ‟mit dem Einsatz aller
Fähigkeiten und Kräfte für ein hohes Ziel‟ = С желание всичко се постига Сим
16. es weit bringen Fried [водя го надалеч] ‟im Leben (od. beruflich) Besonderes leisten, hohe Ziele
erreichen‟ = Стигам далеч Нич, Хвърчи нависоко, гледа нашироко Григ/Кац
17. Der Herr steckt ihm schon im Kopfe Röh [Господарят му е скрит вече в главата] ‟er will hoch
hinaus‟ = ‟някой се стреми към високи позиции, нагоре в йерархията‟
18. einen Fuß im Steigbügel (im Amte) haben Röh [имам крак в стремето] ‟den ersten Schritt auf dem
Wege zum Erfolg bereits getan haben, eine gute Ausgangsposition besitzen‟ = ‟когато някой е
направил успешно първата крачка по пътя на успеха; стартирал е добре‟
19. sich an den Laden legen Röh [лягам на дъската/в ковчега] ‟etwas auf einem bestimmten Gebiet
anstreben (wobei meist eine ambitiöse Absicht mitschwingt)‟ = ‟стремя се към нещо в определена
област (при което често е налице амбициозно намерение)‟
20. einen Platz an der Sonne erringen/sich einen Platz an der Sonne erobern Fried [спечелвам си място
под слънцето] ‟sich behaupten, vorankommen, erfolgreich sein‟ = ‟налагам се, преуспявам‟
21. große Rosinen im Sacke haben Röh [имам големи стафиди в чувала] ‟große Pläne hegen, hoch
hinauswollen‟ = ‟имам големи планове; стремя се нагоре
22. hinter etwas her sein/auf etwas erpicht sein wie der Teufel hinter der (armen) Seele Fried [зад нещо
съм/алчен, настървен съм за нещо както дяволът за (бедната) душа] ‟sehr begierig nach etwas
sein‟ = ‟упорито преследвам нещо‟
23. scharf hinter einer Sache her sein Röh [упорито стоя зад някаква работа] ‟sie eifrig betreiben‟ =
‟усърдно върша някаква работа‟
24. nach den Sternen greifen Röh [посягам към звездите] ‟nach dem Höchsten streben, sein Ziel sehr
weit stecken und von sich selbst das Äußerste fordern‟ = ‟стремя се нагоре, като изисквам от себе
си извънредно много‟
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25. Er hält den rechten Strich Röh [Той държи правилната посока] ‟er schlägt den rechten Weg ein, um
zum Ziel zu gelangen‟ = ‟той върви по правилния път, за да постигне целта си‟
26. Wer aufwärts will, muss aufwärts blicken Beyer [Който иска напред, трябва да гледа напред] =
Високо лети орелът, затова далече гледа Григ/Кац
27. die Treppe hinauffallen Fried [изкачвам стълбата] ‟auf der (amtlichen) Stufenleiter aufsteigen,
obwohl eigentlich das Gegenteil zu erwarten war‟ = ‟изкачвам се по стълбата на длъжностната
йерархия, въпреки че се е очаквало обратното‟
28. zu neuen Ufern aufbrechen Röh [поемам към нови брегове] ‟völlig andere Ziele anstreben, vom
Unbekannten gelockt werden‟ = ‟стремя се към нови цели, изкушен от непознатото‟
29. wissen, was man will Röh [знам, какво се иска] ‟seine Ziele genau kennen und konsequent verfolgen‟
= ‟знам какви цели имам и как точно да ги следвам‟
30. seinen Weg machen Fried, Röh [правя своя път] ‟im Leben vorankommen, Karriere machen, höher
aufsteigen‟ = Пробивам си път Григ/Кац, Нич
31. auf dem besten Wege (zu etwas) sein (zu tun) Fried, Röh [на най-добрия път съм (да направя нещо)]
‟bald ein bestimmtes Ziel erreicht haben‟ = ‟скоро ще постигна определена цел‟
32. einen guten Wurf tun Fried [правя добро хвърляне] ‟etwas (wirtschaftlich) Erfolgreiches tun‟ =
‟успявам в нещо‟
33. Je weiter wir graben, je tiefer wir kommen Beyer [Колкото по-нататък копаем, толкова по-дълбоко
навлизаме] = ‟колкото повече човек напредва в дадена област, толкова повече
предизвикателства среща‟
34. Je höher der Brotkorb, desto mehr langt man danach Beyer [Колкото е по-нависоко панерът с хляб,
толкова повече се пресяга човек към него] = ‟недостижимото изкушава човешката натура‟
35. Je höher Ziel, je besser Schütz Beyer [Колкото е по-висока целта, толкова е по-добра защитата] =
‟за да успее човек да постигне целта си, трябва да се предпази от тези, които евентуално биха
му попречили‟
36. Mit klarem Ziel gewinnt man viel Beyer [С ясна цел много се постига] = ‟когато целта е ясно
формулирана‟
37. Langsam kommt auch ans Ziel/Wer langsam kommt , der kommt auch/Wer langsam geht, kommt auch
zu Markt (zum Ziel) Beyer [Бавно също се достига целта/Който върви бавно, той също
пристига/Който върви бавно, той също стига до пазара] = Който върви полека, отива далеко
Григ/Кац
38. Schritt für Schritt kommt man nach Rom/etwas Schritt für Schritt tun Beyer, Röh [Стъпка по стъпка
се отива до Рим/правя нещо стъпка по стъпка] ‟ganz allmählich und vorsichtig, aber immer mehr
und mehr vorankommen‟ = Стъпка по стъпка планина се прехвърля Григ/Кац, Крачка по крачка
Нич
39. Stufe für Stufe kommt man auf den Turm Beyer [Стъпало по стъпало изкачва човек кулата] =
‟когато не се бърза, а последователно и постепенно се върви нагоре към успеха‟
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40. Wer die Treppe hinauf will, geht Stufe für Stufe Beyer [Който иска да се качи по стълбата, върви
стъпало по стъпало] = ‟когато не се бърза, а последователно и постепенно се върви нагоре към
успеха‟
41. Solange wir leben, so lange wir streben/Solange man lebt, so lange man strebt/Wer nicht strebt, der
nicht lebt Beyer [Докато живеем, се стремим/Който не се стреми, той не живее] = ‟ако хората
нямат цели, техният живот е безсмислен, непълноценно изживян‟
42. den Marschallstab im Tornister tragen Fried [нося фелдмаршалския жезъл] ‟ein hohes Ziel
erreichen können‟ = ‟мога да достигна висока цел‟
II. Непреклонност при постигане на цели
1. sich von etwas nicht abbringen lassen Fried [не се оставям да ме отклонят] ‟etwas hartnäckig
verfolgen, betreiben‟ = ‟упорито преследвам нещо‟
2. sich durch nichts anfechten lassen Fried [не се оставям да ме изкушат с нищо] ‟sich durch nichts
von einer Idee (oder einem Plan) abbringen lassen‟ = ‟не се оставям да ме отклонят от идея или
план; упорито преследвам предначертаното‟
3. am Ball bleiben Fried [оставам върху топката] ‟eine Sache weiterverfolgen, nicht aufgeben‟ = ‟не
се предавам; продължавам да следвам нещо‟
4. nicht nach rechts und links blicken/schauen/weder rechts noch links schauen Fried, Röh [не гледам
нито надясно, нито наляво] ‟stur seinen Weg verfolgen; sich durch nichts beirren lassen, mutig
vorwärts gehen‟ = ‟не се оставям да бъда заблуден, следвам пътя си‟
5. durch Gras und Stroh (Korn) gehen Röh [вървя през трева и слама/зърно] ‟sich in einem Vorhaben
durch nichts behindern lassen‟ = ‟не позволявам да ми попречат да осъществя намеренията си‟
6. seine Ehre in etwas setzen Fried [поставям си честта в нещо] ‟sich voll und ganz für etwas einsetzen,
sich sehr um etwas bemühen‟ = ‟правя всичко, което е по силите ми, за да постигна нещо‟
7. alle Hebel in Bewegung setzen Fried [пускам всички лостове] ‟alle Mittel anwenden, um ein Ziel zu
erreichen‟ = Пускам в ход всички средства Арн/Дим, Правя, струвам Нич
8. Himmel und Erde/Himmel und Hölle in Bewegung setzen Röh [раздвижвам небе и земя] ‟sich
intensiv um etwas bemühen, alles Mögliche versuchen; alles aufbieten, um etwas zu erreichen‟ =
Дера/Продирам земята Нич, Под земята рових/ще ровя Нич
9. über Leichen gehen Röh [вървя през трупове] ‟rücksichtslos auf ein Ziel lossteuern‟ = Минавам
през трупове Нич
10. alle Minen springen lassen Röh [взривявам всички мини] ‟alle Kräfte in Bewegung setzen‟ =
Пускам всички средства в ход Арн/Дим
11. ohne Rücksicht auf andere vorgehen/keinerlei Rücksichten kennen/ohne Rücksicht auf Verluste
(handeln) Röh [вървя напред без да се съобразявам с другите] ‟seine Ziele unbedingt, auch auf
Kosten anderer durchsetzen wollen‟ = ‟на всяка цена искам да осъществя намеренията си, без да
се съобразявам с никого‟
12. nicht eher ruhen, bis etwas geschieht Röh [не се успокоявам, докато не се случи нещо] ‟seine
Bemühungen unentwegt bis zum Erfolg fortsetzen‟ = ‟не се отказвам, докато не приключа успешно
начинанията си‟
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13. alle Saiten anspannen Röh [обтягам всички струни] ‟alle Mittel einsetzen, um seinen Zweck zu
erreichen‟ = ‟прилагам всички средства, за да постигна целта си‟
14. Er geht gerade durch den See Röh [Той върви направо през езерото] ‟er ist aufrichtig, er hat einen
festen Charakter und lässt sich durch nichts von seinem Wege abbringen; was er einmal begonnen hat,
führt er unbeirrt zu Ende‟ = ‟за някой, който неотклонно преследва целите си и ги осъществява
докрая‟, На прав път съм Нич
15. mit vollen Segeln fahren Röh [плавам с напълно обтегнати платна] ‟alle Mittel ins Werk setzen, um
seinen Zweck zu erreichen‟ = ‟използвам всички средства, за да постигна това, което искам‟
16. Siebenmeilenstiefel anhaben Röh [обул съм скороходни ботущи] ‟sich seinem Ziel mit
Riesenschritten nähern‟ = Вървя с големи крачки Нич
17. etwas auf die Spitze treiben Röh [тласкам нещо до върха] ‟etwas bis zum Äußersten treiben‟ =
Вдигам връх Нич
18. das Steuer (fest) in der Hand haben Röh [държа здраво кормилото в ръка] ‟seine Ziele konsequent
verfolgen, sich auf seinem Wege durch nichts und niemanden beirren lassen‟ = Държа кормилото
Нич, с твърда/със здрава ръка Нич
19. Lass nicht nach, so kommst du hoch/Wer nicht nachlässt, kommt ans Ziel Beyer [Не отстъпвай, така
ще стигнеш високо/Който не отстъпва, стига до целта] = ‟който неотклонно преследва целите
си, той успява да ги реализира‟
20. Beharrlichkeit führt zum Ziel Beyer [Упоритостта/Постоянството води до целта] = С воля всичко
се постига Сим
21. Steter Tropfen höhlt den Stein Röh [Постоянната капка дълбае камъка] ‟Beständigkeit führt
schließlich zum Ziel‟ = Капка камък копае/пробива Сим
III. Постигане на целите
1. sich Bahn brechen Fried [пробивам си път] ‟sich Anerkennung verschaffen, sich durchsetzen‟ =
Проби си път Григ/Кац
2. sich die Beine ablaufen Röh [изпотрошавам си краката] ‟um etwas zu erlangen‟ = ‟докато постигна
нещо‟, Изпотрепвам/Изпочупвам си краката Нан, Нич, Съдра железни цървули, докато го
найде Григ/Кац
3. es zu etwas bringen Fried [нося, водя го до нещо] ‟etwas Gutes, Besonderes im Leben leisten, e-e
gute Stellung im Berufsleben erreichen‟ = ‟правя кариера; успявам в професионално отношение‟
4. einer Sache zum Durchbruch verhelfen/etwas zum Durchbruch bringen Fried [помагам нещо да се
прояви, да пробие] ‟erreichen, dass sich etwas durchsetzt‟ = ‟помагам нещо да се утвърди‟, Пека
си работата Нич
5. als Erste(r) durchs Ziel gehen Röh [минавам първи през финала] ‟den Wettkampf gewinnen‟ =
‟печеля състезанието‟
6. sich einen Namen machen Fried [правя си име] ‟berühmt, bekannt werden‟ = ‟ставам прочут,
известен‟
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7. es schaffen/etwas (Großes) schaffen Fried, Röh [успявам] ‟ein Ziel erreichen, e-e bestimmte Tätigkeit
erfolgreich erledigen‟ = ‟успявам да осъществя успешно определена дейност‟
8. von den Schranken zum Ziel Röh [от загражденията до целта] ‟vom Anfang bis zur Vollendung, bis
zum Erfolg‟ = ‟от начало до край, до успех‟
9. zum Schuß kommen Röh [стигам до изстрел] ‟zu seinem Ziel gelangen‟ = ‟достигам целта си‟
10. ins Schwarze treffen Röh [улучвам черното на кръга, центъра му] ‟seinen Zweck erreichen, ins Ziel
treffen, größten Erfolg haben‟ = ‟постигам целта си, имам голям успех‟
11. den Vogel abschießen Röh [свалям с изстрел птицата] ‟die beste Leistung erzielen‟ = ‟спечелвам
първенството; имам най-голям успех‟
12. einen großen Wurf tun Fried [правя голямо хвърляне] ‟etwas Großes erfolgreich durchführen‟ =
‟удава ми се голямо постижение‟
13. Wer oben(an) sitzt, auf den sieht die Welt Beyer [Който седи горе, него гледа светът] ‟преуспелите
са обект на внимание‟
IV. Подтикване към реализиране на заплануваните цели
1. wir müssen durch Fried [трябва да преминем] ‟wir müssen die Schwierigkeiten auf uns nehmen und
überwinden‟ = ‟трябва да преодолеем трудностите и да победим‟
2. Das ist des Schweißes der Edlen wert Röh [Това си струва потта на благородните] ‟das Ziel ist
wirklich erstrebenswert, die Anstrengung um eine gute und aussichtsreiche Sache wird sich in der
Zukunft auszahlen‟ = ‟целта си струва усилията; хвърлените усилия ще бъдат възнаградени в
бъдеще‟
3. Hohe Dinge haben viel Anstoß Beyer [Високите неща имат много тласък] = ‟ако човек има големи
амбиции, трябва да положи големи усилия‟
4. Wer sich rührt, der kommt zu was Beyer [Който се мърда, той стига до нещо] = ‟който полага
усилия, той бива възнаграден‟
5. Sich nicht rühren heißt verlieren Beyer [Да не се помръдваш означава да загубиш] = ‟който не
полага усилия, той не успява‟
6. Wer will reichen, darf nicht schleichen Beyer [Който иска да стигне, не трябва да се влачи] ‟Wer
zu etwas kommen will‟ = ‟който иска да успее, трябва да действа бързо, енергично‟
7. Wer etwas begehrt, muss danach gehen Beyer [Който желае нещо, трябва да го следва] = ‟който
има цел, трябва да я преследва‟
8. Wer danach geht, der kriegt was/Wer was haben will, der muss danach gehen Beyer [Който следва
нещо, той го получава/Който иска да има нещо, трябва да го следва] = ‟който преследва целите
си, той успява‟
9. Wer ernsthaft will, der leistet viel Beyer [Който иска нещо сериозно, той прави много] = ‟когато
някой има сериозни намерения, той влага много от себе си‟
10. Wer nicht kämpft, wird nicht gekrönt Beyer [Който не се бори, той не бива коронясан] = ‟който не
се бори с трудностите (по пътя към успеха), той не бива възнаграден‟
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11. Hoher Rang kommt nicht von Müßiggang Beyer [Високият ранг не идва с безделие] = ‟високите
позиции не се предлагат даром; те трябва да се заслужат‟
12. Wer auf den Gipfel will, muss beim Fuße anfangen Beyer [Който иска да стигне върха, трябва да
започне от краката] = ‟трябва да се започне от началото, за да се стигне до успех‟
13. Wer das Große will, muss das Kleine opfern Beyer [Който иска голямото, трябва да пожертва
малкото] = За да получиш, трябва да дадеш
14. Hinfallen ist keine Schande, aber liegenbleiben Beyer [Не е срамно да паднеш, а да останеш да
лежиш] = ‟не провалът е повод за притеснение, а нежеланието за по-нататъшна борба‟
15. Leben heißt kämpfen Beyer [Да живееш означава да се бориш] = Животът е борба Сим, Да
живееш, значи да се бориш Сим
16. Kein Sieg ohne Kampf Beyer [Няма победа без борба] = ‟за да успееш, трябва да влагаш много от
себе си‟
17. Wer nichts aus sich macht, der ist nichts Beyer [Който не прави нищо от себе си, той е нищо] =
‟който не работи върху самоусъвършенстването си, той не притежава стойностна личност‟
18. Scherz und Spiel ist nicht des Lebens Ziel Beyer [Шегата и играта не са цел на живота] = ‟поставяй
си сериозни цели в живота‟
19. Wer zugreift, dem gehört die Welt Beyer [Който посегне, на него му принадлежи светът] = ‟светът
принадлежи на амбициозните, целеустремените хора‟
20. Wer jeden Weg geht, erreicht kein Ziel Beyer [Който върви по всеки път, не достига никаква цел]
= ‟който не преследва неотклонно поставената си цел, а се ангажира с други неща, които му
пречат, няма да успее‟
21. Dem Mutigen gehört die Welt Beyer [светът принадлежи на смелите] = ‟само тези, които имат
кураж, успяват в начинанията си‟
22. Wenn der Mut weg ist, taugt der Mann nichts Beyer [Когато липсва смелостта, човек не го бива за
нищо] = ‟смелостта е много важно личностно качество‟
23. Wag was, so wirst du was Beyer [Осмелù се, така ще си нещо] = ‟ако човек иска да успее, трябва
да е действен, борбен‟
24. Wagen macht gewinnen, zagen macht zerrinnen Beyer [Смелостта прави победата, колебанието не
прави нищо] = ‟човек успява, ако е решителен, нерешителността не води до действия‟
25. Dem Kühnen hilft das Glück, den Feigen weist’s zurück Beyer [Късметът помага на смелите, а
отпраща страхливите] = ‟ако искаш да успееш, трябва да проявиш смелост, решителност‟
26. Das Glück hilft keinem Hasenfuß Beyer [Късметът не помага на страхливеца] = ‟нерешителните
не успяват‟
27. Wo du fliegen kannst, sollst du nicht kriechen Beyer [Където можеш да летиш, не трябва да
пълзиш] = ‟когато имаш възможности да постигнеш високи цели, не се задоволявай с малко‟
28. Kopf hoch! Fried [Горе главата!] ‟lass den Mut nicht sinken!‟ = Горе главата! Нич
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29. den Kopf oben behalten Fried [държа главата горе] ‟den Mut nicht sinken lassen‟ = ‟не губя кураж‟,
горе главата Андр
30. sich oben halten Fried [държа се горе] ‟nicht untergehen, alle Schwierigkeiten überwinden‟ = ‟не се
предавам, преодолявам всички трудности‟
ЦЕННОСТ: МНИТЕЛНОСТ, НЕДОВЕРЧИВОСТ
I. Предпазливост
II. Недоверчивост
III. Отношение към двуличието/лицемерието, фалша
I. Предпазливост
1. einen wahren Eiertanz aufführen Röh [водя истински танц с яйца] ‟eine Sache vorsichtig anfassen‟
= Духам тиквите отдалеч Нич
2. Sachte mit der Braut auf dem Eise Röh [внимателно с булката на леда] ‟Vorsicht bei einer erst
eingefädelten Sache, bei bedenklichen Umständen‟ = ‟да се действа предпазливо при работа, която
е скроена, около която обстоятелствата са съмнителни‟
3. auf Nummer sicher gehen/spielen Röh [вървя/играя към/със сигурен номер]
Vorsichtsmaßnahmen treffen, sich auf kein Risiko einlassen‟ = ‟не искам да рискувам‟

‟alle

4. Sicher ist sicher! Röh [сигурното е сигурно] ‟Prüfen wir es noch einmal nach, seien wir lieber etwas
vorsichtig‟ = ‟сигурното си е сигурно‟
5. nach dem Rechten sehen Röh [гледам дали всичко е както трябва] ‟nachprüfen, ob alles in Ordnung
ist‟ = ‟поглеждам, дали всичко е в ред, както трябва‟, Моето око и през рамото гледа Нич
6. seine Worte auf die Goldwaage legen Röh [поставям думите си на златна везна] ‟seine Worte genau
überlegen und abwägen‟ = Претеглям си думите Нич
7. Verschlossener Mund und offene Augen haben noch niemandem geschadet Beyer [Затворена уста и
отворени очи още не са навредили на никого] = Устата си затваряй, очите си отваряй Икон,
Слав
8. Der Kluge hält die Augen offen Beyer [Умният си държи очите отворени] = Държа очите си
отворени Нич, Отварям си очите Нич
9. Misstrauen macht fleißig schauen Beyer [Поради недоверие гледам старателно] = ‟предпазлив
съм, понеже съм недоверчив‟, Гледай де стъпваш Слав
10. Man kauft die Katze nicht im Sack Beyer [Котка в чувал не се купува] = Агне се/са в чувал не
купува Икон, Слав
11. Wer vieles pflanzt und es nicht hütet, dem wird die Mühe schlecht vergütet Beyer [Усилията на този,
който засажда много и не го пази, ще се възнаградят лошо] = Не е виновен, който го е изял, а
който го е оставил незаключено Григ/Кац
12. Wer sein Gut will genießen, muss es gut verschließen Beyer [Който иска да се наслади на имота си,
трябва добре да го заключва] = Вярвай слугата си, ама пò вярвай ключът си Слав
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13. Man kann ein Schloss nicht hüten, zu dem jeder einen Schlüssel hat Beyer [Не може да се пази
ключалка, за която всеки има ключ] = Ключът не пази, а забранява Сим
14. Besser ein hölzernes Schloß/ein hölzerner Riegel als eine offene Tür Beyer [По-добре дървена
ключалка, отколкото отворена врата] = Ключ не опазя, но завардя Григ/Кац
15. Man soll weder dem Feinde noch dem Freunde den Rücken kehren Beyer [Не трябва да си обръщаш
гърба нито на неприятеля, нито на приятеля] = Пази си пояса Слав
16. Güter brauchen Hüter Beyer [Имотите се нуждаят от пазачи] = Който има лозе, нека си тури
пъдар Икон, Слав
17. Wer sachte geht, geht sicher Beyer [Който върви внимателно, върви сигурно] = ‟когато се действа
предпазливо‟
18. Sag nicht alles, was du weißt; glaub nicht alles, was du hörst Beyer [Не казвай всичко, което знаеш;
не вярвай на всичко, което чуваш] = ‟бъди предпазлив и не се доверявай‟
19. Doppelte Sicherheit schadet nicht Beyer [Двойната сигурност не вреди] = Гледам на четири Нич
20. Wer nicht traut, nimmt Pfand Beyer [Който не се доверява, взема залог] = ‟гаранцията е защита‟
21. Wer glaubt ohne Pfand, hat keinen Verstand Beyer [Който вярва без залог, няма разум] = ‟който не
се застрахова в дадена ситуация, той постъпва неразумно‟
22. Ein heidnisches Pfand ist besser als ein christliches Versprechen Beyer [Един езически залог е подобър от християнско обещание] = ‟гаранцията е по-сигурна от голите обещания‟
23. An eine schwankende Wand muss man sich nicht lehnen Beyer [Не трябва да се облягаш на
люлееща се стена] = Не се облягай на гнил плет Слав
24. Vorsicht macht stark Beyer [Предпазливостта (те) прави силен] = ‟предпазливостта те предпазва
от грешки‟
25. Vorsicht verbrennt sich nicht Beyer [Предпазливостта не се опарва] = ‟когато се вземат предпазни
мерки, вероятността от грешки е по-малка‟, Духай, докле не си си изгорил устата Григ/Кац
26. Besser furchtsam als unvorsichtig Beyer [По-добре плашлив, отколкото непредпазлив] =
‟непредпазливият страда повече‟
27. Der Stier hat seine Hörner nicht umsonst Beyer [Бикът ненапразно има рога] ‟Man soll Gefahren
nicht unterschätzen‟ = ‟опасностите не трябва да се подценяват‟
28. Je mehr Gefahr, je mehr Vorsicht Beyer [Колкото повече опасност, толкова повече
предпазливост] = ‟трябва да се вземат предпазни мерки съобразно ситуацията‟
29. Wo Vorsicht fehlt, nützt alle Weisheit nicht Beyer [Където липсва предпазливост, няма полза от
никаква мъдрост] = ‟трябва да се действа обмислено‟
30. Je vorsichtiger, desto sicherer Beyer [Колкото по-предпазливо, толкова по-сигурно] =
‟предпазните мерки са добра защита‟
31. Vertrauen ist gut, Vorsicht (Kontrolle) ist besser Beyer [Доверието е добро, но предпазливостта е
по-добра/(контролът) е по-добър] = ‟доверявай се, но и проверявай‟
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32. Trau, schau, wem Beyer, Röh [Довери се, но виж на кого] ‟Vertraue, aber schau erst, wem:
Aufforderung zur Vorsicht‟ = ‟бъдù предпазлив‟
33. jemanden auf die Probe stellen Röh [подлагам някого на проба] ‟ihn genau prüfen, seine
Fähigkeiten, seine Ehrlichkeit durch eine bewusst herbeigeführte Entscheidungssituation erkunden
wollen‟ = Прекарвам/Прекарам през стъргата Нич
34. sich selbst ein Urteil über etwas/jemanden bilden wollen Röh [искам сам да си съставя преценка за
нещо/някого] nicht die Vorurteile anderer übernehmen, sondern selbst prüfen = ‟сам си съставям
преценка за нещо/за някого, без да се съобразявам с предразсъдъците на други‟
35. Es taugt nichts unversucht Beyer [Нищо непроверено не е годно] ‟Man soll nichts loben, ohne es
erprobt zu haben‟ = Неопитана гозба не е сладка Григ/Кац
36. die Quelle aufsuchen/etwas von der Quelle herleiten Röh [намирам извора] ‟einer Sache auf den
Grund gehen; zu den Ursprüngen, den ersten Nachrichten zurückgehen‟ = Пия от много извори Нич,
От извора вода пие Григ/Кац
37. Trau keinem stillen Wasser und keinem stillen Mann Beyer [Не се доверявай на тиха вода и на тих
човек] = Вода спи, а неприятелят не спи Икон, От тихата вода да та е страх повече Икон,
Слав
38. Ein niedriger Zaun ist bald übersprungen Beyer [Ниската ограда скоро е прескочена] = ‟когато не
са взети необходимите предпазни мерки‟
39. Vor der verschlossenen Tür kehrt der Teufel um Beyer [Пред затворена врата дяволът заобикаля] =
‟когато са взети предпазни мерки, е по-сигурно‟
II. Недоверчивост
1. sich nicht aufs Hörensagen verlassen Fried [не разчитам на чувам - казвам] ‟sich nicht auf die
Meinungen dritter Personen verlassen‟ = ‟не разчитам на информация от трета ръка‟
2. Alles ist nur Fassade Röh [Всичко е само фасада] ‟es ist nur Schein, äußere Aufmachung, Schau‟ =
‟всичко е само привидно‟, Колкото за лице/за очи Нич
3. Etwas ist nur Show Röh [Нещо е само шоу] ‟eine Sache ist nur vorgespielt, nicht echt, verdient keine
Glaubwürdigkeit‟ = ‟за нещо, което се прави само привидно, което не е правдиво‟
4. etwas in Frage stellen Röh [ поставям под въпрос] ‟etwas anzweifeln‟ = Поставям под въпрос/под
въпросителна Нич
5. dem (Land-)Frieden nicht (recht) trauen Röh [Не се доверявам на мира] ‟dem äußeren Schein nicht
trauen, etwas für bedenklich halten, skeptisch sein‟ = ‟гледам скептично на нещо‟
6. an Gott und den Menschen zweifeln Röh [Съмнявам се в Бог и в хората] ‟es wird ein Verlust an
Vertrauen bezeichnet‟ = Бога мъчно вярвам, та че дявола ли ше ти вярвам? Слав
7. Er muss viel Schwalben sehen, bis er glaubt, dass es Frühling sei Röh [Той трябва да види много
лястовици, преди да повярва, че е пролет] ‟von einem Übervorsichtigen und Pessimisten‟ = ‟за
човек, който е прекалено предпазлив и песимистично настроен‟
8. etwas schwarz auf weiß haben/besitzen/schwarz auf weiß gilt Beyer, Röh [имам нещо черно на бяло]
‟eine genaue Aufzeichnung, eine Urkunde haben; was mit schwarzer Tinte auf Papier geschrieben
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oder mit Druckerschwärze gedruckt steht, gilt mehr als das gesprochene Wort, das in Vergessenheit
geraten oder verdreht werden kann‟ = черно на бяло Григ/Кац
9. einem nicht über den Weg trauen Röh [Не вярвам на някого над пътя] ‟ihm misstrauen‟ = ‟нямам
му доверие‟
10. Es ist nicht alles Gold, was glänzt Beyer [Не всичко, което блести, е злато] = Всичко, що свети, не
е злато Икон, Слав
11. Altem Haus und neuem Freund ist nicht leicht zu trauen Beyer [на стара къща и на нов приятел не
може/не трябва лесно да се вярва] = На стара къща и на нов приятел вяра нямай Сим
12. Wer sich auf andere verlässt, ist verlassen genug Beyer [Който разчита на другите, е изоставен
достатъчно] = ‟човек трябва да разчита само на себе си‟
13. Der Spiegel lügt, der Schein betrügt/Der Schein trügt (der Spiegel lügt) Beyer [Огледалото лъже,
блясъкът мами] = ‟нищо не е така, както изглежда‟
14. Wer leicht glaubt (traut), wird leicht betrogen Beyer [Който лесно вярва, лесно се лъже] = Почтен
човек лесно е да го излъжеш Григ/Кац
15. Wer leicht dem andern traut, dem schläft man bei der Braut Beyer [Спи се при булката на този,
който се доверява лесно на другия] = ‟който е прекалено доверчив, бива измамен‟
16. Offene Tür lockt den Dieb Beyer [Отворената врата привлича крадеца] = ‟човек не бива да бъде
доверчив‟
17. Offene Türen machen heimliche Diebe Beyer [Отворените врати правят потайни крадци] =
‟незащитеното се превръща в обект на нападение‟, На отворена стая много прозорци не
трябват Сим
18. Offene Tür und offener Mund bringen manchen auf den Hund Beyer [Отворената врата и отворената
уста водят човека до кучето] = ‟доверчивостта и прекалената откритост докарват човек до
просешка тояга‟
19. Offene Tür verführt einen Heiligen/Eine offene Tür führt auch die Heiligen in Versuchung Beyer
[Отворената врата изкушава светеца] = Гладен и патрикът хляб си открадва Сим
20. In einen offenen Kasten greift auch wohl eine ehrliche Hand Beyer [В отворена кутия посяга
навярно и честната ръка] = ‟нещо, което не е защитено, би могло да изкуши всеки‟
21. Das Unglück kommt immer nur zu der Tür herein, die man ihm offengelassen hat Beyer [Нещастието
влиза винаги само през тази врата, която е оставена отворена за него] = ‟човек трябва да е
много внимателен и предпазлив‟
22. Aus einem guten Zuhörer wird ein guter Erzähler Beyer [От един добър слушател става добър
разказвач] ‟Man muss immer damit rechnen, dass Anvertrautes weitererzählt wird‟ = ‟човек трябва
да е наясно, че споделеното ще се разкаже и на други‟
23. Wenn dich dein Feind rechts schickt, so gehe links Beyer [Ако врагът ти те праща надясно, ти иди
наляво] = ‟не се доверявай‟
24. Wer seinem Feinde traut, ist sein eigener Feind Beyer [Който има доверие на врага си, сам си е
враг] = ‟когато някой е наивен и вярва и на зложелателите си‟
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25. Dem Raben auf dem Dach und dem Fuchs vor der Tür ist nicht zu trauen Beyer [Не трябва да се
доверяваш на гарвана на покрива и на лисицата пред вратата] = ‟не се доверявай на никого‟
26. Wenn der Fuchs predigt, so nimm die Hühner in acht Beyer [Когато лисицата проповядва,
внимавай за кокошките] = Когато ти се види най-кротка лисицата, тогаз най-добре си варди
кокошките Слав, Кротка лисица кокошки яде Григ/Кац
27. Wer dem Fuchs glaubt, wird betrogen Beyer [Който вярва на лисицата, бива измамен] = ‟не се
доверявай на ласкатели‟
28. Wehe der Gans, die dem Fuchs traut Beyer [Горко ù на гъската, която се доверява на лисицата] =
‟който се доверява на зложелателите си‟
29. Viel Glocken, viel Geläute Beyer [Много камбани, много звън] ‟Man soll nicht mehr Leute ins
Vertrauen ziehen als nötig, sonst bleibt nichts geheim‟ = ‟не се доверявай на повече хора,
отколкото е необходимо, ако искаш тайната да си остане запазена‟
30. Aufs bloße (ehrliche) Gesicht borgt man nicht Beyer [не се дават пари заради честно лице] = за
черните очи Нич
31. Es ist nicht immer ein Gespenst, was in der Tochter Kammer geht Beyer [Не винаги е призрак това,
което влиза в стаичката на дъщерята] ‟Wenn einer allzu vertrauensselig ist‟ = ‟употребява се за
някой, който е прекалено доверчив‟
32. Gutes Maß ist besser als schlechter Glaube Beyer [Добрата мяра е по-добра от лошата вяра] ‟Man
sollte sich nicht zu sehr auf seine Gutgläubigkeit verlassen; еxakte Abrechnung gibt keinen Streit‟ =
Мяра-вяра, кантар-кадия Икон, Слав, Който не мери с мяра, той няма вяра Икон, Слав
33. Allen glauben ist zuviel, keinem glauben zuwenig Beyer [Да се вярва на всички е твърде много, да
не се вярва на никого – твърде малко] = ‟не трябва да се изпада в крайности по отношение на
доверчивостта и мнителността‟
34. Jedem vertrauen ist Torheit, niemandem vertrauen Narrheit/Jenem vertrauen ist töricht, keinem
vertrauen ist dumm Beyer [Да се доверяваш на всеки е глупост, да не се доверяваш на никого –
също] = ‟както прекаленото доверие, така и прекалената мнителност са проява на неразумност‟
35. Einem trauen ist genug, keinem trauen ist nicht klug Beyer [Да се довериш на един е достатъчно, да
нямаш вяра на никого не е умно] = ‟трябва да имаш поне едно доверено лице‟
36. Einmal trauen ist nötig, zweimal trauen ist töricht, dreimal trauen ist närrisch Beyer [Да се довериш
веднъж е нужно, два пъти – глупаво, три пъти – също глупаво] = ‟не се доверявай често и на
много хора‟
37. Der ist kein Narr, der es sagt, sondern der ist ein Narr, der es glaubt Beyer [Не е глупак този, който
казва, а този, който се доверява]12 = Не е луд този, който яде два зелника, а който му ги дава
Григ/Кац
38. Trauen, hoffen und harren machen manchen Narren Beyer [Доверието, надеждата и чакането
правят човека глупак] = ‟ако си наивен и търпелив другите се възползват от това‟

12

Възможна препратка към Библията: „Глупавият вярва на всяка дума” (Притчи Соломонови 14, 15).
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39. Wer nicht zweifeln kann, ist ein dummer Mann Beyer [Който не може да се съмнява, е глупав
човек] = ‟съмнението е присъщо на ума‟
40. An sichern Dingen ist der Zweifel gut Beyer [Съмнението в сигурни неща е добро] = ‟дори и в
сигурното човек не бива да вярва‟
41. Es ist ein närrisches Schaf, das sich dem Wolf anvertraut Beyer [Глупава е овцата, която се
доверява на вълка] = ‟доверчивият бива измамен‟, Вълкът крив, че разкъсал овцата, ами що ще
тя там? Григ/Кац
42. Fühlen macht glauben Beyer [усещането прави доверието] ‟Was man mit Händen greifen kann,
leuchtet ein‟ = Око да види, ръка да пипне
43. Mit Händen greifen macht glauben Beyer [Когато посегнеш с ръце, вярваш] ‟Urkunden sind Beweis
genug‟ = ‟документите са достатъчно доказателство‟, Око да види, ръка да пипне
44. Sieben Zeugen sind sicherer als zwei Beyer [Седем свидетели са по-сигурни от двама] = ‟колкото
повече, толкова по-сигурно‟
45. Was das Auge sieht, glaubt das Herz/Was ich sehe, das glaube ich Beyer [Което вижда окото, в това
вярва сърцето] = Кога го видиш, тогава го пиши Икон, Слав
46. Erst geschaut, dann getraut Beyer [Първо видяно, после доверено] = Ако не вярваш, иди та виж
Икон, Слав
47. Das Auge ist ein treuer Zeuge Beyer [Окото е верен свидетел] ‟Was man mit eigenen Augen gesehen
hat, braucht sonst keinen Beweis‟ = Око да види Нич
48. Besser gut gesehen als schlecht gehört Beyer [По-добре добре видяно, отколкото лошо чуто] ‟Auf
das Gesehene kann man vertrauen‟ = Вярвай очите си, а не ушите си Икон, Слав
49. Einmal gesehen ist besser als zweimal gehört Beyer [Веднъж видяното е по-добре от два пъти
чуто] = По-добре вярвай очите си, а не хората Слав
50. Erst sehen, dann verstehen Beyer [Първо гледам, после разбирам] = Когато видя, тогаз ща и
повярвам Икон, Слав
51. Die Augen glauben sich selbst, die Ohren andern Leuten Beyer [Очите вярват на себе си, ушите –
на другите хора] = ‟всеки вярва на себе си – когато човек сам се убеди в нещо‟
52. etwas mit eigenen Ohren gehört haben Röh [чух нещо
със собствените си уши] ‟eine
Bestätigungsformel, sie will eine Aussage glaubhafter machen‟ = ‟за да се подкрепи истинността на
дадено твърдение‟
53. die Wände haben Ohren Röh [стените имат уши] ‟man kann nicht ohne Gefahr frei seine Gedanken
äußern, man wird belauscht‟ = И стените имат уши Нич, И стена уши има, и плет очи има Нич,
и дувара има уши Нич
54. Ein großer Versprecher, ein kleiner Geber Beyer [Този с големите обещания дава малко] =
‟големи обещания – малки дарове‟, Който много се врича, нищо не дава Григ/Кац
55. Ein versprochener Gulden ist keinen halben wert Beyer [Обещаният гулден не е равен и на
половин] = Което е в ръка, то не е лъжа Григ/Кац, Прие за чиста монета Григ/Кац
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56. Sehen tut’s halb, Hören ganz Beyer [Гледането прави нещо наполовина, слушането – изцяло]
‟Man kennt einen Menschen erst, wenn man weiß, wie er denkt und redet‟ = ‟човек се опознава едва
тогава, когато се знае, как мисли и говори‟
57. Besser einer, der ’s gesehen, als zwei, die’s gehört Beyer [По-добре един, който го е видял,
отколкото двама, който са го чули] = Повече да вярваш на очите си, а не на ушите си Икон,
Слав
58. In der schönsten Haut steckt die gefährlichste Schlange Beyer [В най-хубавата кожа се крие найопасната змия] = ‟външността не е определяща; притворството е най-опасно‟
59. Die Schlange wechselt wohl die Haut, aber nicht die Giftzähne Beyer [Змията си сменя кожата, но
не и отровните зъби] = ‟когато някой се преструва и демонстрира различно от досегашното си
поведение, а в действителност си е останал същият‟
60. Der Wolf ändert wohl sein Haar, aber er bleibt, wie er war Beyer [Вълкът си сменя козината, но си
остава такъв, какъвто е бил] = Вълкът козината си менява, търсата си не менява Икон,
Вълкът козината си мени, нравът си не мени Сим
61. Den Wölfen soll man kein Schaf anvertrauen Beyer [На вълците не трябва да се поверява овца] =
‟човек не трябва да е доверчив‟, Вълкът крив, че разкъсал овцата, ами що ще тя там?
Григ/Кац
62. Auf einen, der uns lobt, kommen zehn, die uns schelten Beyer [След един, който ни хвали идват
десет, които ни ругаят] ‟Lob darf nicht blind machen‟ = ‟хвалбата не бива да ни заслепява‟
63. Ehe man jemand kennt, muss man erst einen Scheffel Salz mit ihm gegessen haben/Trau niemand, du
habest denn ein Malter Salz mit ihm gegessen Beyer [Преди да опознаеш някого, трябва да си изял
едно кило сол с него] = Доде не изядеш една ока сол с човека, не можеш да го познаеш какъв е
Икон, Слав
64. Wen man nicht kennt, dem muss man nicht vertrauen/Was man nicht kennt, kann man nicht lieben
Beyer [Не трябва да се доверяваш на този, когото не познаваш] = ‟не вярвай на непознати хора‟
65. Dein Leid behalt alleine oder klag es dem Steine/Klage niemandem dein Leid, so wird es nicht breit/
Klag niemand dein Leid, du machst es sonst breit Beyer [Дръж мъката си в теб или се оплачи на
камъка/Не се оплаквай на никого, така оплакването ти няма да се разчуе] = Ако се оплакваш
всекиму, скоро си съдираш калпака Григ/Кац
66. Wenn man dich lobt, so sieh in den Spiegel Beyer [Когато те хвалят, се погледни в огледалото] =
‟не бъди лековерен‟
67. Gesagt ist nicht getan Beyer [Казаното не е направено] = Обещание къща не разваля Сим,
68. Sagen und tun ist zweierlei Beyer [Казване и вършене са две неща] = Обещаването не е като
даването Сим
69. Zwischen Tun und Sagen geht ein breiter Wagen/Von Worten zu Werken ist ein weiter Weg Beyer
[Между вършене и казване има широк път] = От речено до сторено, като от лист до корен
Сим
70. Es ist selten ein Schatz ohne falsche Münze Beyer [Рядко има съкровище без фалшива монета ] =
Няма стадо без мърша
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71. Stille Wasser sind tief Beyer [Тихата вода е дълбока] = Тихата вода е най-дълбока Сим
72. Man kann dem Strom eher trauen als dem Bach Beyer [Човек може по-скоро да се довери на
поройната река, отколкото на потока] = ‟довери се на открити хора, а не на притворни‟
73. Der ist leicht zu täuschen, der leicht glaubt/Wer leicht traut/vertraut, wird leicht betrogen Beyer
[Този, който вярва лесно, може лесно да се измами] = ‟наивният лесно става жертва‟
74. Wer vielglaubt, irrt viel Beyer [Който вярва много, много се и лъже] = ‟наивният остава излъган‟
75. Wer nicht traut, wird nicht betrogen/Wer wenig traut, bleibt unbetrogen Beyer [Който не се
доверява, не бива измамен/Който вярва малко, остава неизлъган] = ‟който е мнителен,
недоверчив, не се подвежда‟
76. Soll ich trauen, so komm morgen, heute will ich nicht borgen Beyer [Да се доверя ли, тогава ела
утре, днес не искам да давам назаем] = ‟нямам доверие‟
77. Wer auf Hoffnung traut, hat auf Eis gebaut Beyer [Който вярва в надеждата, е строил върху лед] =
Който чака от надежда, приживе не се нарежда Григ/Кац
78. Wer auf Versprechungen traut, hat auf Sand gebaut Beyer [Който вярва на обещания, е строил
върху пясък] = ‟обещанията не бива да се приемат насериозно‟
79. Wer von Versprechungen lebt, wird nicht fett Beyer [Който живее от обещания, няма да затлъстее]
= ‟който вярва в обещания, често остава излъган‟
80. Versprechungen füllen keinen Sack Beyer [Обещанията не пълнят чувала] = Гърло с думи се не
пълни Сим
81. Versprechen füllt den Magen nicht Beyer [Обещанието не пълни стомаха] = Глад от баене не
взема Сим, Празни приказки се не ядат Сим
82. Die am meisten versprechen, pflegen am wenigsten zu halten Beyer [Тези, които най-много
обещават, изпълняват най-малко обещаното] = Който много се врича, нищо не дава Сим
83. Auf versprochenen Kuchen muss man lange warten Beyer [Обещаният сладкиш трябва дълго да се
чака] = Обещава му мазно, ала напразно Сим, Лесно е да се вречеш, да видим как ще го изпечеш
Григ/Кац
84. Aus trauen wird oft trauern Beyer [Доверието често става скърбене] = ‟доверчивият често си
изпаща‟
85. Wo der Wirt vor der Tür steht, da sind nicht viel Gäste Beyer [Където гостилничарят е на вратата,
там няма много гости] ‟Wo etwas aufdringlich angepriesen wird, muss man aufpassen‟ = ‟това,
което много се хвали,често не струва, не е стойностно‟
86. Es ist nicht alles wahr, was die Leute reden Beyer [Не всичко, което хората говорят, е вярно] = Подобре вярвай очите си, а не хората Слав
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III. Отношение към двуличието/лицемерието, фалша
1. Es kommen nicht alle Tränen aus dem Herzen Beyer [Не всички сълзи идват от сърцето] ‟когато се
плаче от лицемерие‟, Лее крокодилски сълзи Григ/Кац
2. Feuer hüben, drüben Wasser, mit den Lippen Freund und mit dem Herzen Hasser Beyer [Отсам огън,
оттатък вода, с устните приятел, а със сърцето мразещ] = Отпреде ти лиже, маже, отзаде ти
гроб копае Нич
3. Honig im Munde, Galle im Herzen/Im Munde den Honig, im Herzen den Stachel/Zucker im Munde,
Pfeffer im Herzen Beyer [Мед в устата, жлъчка в сърцето/В устата мед, в сърцето – жило/Захар в
устата, пипер в сърцето] = С устата си мед и масло лее, в сърцето – пелин и отрова Арн, На
устата мед, зад гърба гроб Григ/Кац
4. Allzu gute Worte haben wenig Glauben Beyer [Малко се вярва в прекалено добрите думи] =
Прекален светец и Богу не е драг Сим
5. Leere Worte, falsche Herzen Beyer [Празни думи, фалшиви сърца] = Едно на ума, а друго на
сърцето Григ/Кац, Отвън мазно – отвътре омразно Сим
6. Viel Komplimente, wenig Herzlichkeit Beyer [Много комплименти, малко сърдечност] = На уста
благ, на сърце свиреп Сим
7. Schmeichler, Heuchler/Wer schmeichelt, der heuchelt Beyer [Ласкател, лицемер/Който ласкае, той
лицемерничи] ‟ласкателят е лицемерен‟
8. Dem Schmeichler und dem Wolf ist nicht zu trauen Beyer [Не може/не трябва да се вярва на
ласкател и на вълк] = ‟човек трябва да знае на кого да се довери и на кого – не‟, Вълк в овча
кожа Григ/Кац
9. Es beten nicht alle, die die Hände falten Beyer [Не всички, които сключват ръце (за молитва), се
молят] = ‟за лицемерните хора‟, Който се кръсти много, той и дете от майка открадва
Григ/Кац
10. Es sind nicht alle heilig, die sich andächtig stellen Beyer [Не всички, които се показват
благоговейни, са светци] = Прави се на светец Григ/Кац, Бог да ни пази от преправени светци
Григ/Кац
11. Ein freundliches Gesucht hat oft den Teufel im Nacken Beyer [Приятелското лице често има дявол в
тила] = На челото Христа, в пазухата дяволът Сим, Ангел на лице, дявол на сърце Григ/Кац
12. Die freundlichsten Hunde beißen am schlimmsten Beyer [Най-дружелюбните кучета хапят найлошо] = От мълкохапо куче са пази Слав, От мълчаливо куче да те е страх Григ/Кац
13. Gott bewahre uns vor Katzen, die vorn lecken und hinten kratzen Beyer [Господ да ни пази от котки,
които лижат отпред и драскат отзад] = Отпред маже, отзад драще Нич, Боже, пази ме от
приятели, от неприятели сам ще се пазя Икон
14. Versöhnter Feindschaft und geflickter Freundschaft ist nicht zu trauen Beyer [Човек не трябва да се
доверява на смирена неприязън и закърпено приятелство] = ‟човек трябва да се отнася
резервирано към привидно изгладени отношения‟
15. Vorn Freund, hinten Feind Beyer [Отпред приятел, отзад враг] = Не вярвай доста, бутва та от
моста Слав
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16. Heute Freund, morgen Feind Beyer [Днес приятел, утре враг] ‟Von Unzuverlässigen‟ = ‟казва се за
неблагонадеждните хора‟
17. Einem frommen Mantel ist nicht zu trauen Beyer [Не трябва да се доверяваш на набожна
плащеница] ‟Der Schein trügt oft‟ = ‟привидното често е измамно‟
18. Wer immer zu tun hat, der ist nicht allemal der Fleißigste Beyer [Този, който винаги има работа, не
винаги е най-усърдният] ‟Von leerer Geschäftigkeit‟ = ‟когато става дума за привидна заетост‟
19. Falsches Lob ist sicherer Spott Beyer [фалшивата похвала е сигурна подигравка] = Хвалбата е
хула Григ/Кац
20. Auf schöne Worte ist nicht zu bauen Beyer [Не трябва да се разчита на хубави думи] = ‟не се влияй
от казаното‟
21. Man sieht manchen auf der Gasse und weiß nicht, was er im Herzen hat Beyer [Виждаш някого на
улицата и не знаеш, какво има в сърцето му] = Гледаш му лицето, не му знаеш сърцето
Григ/Кац
22. Vertraue keinem lachenden Richter Beyer [Не се доверявай на смеещ се съдия] = На господарски
смях, на ясно време недей вярва, навчас се меняват Слав
23. Hüte dich vor den Schleichern, die Raufer tun dir nichts Beyer [Пази се от ласкатели,
побойниците/кавгаджиите нищо няма да ти направят] ‟Die heimlichen Gegner sind die
gefährlichsten‟ = Пази са, кога имаш работа с лукав челяк Слав
24. Falscher Leute Rat führt auf schlimmen Pfad Beyer [Съветът на фалшиви хора води до лоша
пътека] = ‟не се доверявай на двулични хора‟
25. Das Lob, das man hört, ist nicht viel wert Beyer [хвалбата, която човек чува, няма голяма
стойност] = ‟хвалбите нямат стойност‟, Хвалбата е празна отплата Григ/Кац
26. Der Teufel ist (manchmal) ein Eichhörnchen Röh [Дяволът (понякога) е катеричка] ‟man sollte sich
auf nichts oder niemanden verlassen‟ = ‟човек не трябва да разчита на нищо и на никого‟, Вълк в
овча кожа Григ/Кац

- 152 -

БЪЛГАРСКИ КОРПУС
ЦЕННОСТ: ПРИЗНАНИЕ СПОРЕД СТАТУСА И ГРУПОВАТА ПРИНАДЛЕЖНОСТ
I. Родовост, обвързаност с рода, приятелския кръг и групата
II. Незаинтересованост спрямо непознатите, игнориране на тези, които не
принадлежат към рода, приятелския кръг, групата
I. Родовост, обвързаност с рода, приятелския кръг и групата
1. От нашата гора лист Григ/Кац, Нич, Икон, Слав ‟близък (по род, местожителство, социална
среда или професия) човек на лицето, което говори‟
2. От нашата черга парцал Нич ‟близък (по род, местожителство, социална среда или професия)
човек на лицето, което говори‟
3. От нашите братя Нич ‟който е от същата социална среда, който е еднакъв по обществено и
материално положение с лицето, което говори‟
4. Наше е палето, нека лае (джавка)/Нека та лае свое куче, а не чуждо Григ/Кац, Слав
5. Наше куче Нич ‟човек, който проявява слабости, но се търпи от някого, защото му е близък‟
6. И той е кутре от нашата бачия Нич ‟наш човек е, близък човек е‟
7. Каквито сми, да сми, свои сми Икон, Слав
8. Лоше, добро, мое й то Икон
9. От свой камък не боли Григ/Кац, Слав
10. От същата закваса съм замесен Нич ‟от еднакъв произход съм с някого‟
11. От същата мая (с някого)/от същото тесто съм замесен Нич ‟от еднакъв произход съм с
някого‟
12. Гарван гарвану очи не вади/Брат брату зло не прави Икон, Слав: „Еднородните и едноверните
не си правят толко пакости, както на иноверните и иностранните.” ‟за лица с еднакво
положение, всяко от които затваря очите си пред грешките на другите‟
13. Род рода не храни, тежко на който го няма Слав
14. Не се дели нокът от месото Икон, Слав, Григ/Кац ‟роднинските отношения са много силни‟
15. Кръвта вода не става Икон, Слав ‟роднинските отношения са много силни‟
16. Кръвта проговори Нич ‟почувствах обич, състрадание към хора, с които имам кръвно родство
(роднини, сънародници), почувствах, че са ми близки‟
17. Брат ми да ми е душманин, а не чужд стопанин Слав
18. Брат за брата карес хвата Слав
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19. Брат за брата залата Слав
20. Брат брата над ямата надвося, ама рядко го блъсва Икон, Слав ‟роднинските отношения са
много силни‟
21. И братя се карат и пак си са братя Слав
22. Брат брата не храни, ама сè го брани Слав
23. Свой своего над ямата води и пак не ще в ямата да го пусне Икон, Слав
24. Свой своего не храни/не гледа, но тежко/ горко му на кой го няма Икон, Слав
25. Свой своего и да н’люби, длъжен е за него да се губи Григ/Кац, Слав
26. За свои и ризите от гърба си дава Григ/Кац
27. Тежко насякъде на своя без своего Слав
28. Брат, помогнат от брат, по-силен от як гранат Икон ‟когато роднините се подкрепят, са
посилни‟
29. Тежко брату без брата, а девойци без свата Икон, Слав
30. Да ма казват кметов брат, че ако ща да умра от глад Слав
31. Днес мене, утре тебе Икон ‟да си помогнем взаимно, по приятелски‟
32. Имам връзки Нан ‟разполагам с протекцията на влиятелно лице, което има достатъчна власт и
възможности да ме подкрепя, урежда,защитава и т.н.; протежиран съм, покровителстван съм от
някого‟
33. Имам вуйчо владика Нан, Нич ‟разполагам с протекцията на влиятелно лице, което има
достатъчна власт и възможности да ме подкрепя, урежда,защитава и т.н.; протежиран съм,
покровителстван съм от някого‟
34. имам зад гърба си/имам солиден гръб Нан ‟разполагам с протекцията на влиятелно лице, което
има достатъчна власт и възможности да ме подкрепя, урежда,защитава и т.н.; протежиран съм,
покровителстван съм от някого‟
35. меря с два аршина/меря с двоен аршин Нич ‟преценявам по различен начин еднакви прояви на
различни хора‟
II. Незаинтересованост спрямо непознатите, игнориране на тези, които не
принадлежат към рода, приятелския кръг, групата
1. От друга ръка човек Нич
2. Нема го е майка ти родила, та го жалиш Икон, Слав
3. Белки ми е брат да го желя Слав
4. На чужд гръб сто тояги са малко/На чужди крака сто тояги са нищо/На людско дупе 500
тояги са нищо Икон, Слав
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5. На чужд гроб без сълзи са плаче Слав
6. Майка мрази снахата като чужденка Слав
7. От чужди ръце добро не очаквай Слав
8. Чужда ръка не милва Григ/Кац
9. Чуждото свое не става Слав
10. Чуждица не е своица Слав
11. Чуждото си е сè чуждо Слав
12. Чуждите гледат в главата, а свой в краката Слав
13. Чужда хижа – чужда грижа Григ/Кац
14. Не плачи за чуждото о-ле-ле Григ/Кац
15. Влизам в чуждо ухо Нич ‟ставам достояние на друг, не свой човек‟
16. Който плаче за света, той без очи остава Икон, Слав
17. Пита, която ще я изядат други, що та е грижа, ако изгори Слав
ЦЕННОСТ: ИНДИРЕКТНОСТ В КОМУНИКАЦИЯТА
I. Завоалираност, индиректност при предаване на информация
II. Получаване на информация не от самия източник, а от посредник
III. Съзнателно премълчаване на информация
I. Завоалираност, индиректност при предаване на информация
1. опявам го килифарски Нич ‟не казвам истината направо; извъртам‟
2. правя си устата/правя си устата да ям мед Нич ‟изказвам желание за нещо (обикновено със
заобикалки), намеквам, подсещам за нещо, което искам от някого‟
3. Тебе думам, дъще, сещай се, снахо/Тебе думам, свекърво, усещай са, снахо Икон, Нич, Слав
‟употребява се като намек за нещо, обикновено неприятно за този, към когото се отправя‟
4. бия/удрям самара да се сеща магарето/кобилата Нич ‟говоря със заобикалки, намеквам за
нещо‟
5. прочитам между редовете Нич ‟досещам се, схващам какво е загатнато‟
6. опипвам/опитвам почвата Нич ‟мъча се да разбера по заобиколен начин какво е мнението на
някого за нещо, как ще реагира той, ако се предприеме нещо‟
7. тънко я преда Нич ‟не казвам направо нещо, с което го усложнявам; усуквам‟
8. въртя суча/въртя усуквам Нич ‟говоря с недомлъвки, не казвам направо нещо, което желая да
получа или да се направи за мене‟
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9. накъде бия Нич ‟какво загатвам, какво подмятам, какво искам да кажа‟
10. накъде отива приказката Нич ‟какво се подмята, за какво се намеква‟
11. удрям челията Нич ‟правя намек за нещо, което искам да получа или да постигна‟
12. мятвам реч Нич ‟правя намек за нещо, подсещам, подхвърлям нещо‟
13. хвърлям камъни в градината Нич ‟правя намеци, подмятания за някого; намеквам нещо за
някого‟
14. димна завеса Нич ‟думи или дела, които служат като прикритие на нещо‟
15. зад кулисите Нич ‟тайно, скрито и обикновено не по почтен начин‟
II. Получаване на информация не от самия източник, а от посредник
1. от /през, чрез/втора ръка/трета ръка Нич ‟за информация – не непосредствено, не направо от
източника‟
2. от уста на уста/тръгна от уста на уста Нич ‟от човек на човек (за нещо, направило силно
впечатление, което се разказва от един човек на друг, за което много се говори)‟
3. нося се от уста на уста Нич ‟за слух, мълва – бързо се разпространявам, разгласявам‟
4. от ухо на ухо Нич ‟тайно от един човек на друг‟
5. стигна до ушите/до ухото Нич ‟за мълва, слух – бива чута, узната‟
6. носи се във/из въздуха Нич ‟говори се, мълви се‟
7. достига ми до ушите Нич ‟научавам, узнавам нещо (обикновено някакъв слух, мълва)
8. дълги ми са ушите Нич ‟осведомен съм за това, което се говори за някакъв слух, мълва‟
9. на ухо Нич ‟говоря тайно, поверително‟
III. Съзнателно премълчаване на информация
1. отминавам с мълчание Нич ‟умишлено, съзнателно не се изказвам по някакъв въпрос‟
2. виси ми на езика Нич ‟изпитвам силно желание да кажа нещо, но съзнателно го премълчавам‟
3. връзвам си езика Нич ‟съзнателно не казвам нищо, обикновено за да прикрия нещо‟
4. Вол се върже за рогата, а (па) челяк за устата (за язика )/Челяк са хваща (лови) за езика, а
говедото за рогата Икон, Слав ‟не бива да се казва всичко, което се знае‟
5. Слагам си ключ на устата Икон ‟съзнателно не говоря, не казвам нищо‟
6. Да говориш – дума става; а да мълчиш – болест става. Нека болест да стане, дума да не
става Икон, Слав ‟по-добре е, ако не казвам всичко, което зная‟
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7. Да говориш, лошав ставаш; а да мълчиш болен ставаш Слав
8. Думането сребро, мълчането злато Икон, Слав ‟по-добре е, ако не казвам всичко, което зная‟
9. Мълчано, безценно Слав
10. Много слушай, малко думай/Повече слушай, а по-малко говори Икон,Слав
11. Който мъдро мълчи, той по-добре говори Икон, Слав
12. От мълчане глава не боли Икон
13. Който мълчи, знае си работата Икон, Слав
14. Право, който казва, през девет села го изпъждат/Думай правото, да станеш умразен
Икон,Слав
15. Право ли казваш? – Сега са наказваш Слав
16. Правото в очи боде Слав
17. Казвай правото, да останеш без приятели Григ/Кац
18. Славеят тегли от езика си/Сяка птичка от клюва си гине Икон, Слав
19. Езикът кости няма, но кости троши/Язикът по-зле сече от ножа Икон,Слав ‟човек може да
си изпати от невъздържаните си приказки‟
20. Размисли, па речи Икон
ЦЕННОСТ: ПРИСПОСОБЯВАНЕ
I. Угодничество, подмазвачество пред висшестоящите, пред финансово по-силните
II. Недоволство, критично отношение към властта
III. Йерархичност, стремеж към господство
I. Угодничество, подмазвачество пред висшестоящите, пред финансово по-силните
1. облизвам/лижа емениите ближа/паниците саханите на някого Нич ‟държа се угоднически,
сервилно пред някого; подмазвам се, подлизурствам‟
2. ближа/лижа калта от подметките/ближа праха от подметките/на нозете/лижа
подметките/ботушите Нич ‟държа се угоднически, сервилно пред някого; подмазвам се,
подлизурствам‟
3. устата ми лепнат Нич ‟подмазвам се пред някого, като му говоря ласкаво, угоднически‟
4. Ду… да му иска и ду… ще му даде Слав ‟когато някой се подмазва, угодничи‟
5. рекли му да пръдне, то се насрало Нич ‟за човек, който се е самозабравил, позволява си
извънредно много, или съвсем прекалява в угодничеството и раболепието си‟
6. И жена му да поищят, и жена си ще им подложи Слав
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7. целувам краката Нич ‟държа се угоднически, сервилно пред някого; подмазвам се‟
8. подлагам гръб/превивам гръб/гръбнак/гръбнака си/прегъвам/пречупвам гръб/гръбнак/гръбнака
си Нич ‟самоволно се подчинявам някому и позволявам да ме използва; угоднича пред някого,
подмилквам се, лакейнича‟
9. пречупвам/чупя кръст Нич ‟угоднича, подмилквам се, лакейнича‟
10. влача се/лазя/пълзя по корем Нич ‟държа се раболепно, унижавам се, угоднича пред някого, за
да постигна целта си‟
11. слагам се по гръб и по корем Нич ‟угоднича пред някого‟
12. правя мили очи Нич ‟старая се да угодя на някого, държа се внимателно с него, лаская го;
подмилквам се, угоднича‟
13. ближа/лижа ръцете Нич ‟държа се угоднически, сервилно пред някого; подмазвам се,
подлизурствам‟
14. лижа краката/задника Нич ‟държа се угоднически, сервилно пред някого; подмазвам се,
подлизурствам‟
15. лижа – мажа Нич ‟любезнича с някого поради користни съображения; лаская‟
16. повъртявам опашка Нич ‟докарвам се, подмазвам се малко пред някого, лаская го малко‟
17. вдигам опашка/та/въртя/клатя опашка Нич ‟хваля, лаская някого, угоднича пред някого‟
18. вярно куче Нич ‟човек, който е крайно предан на някого и изпълнява всичките му заповеди‟
19. гледам в очите/в устата Нич ‟следя внимателно за желанията на някого, за да ги изпълнявам,
ръководен от личен интерес‟
20. правя/сторвам/чиня евалла Нич ‟старая се да угодя някому, като върша неща, които са му
приятни; угоднича пред някого‟
21. правя политика Нич ‟старая се да угодя на някого, докарвам се пред някого, за да постигна
нещо, което зависи от него‟
22. реша мустаките Нич ‟лаская някого, угоднича някому‟
23. вия се като върбова клечка Нич ‟умилквам се‟
24. клатя шапка Нич ‟държа се раболепно, подмазвам се на някого; угоднича‟
25. С вълците трябва някой по вълчешки да вие/С вълците вълк бъди Икон, Слав ‟ще нагодиш
поведението си според съответните обстоятелства заради лична изгода‟
26. С големите голям, с малките малък/С големите – голям, с малките – малък Икон, Слав ‟нагодù
поведението си според съответните обстоятелства заради лична изгода‟
27. На темелът са насланя, а на керемидите са кланя Слав ‟има различно отношение към
подчинени и към началници‟

- 158 -

28. обръщам се накъдето духа вятъра/според както духа/завее/задуха/повее вятъра Нич
‟нагаждам поведението, действията си според създадените обстоятелства и условия с оглед на
лична изгода‟
29. Ако има кому да се покланяш, ще да има кому да се осланяш Слав
30. Покланяй се злому като на светому Слав
31. Покланяй се лудому като светому Слав
32. пея на/в един глас Нич ‟съгласен съм, единодушен съм с някого и говоря също като него;
поддържам мнението му‟
33. В каквото хоро се хванеш, такъва игра ще играеш/Както му/ти свирят, така и играе/ще
играеш/На каквото хоро са хванеш, тъй ще играеш/Както ми свирят, така играя/С каквато
ти свирка свирят, таково хоро ще играеш Икон, Нич, Слав, Григ/Кац ‟постъпвам така, както
ми заповядват, както ми нареждат‟
34. вървя по свирката Нич ‟изпълнявам безропотно желанията и заповедите на някого, постъпвам
така, както той иска‟
35. На чия се кола возиш, неьему песън че поеш/Чий кон яаш, негова песна пой/На какъвто кон
яздиш, такваз песен ще пееш Икон, Слав ‟постъпвам така, както ми заповядват, както ми
нареждат‟
36. Който ми дава хляб, той мени баща и брат Слав
37. Да ме обича владиката, че нека ма мразят дяконите Икон, Слав ‟по-добре да се разбирам с
началника си, отколкото с колегите си‟
38. Зад гърба и царят се псува/Кога излязъл из града, тогаз псувал пашата Икон
39. От бога росица/Ти го плюеш по лицето, пък на него се прави, че (му) капе роса от небето/На
лицето му да пикаеш, той ще каже от Бога е росица/Пикаят му на главата, пък той, че дъжд
лети Нич, Икон, Слав ‟човек без достойнство се преструва (за лична изгода), че не забелязва
обиди или ругатни, отправяни към него от по-високопоставени лица и ги възприема като факт,
който не заслужава внимание‟
40. Дето са храниш, там да хвалиш Слав
41. Не плюй в кладенеца, от който ще пиеш Икон, Слав ‟не се отнасяй зле с тези, които ти дават
прехраната‟
42. Не плюй в паницата, от която ядеш Слав ‟не се отнасяй зле с тези, които ти дават прехраната‟
43. Да плюеш нагоре – плюеш на лицето си; да плюеш надолу – на брадата си/Плюй надолу – на
брадата си, плюй нагоре – на лицето ти ще падне/Който плюй срещу вятъра, плюй на
брадата си/Не плюя срещу вятъра Икон, Нич, Слав ‟не се противопоставяй на по-силния, за да
не си навлечеш неприятности‟
44. гладен та маже Нич ‟който угодничи пред някого‟
45. държа исо Нич ‟послушно изпълнявам волята на някого и говоря по негова угода, каквото той
каже и иска‟
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46. играчка съм в ръцете Нич ‟напълно съм подчинен на някого, който се разпорежда с мен както
му е угодно, както си иска‟
II. Недоволство, критично отношение към властта
1. Оттук до круши, управа/Управа от тук до круши Нич, Слав ‟никаква (управа)‟
2. Управа до колена (до уши)/До коляно(управия) Нич, Слав ‟никаква (управия)‟
3. Угода няма, управа няма/Управа няма, угода никак Слав
4. Господ да им отбере от управата Слав
5. Тополата е висока, ама свраките серат по нея/Висока е тополата, ама свраки серат по
нея/Високата топола, свраки серат по нея Икон, Слав
6. Ако искаш да познаеш челяка, дай му власт в ръката Икон, Слав
‟човек разкрива истинската си същност тогава, когато посредством властта има възможност да
ръководи и контролира другите‟
7. Който бърка в меда, той си облизва пръстьето/Който мие медено каче, не може да си не
оближе пръстите Икон, Слав ‟който е на власт, се възползва от нея и за лични облаги‟
8. Атовете се ритат, магаретата теглят/Атовете играят, мулетата знаят Икон, Слав
‟подчинените страдат от действията на началниците си‟
9. Дето гърми големият тъпан, малкият са не чува Слав
10. От големците треперат и горите Слав
11. Големите риби ядат по-малките Икон, Слав ‟винаги си патят тези, които са подчинени и послаби‟
12. От наш’те глави палят своите лули Слав
13. Един прави, хиляда/много теглят/Един прави, друг тегли/Един струва, хилядо теглят/Попа
прави, селото тегли Икон, Слав
14. Един работи за хилядо, а хилядо за едного Слав
15. Рибата от главата вонее/се ввонява/всмърдява/замеришува/Рибата се вмирисва откъм
главата/От главата са ввонява рибата Икон, Слав ‟покварата, лошият пример идва от
горестоящите; работата се разваля поради неспособността на началниците‟
16. Тежко на нозете на (под) луда глава Слав
17. Ако камък чукне яйцето, тежкó на яйцето, ако яйцето чукне камъка, горкó на яйцето/Ако
камик удари гърнето, тежкó на гърнето; ако гърнето удари камико, тежкó па на гърнето
Икон, Слав ‟винаги си патят тези, които са подчинени и по-слаби‟
18. Водете ма, дето щете, само при по-голям от мене не ма завеждайте – рекъл един цар Слав
19. Бог/Господ високо, цар далеко/Цар далеко, бог високо/Кому да са оплачеш, Бог високо, цар
далеко Икон, Слав ‟казва се, когато няма кой да помогне‟
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20. Близу до царя – пълен ти джоб; близу до царя – пълен ти гроб/Близо до царя, близо до почет;
близо до царя, близо до смърт/При царя при почет, при царя при смърт Арн, Слав
21. При цар, като при огън – не близо, не далеко Слав
22. Ако е цар, с две глави не е/ Ако е цар, две глави не носи Слав
23. Богатите ездят, сурмасите в кала вър_ят/Болерина на кон езди, а сиромаха пешом ходи Икон,
Слав
24. Богатите ядат, кога сколасат, сиромасите – кога намерят/Богатите – кога сварят,
сурмасите – кога найдат Слав
25. Чорбаджии чорба ядат, сиромаси сарма ядат Арн
26. На чорбаджиите и петлите носят яйца Арн
27. Докле дойде кефът на чорбаджия/Доде дойде на болеринът кефа, на сиромаха душата
излиза/Дори дойде на богатио кефо, на сиромахо душата излязва Икон, Слав
28. Да не са сиромасите, болярите и псетата не ги ядват Слав
29. Горнио хубаво хуртува, ами долнио го не чува Слав
30. Да промениме тая кушуля, та макар другата по – дрипава нека е Арн
31. По-добре ситите комари да търпим, а не гладните да на претърсват Слав
32. Подплеснал са като кмет/Седнал Петко покрай плет, подплеснал са като кмет Слав
33. Шашкън кмет и телетата го ближат Слав
34. Що ти трябва кмет да ставаш, на магаре да яздиш/Що ти тряба на магаре да са качиш,
кмет да ставаш Слав
35. Само големите господари и кучетата не затварят вратите Слав
36. ритам с бос крак ръжена/ ритам срещу ръжен Нич ‟опълчвам се срещу много посиленпротивник, срещу властващ‟
37. Хората хора яздят Слав
38. Хората хора пасат Слав
III. Йерархичност; стремеж към господство
1. Бог на небе, цар на земя/Цар на земята, Бог на небето Икон, Слав
2. Имай горен господ, ама търси и долен/Имаш ли долен господ, ти ще имаш и горен/Долен
Господ Нич, Слав ‟влиятелно лице, на чиято подкрепа някой може да разчита‟
3. Този свят е стълба/Света е стълба, едни се качват/са качат, други слизат/един слязва, друг
са качва Икон, Слав
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4. една се стълба вдига, друга се слага Нич ‟употребява се, когато един пада от власт,друг се
качва; един успява, но пропада и на негово място идва друг‟
5. от първа ръка човек (хора)/Горна ръка Нич ‟човек, който е от висшето общество; с високо
обществено положение‟
6. От голямото доброутро/добрутро Нич, Слав ‟който е от средата на висшите кръгове, който е
с високо обществено положение, богат; високопоставен‟
7. от високата клечка/важна клечка/голяма клечка/важна птица Нич ‟който принадлежи към
големците, който е с високо служебно или обществено положение; високопоставен‟
8. тежка артилерия Нич ‟лица, поставени по-високо служебно в дадена среда; началства‟
9. Водя хорото Икон, Нич ‟стоя начело на нещо, ръководя‟
10. пикая отвисоко Нич ‟стигнал съм до добро служебно положение, заемам хубава служба‟
11. моята дума се чува/чува ми се думата Нич ‟имам влияние, авторитет; изпълнява се това, за
което се застъпвам‟
12. Глава да съм, че ако би ща и лукова Икон ‟важното е да съм на предни позиции‟
13. Нека съм цар, та и гладен да съм/Нека цар да съм, че ако ща и с цървули да съм Слав
14. Роди ма, мамо, с късмет, че ма фърли на смет, аз пак ще стана за кмет Слав
15. Глàвен, а не главèн Слав
16. от втора ръка човек (хора) Нич ‟човек, който е по-нисш по произход или с по-ниско
обществено положение‟
17. от трета ръка човек (хора) Нич ‟човек, който е съвсем нисш по произход или по обществено
положение‟
18. средна ръка човек/хора Нич, Слав ‟който не е нито много богат, нито много беден‟
роден на деветата дупка на кавала/седма/девета/десетата дупка на кавала Нич ‟човек,
19. който няма значение, влияние‟
20. долен камък Нич ‟човек, който е подчинен, зависим от някого‟
21. долна ръка Нич ‟човек, който е от по-бедните, по-простите; който е от по-нисък обществен
слой‟
22. В голяма вода големи риби/В по-голяма вода по-едра риба се въди/В малка вода едра риба не
стои/Голяма риба в малка вода не живее/В малко село голям челяк се не провдига Икон, Слав
23. едра риба Нич ‟богат, важен, заемащ видно място в някаква област човек‟
24. дребна риба Нич ‟незначителен човек, който не е от най-главните в някоя област‟
25. Поп над попа има Икон, Слав ‟всеки си има началник‟
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26. Сяка птичка/фтичка има над себе си (и) сокол Икон, Слав ‟в йерархията всеки има началник‟
27. Заекът търпи, защото орелът му е над главата Арн
28. хвърлям по-дълга сянка Нич ‟имам по-голяма власт от някого, по-силен, по-важен съм от
някого‟
29. Дето отиват предните колела, там и задните Икон ‟тези, които са на власт, диктуват
положението‟
30. Аз/Той коля/и, аз/той беся/и/Аз/Той паля/и, аз/той гася/и/жаря/и Икон, Арн, Нич, Слав ‟тези,
които са на власт, диктуват положението‟
31. Той коли кучето/Коля кучето Нич, Слав ‟някой е пълен, всевластен господар, за всичко се
слуша и изпълнява неговата воля; от него зависи всичко‟
32. беся кучето Нич ‟пълен, всевластен господар съм аз, за всичко се слуша и изпълнява моята
воля, командвам аз; от мене зависи всичко‟
33. раздирам котката на прага Нич ‟искам да покажа, че аз ще командвам и няма да търпя да ми
се възразява‟
34. вземам връце/вземам в ръцете си Нич ‟заемам се изцяло с някаква работа, започвам изцяло да
се разпореждам с нещо, да ръководя нещо‟
35. държа в ръцете си/в ръчичките си/в шепата си/държа под ръка/под юзда Нич ‟някой или
нещо е в моя власт, в пълна зависимост от мен, напълно ми е подчинен‟
36. У когото е питата, у него е и ножът/ножа/У них ножо, у них хлебо Икон, Слав ‟тези, които са
на власт, диктуват положението‟
37. Опашката на главата не заповядва/Тежко на главата, когато опашката заповядва Икон,
Слав
38. Ако главата не управя краката, тежко на главата/Ако краката не слушат главата, тежкó и
на краката, и на главата Слав „Кога големците се не грижат за сиромашта, за тях е пак зле”
39. Ако си глава, ше та бият по главата/ ше та чукат, ако си опашка, ше та тъпчат/ секи ше та
тъпче Слав
40. Високите са слуги на ниските Слав „Казва се и в смисъл, че високите, т. е. по-горните,
големците, са длъжни да бъдат услужливи към по-долните”
41. Не тряба ниският да скача да досяга високия, ами високият да са приводя Слав
42. Аз на теб заповядвам, а ти на комуто мож Слав
43. командвам парада Нич ‟нареждам какво да се прави‟
44. Тежко на този господар, когото слугата учи Икон, Слав
45. Тежко на къща, дето няма господар, и на башина/бащина, дето няма пъдар/Тежко на онази
къща, дето господар не влязва Икон, Слав
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46. Балабан що дума, Бутко да не знае Слав „употребява се в случай, кога искат да кажат, че което
знаят по-силните (големците), не трябва да го знаят по-слабите (по-долните)”
47. стани, куме, кумицата да седне Нич ‟употребява се когато някой с по-долен чин взема подобро място или си осигурява по-добро положение в присъствие на някой с по-горен чин‟
48. в краката ми е Нич ‟разпореждам се с някого, както пожелая, изцяло ми е подчинен и е
напълно на мое разположение‟
49. пораства ми работата Нич ‟замогвам се материално или се издигам служебно‟
50. Помолила се сребраната врата на златата Слав „кога по-долният иска нещо от по-горния”

ЦЕННОСТ: ВЪНШЕН КОНТРОЛ
I. Стремеж към материално благополучие, получаване на облаги
II. Мотивация за работа чрез материални (нематериални) стимули
III. Външен контрол, афективност
I. Стремеж към материално благополучие; получаване на облаги
1. окото ми бяга на голямо Нич ‟стремя се към богатство, към добро положение‟
2. отварям си очите Нич ‟замогвам се материално, преуспявам в работата си, подреждам си
добре живота‟
3. от десет места ми катран тече Нич ‟имам големи доходи, печеля много и от различни места‟
4. бозая от голяма ненка Нич ‟имам много добра служба и голяма заплата, много добре съм
материално‟
5. от една овца искам две кожи/от една овца две кожи сака Нич, Слав ‟стремя се да получа
голяма облага, като ограбвам, експлоатирам някого‟
6. бозая/суча/цицам от две майки Нич ‟от две места извличам облаги за себе си‟
7. Кротко агне от две майки суче (бозае)/Подлизурка ере две майки бозае Икон, Слав
8. с един куршум два заека Нич ‟двойна цел или голяма облага, постигната с минимално усилие‟
9. удрям дробинката/кьоравко/кьоравото/кьоравото шаранче/ямата Нич ‟успявам да спечеля, да
придобия нещо по лесен начин, без особено усилие или без разноски‟
10. яйце давам, патка вземам Нич ‟постъпвам така, че с малко спечелвам голяма печалба, имам
много облаги‟
11. давам маслина да получа тулум Нич ‟постъпвам така, че с малко спечелвам голяма печалба,
имам много облаги‟
12. давам ока череши за ока вълна Нич ‟постъпвам така, че с малко спечелвам голяма печалба,
имам много облаги‟
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13. искам с трици маймуни да ловя Нич ‟мъча се да получа нещо, без да изразходвам никакви
средства, без да дам нищо‟
14. къде е на прасето гъдела Нич ‟в какво се състои лесният начин за печалба‟
15. на баницата/на хляба мекото Нич ‟търся най-изгодното и лекото‟
16. на хляба средата Нич ‟търся лесното и най-изгодното‟
17. тлъст кокал Нич ‟добре платена служба или власт, която носи големи материални облаги‟
18. Докопва се до кокала Григ/Кац, Нич ‟търси големи материални облаги‟
19. държа кокала Нич ‟ползвам се от някакви големи облаги‟
20. изпускам кокала от ръката си Нич ‟загубвам някаква доходна служба, работа‟
21. научило се куче да гложди кокал/научило се куче на бачия Нич ‟за човек, който е свикнал да
получава облаги от някъде‟
22. Което е в ръка, не е лъжа Слав
23. гледам в ръцете Нич ‟очаквам да получа нещо от някого, да ми се донесе нещо‟
24. Секи се бие, за да добие Икон, Слав
25. стани ти, да седна аз Нич ‟употребява се при нахално изместване на някого от някъде, където
има облага (обикновено служба)‟
26. отели ми се кравата/вола Нич ‟забогатях, преуспях‟
27. искам да доя от ялова крава мляко Нич ‟жаден съм за големи облаги‟
28. Без доход овца вълци я ели Икон ‟ако не печели, значи за нищо не го/я бива‟
29. къде е Киро на кирия/де го Киро на кирия Нич ‟за подчертаване, че няма никаква сметка,
никаква полза, изгода от някаква работа‟
30. иде ми на сметка Нич ‟изгодно ми е, изнася ми‟
31. продавам си душата на дявола Нич ‟върша нечестни дела, обикновено за да се сдобия с нещо
или за пари‟
32. търся кой гьол е по-дълбок Нич ‟стремя се, искам да получа по-голяма облага‟
33. ловя/хващам риба в мътна вода Нич ‟използвам някакви неуредици, бъркотии, за да извлека
лична изгода, да получа облаги за себе си‟
34. хвърлям серкме в мътна вода Нич ‟използвам някакви неуредици, бъркотии, за да извлека
лична изгода, да получа облаги за себе си‟
35. натапям си ръцете в благината Нич ‟използвам някаква изгода, облага‟
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36. използвам намалението Нич ‟получавам някакви облаги благодарение на временно
благоприятни за нещо обстоятелства, ситуация‟
37. вървя по вятъра Нич ‟действам според създадените обстоятелства, условия с оглед на лична
изгода‟
II. Мотивация за работа чрез материални (нематериални) стимули
1. оставам бял в очите Нич ‟нищо не ми дават срещу труда ми; нищо не получавам, не
спечелвам‟
2. оставам на средата Нич ‟не ми дават нищо, не вземам, не спечелвам нищо, напразно се трудя‟
3. няма да ми дадат/да ми окачат медал/медал ли ще ми дадат/ще ми окачат Нич ‟няма да ме
похвалят, да ме наградят (за подчертаване, че някакво поведение или постъпка на някого няма
да бъде оценено, макар да заслужава)‟
4. Ум да дават – много, пари да дават – никой Икон, Слав
5. Ако знаеш нейде да дават по-много, заведи и мене/Ако знаеш да дават по-много, а ти кликай и
мене Слав
6. Бадехва са и бащин гроб не копае/се не пълни/Без пари и син на баща гроб не копае/Бадева се ни
божи гроб не чува Икон, Слав ‟ако не ми се заплати труда, нищо няма да направя‟
7. Не че си хабим семе за бадехава Слав
8. Гърло с думи са не пълни/Празни приказки не се ядат Икон, Слав ‟имам нужда от материални
стимули, за да свърша някаква работа‟
9. Празна реч джоб не пълни/Празна хвала не пълни кесия/Празна хвалба не ще в торба Слав
10. Дума без пари нищо не спори/Думи без пари, огън да ги гори Слав
11. Не го опявай на вяра (вересия) Слав
12. Без доход черква, ритам ù попа Икон ‟няма полза от дейност, която не носи приходи‟
13. Парите вършат работа Икон
14. За пара сичко става Слав
15. Нищо без пари не бива Слав
16. Падат пари/парички/пада пара Нич ‟печели се, спечелва се много от нещо‟
17. За пари и баща си продава/И баща си продава (за пари) Икон, Слав, Григ/Кац ‟ако има
материален стимул, е готов да направи всичко‟
18. За пара засвиря, за пет не млъква Слав
19. От много глава не боли Икон
20. Сяка служба свойта плата ище Икон, Слав
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21. Копай, мотичке, според платата Слав
22. За толкова пари петел толко пее Григ/Кац
23. И кучето за храна та варди Слав
24. от тая трънка заем няма да излезе Нич ‟няма да има изгода от нещо‟
25. от това гьолче риба няма да излезе Нич ‟няма да има изгода от нещо‟
26. имам сметка Нич ‟в мой интерес е, изгодно ми е, изнася ми‟
III. Външен контрол, афективност
1. Бълвам (зелени) гущери/Блювам гущери и чемери/Бълвам змии и гущери Нич, Слав ‟в силно
раздразнено състояние съм и говоря язвително, с озлобление, с омраза срещу някого или по
някакъв повод‟
2. Наежил са като еж (таралеж) Слав
3. Настръхнал като оса Слав
4. змии варя Нич ‟силно съм разгневен, кипя от яд‟
5. позеленявам като гущер/като ягорида Нич ‟силно се разгневявам, ядосвам‟
6. ставам син-зелен Нич ‟обхваща ме гняв, яд‟
7. Почервенял (съм) като пиперка Слав, Нич ‟много сърдит‟
8. Почерня като пизул/ пезул Слав, Нич ‟навъси се, ядоса се‟
9. Причерня ми на очите/Притъмнява ми пред очите/Черно ми е пред очите Слав, Нич ‟обзема
ме силен гняв, яд и преставам да се владея; изгубвам самообладание от гняв‟
10. Начумерил са, сякаш че изял някой бащиното му иманье/Начумерил са като баба Марта Слав
11. подбелвам/подбеля очи Нич ‟опулвам се, святкам с очи от яд‟
12. скърцам със зъби Нич ‟силно се гневя, ядосвам за нещо‟
13. блювам зехир/бълвам отрова Нич ‟извънредно много се гневя; много ме е яд‟
14. яд ми капе на сърцето Нич ‟ядосвам се‟
14. ям си джигера Нич ‟ядосвам се много‟
15. възвира ми дроба Нич ‟обхваща ме силен гняв, яд; избухвам, разсърдвам се‟
16. Той е ял барут с шепа Слав
17. пяна ми излиза на устата Нич ‟обхваща ме силен гняв, яд; вбесявам се от яд‟
18. с пяна на устата Нич ‟с яд, със злоба‟
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19. катран ми капе от брадата Нич ‟много съм сърдит, почернял съм от яд‟
20. вдигам пара Нич ‟вълнувам се много от нещо и бурно реагирам‟
21. станах сол и вода Нич ‟много се ядосах, измъчих се от яд‟
22. вря и кипя Нич ‟силно се ядосвам, разгневявам за нещо‟
23. перват ме/вземат ме дяволите/хващат ме братята/рогатите/дошли са ми братята Нич
‟силно се разгневявам, много се ядосвам; гневя се, лютя се‟
24. хваща ме беса/хващат ме бесовете Нич ‟започвам да действам под напора на чувства като
гняв, злоба, като преставам да преценявам трезво постъпките си‟
25. възвира ми/кипва ми/шупва ми келя Нич ‟обхваща ме силен яд, гняв; избухвам‟
26. кипва ми келавщината Нич ‟обхваща ме силен яд, гняв; избухвам, разсърдвам се‟
27. хваща ме чумата за врата Нич ‟изпадам в силно раздразнено състояние, силно се разгневявам;
ядосвам се много‟
28. хващат ме зъркелите Нич ‟обхваща ме силен гняв‟
29. прилетяват ми ангелите Нич ‟изпадам в гняв, ярост, силно се ядосвам‟
30. хващат ме нервите Нич ‟изпадам в силно раздразнено състояние, силно се разгневявам;
ядосвам се много‟
31. заяли са ме кучетата Нич ‟ядосвам се‟
32. пикал на коприва Нич ‟много ядосан, разгневен‟
33. ставам гъба и коприва Нич ‟силно се разгневявам‟
34. преби ми се клина Нич ‟ядосах се, разсърдих се‟
35. превземат ме русалиите Нич ‟силно се разгневявам‟
36. пукам се откъм/през гърба си Нич ‟обхваща ме силен гняв, много се разгневявам; вбесявам се‟
37. пукам се от най-здравото място Нич ‟много се ядосвам, вбесявам се от яд‟
38. разцепих си пазвата Нич ‟ядосах се‟
39. спука ми се жлъчката Нич ‟обхваща ме силен гняв, яд; много се разгневявам‟
40. разиграва ми се кръвта Нич ‟силно се ядосвам, разгневявам се, нервирам се много или ме
обхваща някакво силно вълнение‟
41. тровя си кръвта Нич ‟много се ядосвам, силно се дразня‟
42. качи ми се кръвта в главата Нич ‟силно се вълнувам, обикновено от гняв‟
43. наливат ми се очите с кръв Нич ‟силно се разгневявам, обхваща ме силен гняв‟
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44. гледам на кръв Нич ‟много съм сърдит, навъсен и съм готов да се карам‟
45. кипват ми говната/триците Нич ‟обхваща ме силен яд, гняв; избухвам, разсърдвам се‟
46. не мога да се побера в кожата си/едва се побирам в кожата си Нич ‟много съм ядосан,
разгневен и дълго не мога да се успокоя или примиря с нещо‟
47. излизам от/вън от/извън кожата си Нич ‟силно се разгневявам, ядосвам, преставам да се
владея‟
48. излизам вън от себе си Нич ‟силно се разгневявам, ядосвам, преставам да се владея‟
49. възвират ми червата Нич ‟обхваща ме силен гняв, яд; избухвам, разсърдвам се‟
50. изкапаха ми клинете Нич ‟ядосах се, разсърдих се‟
51. излизам от/из търпение Нич ‟силно се разгневявам, ядосвам, преставам да се владея‟

ЦЕННОСТ: ПЕСТЕЛИВОСТ
I. Спестяване, за да се изразходва спестеното по-късно
II. Икономичен начин на живот, по-малко разходи
III. Специфично отношение към парите
IV. Процесът на спестяване; отношение към процеса на спестяване
V. Отношение към разточителния начин на живот
VI. Пестене - разхищаване
I. Спестяване, за да се изразходва спестеното по-късно
1. Бели пари за черни/църни дене/дни/Пази бели пари за черни дни Нич, Икон, Слав ‟спестявания,
които ще помогнат в моменти на крайна нужда‟
2. Берù пари за черни дни/За черни дни Нич, Слав ‟в случай на нужда‟
3. Парите се държат за лоше време/за чер ден Слав
4. За старини потуряй на страни/За да имаш на старини, от младост туряй настрани Слав,
Григ/Кац ‟спестявай, заделяй средства‟
5. Доде имаш, дотогава спастряй (като нямаш, що ще спастряш)/Спастряй, доде имаш Икон,
Слав ‟спестявай, когато можеш, за да се възползваш от спестеното след време‟
6. Каквото придобиеш на младост, то ще ти остане на старост Слав
II. Икономичен начин на живот, по-малко разходи
1. от гърлото си спестявам Нич ‟от насъщната си храна спестявам‟
2. деля/отделям от уста/устата си Нан, Нич ‟лишавам се от храната си и от най-необходимото,
за да пестя и да имам средства за някого или нещо‟
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3. давам си залъка от устата/отделям залъка от устата си/отделям и къшея от гърлото си
Нич ‟лишавам се от храната си и от най-необходимото, за да пестя и да имам средства за някого
или нещо‟
4. деля/късам/отделям от залъка си/от залъка си спестявам Нан, Нич ‟лишавам се от храната си
и от най-необходимото, за да пестя и да имам средства за някого или нещо‟
5. отделям от гола душа/от голо гърло/от гърлото си/от гола душа Нан, Нич ‟пестя средства за
някого или нещо, въпреки че съм крайно беден‟
6. По-малко яди, та си купи Слав
7. Ако не спечелиш от работа, от зъбите поспести Григ/Кац
8. Тогава пести, когато и ляб няма Слав
9. Връзвам парàта в три възела/Връзвам в девет възела/Скътвам парàта във възел/Една парà
два/девет пъти връзвам/Една парà в девет възела връзвам/Завързвам във възел Нан, Григ/Кац,
Нич ‟живея пестеливо поради липса на средства, не си позволявам да харча и най-малка сума‟
10. броя всяка стотинка/броя стотинките Нан, Нич ‟харча крайно пестеливо поради липса на
средства‟
11. цепя стотинката на две Нан ‟живея пестеливо поради липса на средства, не си позволявам да
харча и най-малка сума‟
12. ръждясали са ми парите по кесията Нич ‟пазя, държа парите си, нищо не харча‟
13. свивам се за пет пари Нан, Нич ‟живея крайно пестеливо, не смея да похарча никакви пари‟
14. стискам ги като две пари в съдрана кесия Нич ‟прекалено много пестя‟
15. стискам си кесията Нич ‟не искам да харча пари‟
16. стрижа бълхите/мухата/комара Нич ‟прекалено пестелив съм‟
17. чегато съм го взел назаем Нич ‟пестя нещо, давам от нещо по малко‟
18. Не съм ги намерил на пътя Григ/Кац ‟за парите – не мога да ги давам с лека ръка, трудно съм
ги събрал, спечелил‟
19. със сметка/зная си сметката Нич ‟без да разточителствам, пестеливо; умея да разпределям
средствата, с които разполагам‟
20. стягам колана/каиша Нич ‟гладувам, не си дояждам‟
III. Специфично отношение към парите
1. Не парите са спечелили мен, а аз тях Григ/Кац
2. Парите здраве не купуват, здраве вземат Григ/Кац
3. Защо ми са жълтици, ако ще ми врата скъсат? Григ/Кац
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4. Парите от мъртвия жив не правят Григ/Кац
5. С пари душа се не държи Григ/Кац
6. Парите от беля беля раждат Григ/Кац
7. Парите са юдино желязо Григ/Кац
8. Парите са душегубци Сим
9. Парата е дявол Сим
10. Парите са добър слуга, но лош господар Григ/Кац
11. Пести стотинката, за да имаш левче Сим
12. Който не почита дукатото, той и хилядото не ще да знае/Който не пази парата, не
заслужава и лева Ник-Гъл/Гъл
13. Който не пази парата, не вижда и лева Григ/Кац
14. Парицата грош ражда Григ/Кац
15. От ситни парици стават жълтици Григ/Кац
IV. Процесът на спестяване; отношение към процеса на спестяване
1. Който поспистява/спестява, не осиромашава Слав, Григ/Кац
2. Който иска да пести, нека начне/почне по-отрано Слав, Григ/Кац
3. Младо не спастрило, старо не скастрило Слав
4. Работù да едеш и скрий да имаш/Работù и спестявай Икон, Слав, Григ/Кац
5. Ако не би пестил/спастрял, не би ни събрал/Ако не пестиш, нищо не можеш събра Слав,
Григ/Кац
6. Ако поспестява, нема да му додява Слав
7. Камък по камък става сарай Слав
8. Капка по капка вир са набира/Капка по капка гьол стая/Капка по капка става и локва/От
капката вир се пълни/От капките бара става Слав
9. Пастрянето е по-спорно от печелянето/Спистяванието от печалянието е по- спорно Слав
10. По-лесно да спечелиш, а не да упазиш/По-лесно са спечеля, а по-мъчно варди/По-лесно са
спечеля, по-мъчно са удържа/По-мъчно е да спастриш спечеленото, а не да го спечелиш Слав,
Григ/Кац
11. Мнозина знаят да печелят пари, малцина знаят да ги задържат Григ/Кац
12. Пестенето е по-добро от работянето Слав
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13. По-добре да спистяваш/спестяваш по малко, а не да печелиш по млого/много Слав, Григ/Кац
14. Спастрянето е дваж печала Слав
15. Тъй да е пистил, отколе да е станал хаджия Слав
16. Ако човек не харчеше парите, които печели, калдъръм щеше да прави с тях Григ/Кац
17. Отделям/Заделям/Оставям/Слагам/Турям настрана Нан, Нич ‟спестявам, заделям средства‟
18. Кътай парицата, крепи душицата Слав ‟спестявай, за да си спокоен‟
19. Късно е да пестиш, кога не остане Слав, Григ/Кац
V. Отношение към разточителния начин на живот
1. без сметка Нич ‟без да пестя, разточително‟
2. не зная сметка на парите си Нич ‟пилея пари; не умея да пестя, разточителен съм‟
3. бодат ме парите Нич ‟харча, без да правя сметка, разточителствам‟
4. бръквам се в кесията Нич ‟похарчвам обикновено неохотно, против желанието си‟
5. пробиха ми джоба Нич ‟похарчвам пари за нещо ненужно, излишно‟
6. продран джоб Нич ‟прахосник, разсипник; човек, който не държи пари‟
7. хвърлям си/изхвърлям си парите на улицата Нич ‟харча за излишни, ненужни неща‟
8. отидоха през рамо Нич ‟за пари – бяха похарчени напразно, без никаква полза‟
9. Редки му са пръстите Григ/Кац
10. Човек с широка ръка Григ/Кац
11. имам широки пръсти Нич ‟харча много, разточителен съм‟
12. Пусна му края Григ/Кац
13. Удари го на живот Григ/Кац
14. Ударил яйца на масло Григ/Кац
15. Държи парà като чувал – вода Григ/Кац, Нич ‟не мога, не умея да пестя‟
16. Дето се отлива и не се долива, скоро се изпива Григ/Кац
17. колко хляб, толко и сирене Нич ‟за човек, който не пести; прахосник‟
18. няма да ги вържа две на едно място Нич ‟пилея, прахосвам парите си; не държа пари‟
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19. днес бахт, заран тахт13 Нич ‟употребява се за човек, който не пести, а когато има пари, харчи
и не мисли за утрешния ден‟
20. изпухах крилата Нич ‟изхарчих всичко, останах без пари‟
VI. Пестене - разхищаване
1. С игла ги събира, с лопата ги пилее Григ/Кац
2. Ако харчиш повече, отколкото печелиш, щеш, не щеш, ще осиромашееш Григ/Кац
3. Който купува онова, което му не трябва, продава онова, което най-много му трябва Григ/Кац
4. Геран да е – изгребва се Григ/Кац
5. В делник – зелник, в празник – попарник Григ/Кац

ЦЕННОСТ: ПАСИВНОСТ, БЕЗДЕЙСТВИЕ
I. Бездействие
II. Действие, от което няма полза
III. Действие, извършено/извършвано не както трябва
IV. Получаване на придобивка, без да е направено нещо
V. Отлагане на действие във времето
VI. Нежелание за извършване на действие
VII. Действие, което не се извършва до край
VIII. Действие, извършено/извършвано без особен резултат/Действие, което се
затруднявам да извърша
I. Бездействие
1. лапам/ловя мухи Нан, Нич, Икон, Слав ‟губя времето си напразно, зяпам, бездействам,
безделнича‟
2. подковавам мухите Нан, Нич ‟нищо не правя, ходя без работа; бездействам‟
3. Без работа Мую, мухите скопява Слав ‟нищо не върши, ходи без работа; бездейства,
безделничи‟
4. въртя се като муха без глава Нич ‟мотая се, не съумявам да свърша нещо сериозно, смислено;
не зная какво да върша‟
5. ходя като въртоглава овца Нич ‟мотая се без работа, пилея си безполезно времето‟
6. въртя се като рой Нич ‟мотая се, суетя се, не съумявам да започна нещо смислено‟
7. Броя броениците Нан, Нич, Слав ‟безделнича и гладувам‟
8. броя гарги/гаргите/звездите Нан, Нич‟губя времето си напразно, зяпам, бездействам,
безделнича‟

13

тахт – долу, пропадане (срв. Славейков 2003:784)
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9. зяпам по чавките Нан, Нич ‟нищо не върша, стоя без работа; бездействам, безделнича‟
10. Потрива са Слав ‟измайва се тук-там‟
11. лая си опашката Нан ‟губя времето си напразно, зяпам, бездействам, безделнича‟
12. Скопявам кучетата Слав, Нич ‟нищо не върша, ходя без работа; бездействам, безделнича‟
13. хлътам като куче по чуждите порти Нич ‟ходя без работа‟
14. ходя като недобита кучка/недобито псе Нич ‟скитам без работа, шляя се‟
15. кръстосвам/ меря улиците/пътищата Нич ‟скитам без работа, шляя се‟
16. паса ветровете/лапам вятър Нан, Нич ‟нищо не правя, с нищо не се занимавам; безделнича‟
17. паса патките/гъските Нан, Нич ‟ходя без работа, не върша нищо; губя си времето, без да
върша нещо полезно; безделнича, шляя се‟
18. ходя да си паса дяволите Нич ‟бездействам, губя си времето‟
19. гоня босите Нич ‟губя си времето, бездействам‟
20. ходя като ой Мара Нич ‟скитам се без работа, шляя се‟
21. ходя като погълната игла Нич ‟мотая се, шляя се, пилея си времето напразно‟
22. ходя на хало бало Нич ‟шляя се, мотая се, губя си времето напразно‟
23. ходя по триста невиделици Нич ‟мотая се, шляя се, пилея си напразно времето‟
24. лапам мъглата Нан ‟губя времето си напразно, зяпам, бездействам, безделнича‟
25. стоя/чакам със скръстени ръце/седя със сгърнати ръце/скръстил ръце Икон, Нич
‟бездействам, нищо не работя, нищо не правя‟
26. стоя с ръце в джобовете Нич ‟не върша нищо; бездействам‟
27. с пръст не бутвам/не пипвам Нич ‟нищо не върша, нищо не работя‟
28. бия си шамари Нан, Нич ‟бездействам, няма какво да правя, мотая се‟
29. клатя си краката Нич ‟нищо не работя, бездействам‟
30. пета у дупе съм Нич ‟нищо не работя, само ходя, тичам нагоре-надолу и си пилея времето‟
31. седя си/стоя си на гъза/на задника Нич ‟не предприемам нищо, не участвам в нещо‟
32. шетам си гъза Нич ‟развявам се без работа, ходя нагоре-надолу‟
33. търся си пъпа Нич ‟не върша нищо, бездействам‟
34. чопля си носа Нич ‟бездействам, нищо не върша‟
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35. лежа на гърба си/лежа на гръб Нич ‟нищо не работя, бездействам, лентяйствам‟
36. подпирам гръб Нич ‟стоя без работа някъде, бездействам‟
37. подпирам дувара/ зида Нич ‟стоя без работа някъде, бездействам‟
38. развявам си пръднята Нич ‟ходя, шляя се някъде без работа‟
39. билки диря по баира Нич ‟скитам без работа; безделнича‟
40. суша просо на ортома14 Нич ‟нищо не правя‟
41. пържа яйца на вятъра Нан, Нич ‟нищо не правя; бездействам‟
42. пет за четири Нич ‟без работа, безцелно‟
43. празник свиря, делник играя Нич ‟ходя без работа, шляя се‟
44. Ако немаш работа, ела ма подкрепи Слав ‟стори друго безделие‟
45. Боже, помози, пак да са лежи Слав
46. Да спим и да орем Слав
47. Друго е да поседнем, а друго да полегнем Слав
48. В пон’делник/понеделник – безделник/поседелник, в вторник – потопорник/подпорник/запорник,
в сряда/среда – не са сяда/не преда, в четвъртък/четвърток – несвъртък/запърток, в
петък/петок – разпетье (разпет – петък)/несретък/ омиос, в събота – на баня/оплетос, в
неделя – света неделя/ на черква/хайде на пазар, кога, мъжо, да работя? – рекла някоя на
мъжа си Слав
49. продавам за бълхи цяр Нич ‟занимавам се с безсмислена, излишна работа‟
50. карам килавите на войска Нич, Слав ‟не върши/върша никаква работа‟
51. Раждала майка синове да не йе улицата бес хора Икон ‟казва се за хора, които ходят без
работа и се скитат по пътищата‟
52. Хлъта (митка) като нехранимайковец Слав
53. седя си мирно Нич ‟не предприемам нищо, не участвам в нещо‟
54. седя си на парцалите Нич ‟не върша нищо, бездействам‟
55. седя като квачка на мътеци Нич ‟безсмислено си губя времето за нещо, пилея си напразно
времето‟
56. вися/дремя като вол/кон/магаре на/пред празни ясли Нич ‟стоя без да върша нещо‟
57. въртя се около полата на жена си Нич ‟стоя вкъщи и бездействам‟

14

ортома – дебело въже (срв. Славейков 2003:782)
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58. прострял съм си брашното на въже Нич ‟нищо не съм свършил, нищо не съм направил‟
59. воденицата мели, нищо не смила Нич ‟употребява се за човек, който много приказва, а не
върши нищо‟
60. дето двама и той трети Нич ‟за човек, който не работи, а само се шляе и се меси във всичко,
без да му е работа‟
61. калето продавам Нич ‟скитам се без работа, безделнича‟
62. курдисал съм се като ръждив пищов Нич ‟нищо не правя, седя по цял ден без работа‟
63. ни кук, ни кукурек Нич ‟нищо не е направено във връзка с нещо, за което е трябвало вече да се
работи, да се действа‟
II. Действие, от което няма полза
1. ора паяжината Нич, Слав ’занимавам се с безполезни работи, нищо не свършвам‟
2. търся вълна/косъм под езика на бълхата/търся вълна по яйцето Нич ‟върша нещо напълно
безсмислено‟
3. отишъл съм да правя лули Нич ‟занимавам се с празни работи‟
4. вдявам в игла без уши Нич ‟върша безполезна работа, занимавам се с празни работи‟
5. копая с игла кладенец Нич ‟върша безсмислена работа‟
6. иди ми, дойди ми (пет пари) Нич‟употребява се, за да се означи, че само се дава вид, че се
прави нещо, че само се протака някаква работа‟
7. на сухо ми свири свирката Нич ‟върша работа, от която няма никаква полза‟
8. варим круши за бабини души Нич ‟занимаваме се с безполезни неща, губим си времето‟
9. Бия водата в хаван/Чукам водата в хаван Нич, Икон ‟върша нещо напълно безполезно,
напълно излишно‟
10. бия водата да пусне масло Нич ‟полагам напразни усилия за нещо неизпълнимо; върша
безполезна работа‟
11. нося/черпя вода в/с решето Нич ‟върша безполезна работа‟
12. пълня каца без дъно Нич ‟върша безполезна работа‟
13. изливам от пусто в празно Нич ‟върша нещо напълно безполезно, напълно излишно‟
14. черпя морето с лъжица Нич ‟върша работа, от която няма никакъв резултат‟
15. нося вода в морето Нич ‟върша нещо напълно безполезно‟
16. влече ме мътната Нич ‟занимавам се с празни, безрезултатни работи‟
17. Играе на сей-сей ряпа Слав ‟върши безполезни работи‟
18. с вила орехи събирам Нич ‟върша безполезна работа‟
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19. сея орехи с решето Нич ‟върша безполезна работа‟
20. Залудо се трудиш/Залудо е трудът ти Икон, Слав ‟не се труди напразно, не се занимавай с
безполезни работи‟
21. Тè, мъжо, вретено Нич, Слав ‟за мързелива жена, която си дава вид, че работи‟15
22. счупило ми се е ребро Нич ‟никаква работа не съм свършил, не съм се пресилил‟
23. ходя по вятъра Нич ‟трудя се без полза, никак не умея да си върша работата‟
24. вятър ме носи/вее (на бяла кобила, на бял кон) Нич ‟занимавам се с празни работи‟
25. гоня вятъра/гоня този, дето духа/ловя вятъра (в/с решето)Нич ‟върша нещо безсмислено‟16
26. гоня облаците/мъглите Нич ‟занимавам се с безполезни работи или преследвам напразно
някаква цел‟
27. Добра крава, много мляко дава, ама рита, та го разсипва Григ/Кац ‟за безполезно действие‟
28. кини, та наддавай Нич ‟за безсмислена работа; за безполезен труд‟
29. Мъча се да изкарам от две баби мома Нич, Григ/Кац ‟полагам безполезни усилия за нещо
неосъществимо‟
30. колкото да се намирам на работа Нич ‟колкото да си запълня времето, да не скучая‟
31. колкото за лице/за очи Нич ‟за да се даде външно вид, че нещо, което трябва да се направи, е
направено; привидно, формално‟
32. само да се намира на приказки Григ/Кац ‟за да се даде външно вид, че нещо, което трябва да се
направи, е направено; привидно, формално‟
33. отбивам си/отбия си номера Нич ‟извършвам нещо съвсем формално, колкото да се каже, че е
направено‟
III. Действие, извършено/извършвано не както трябва
1. оставям си пръстите/ръцете Нич ‟извършвам някаква работа много лошо, несръчно, не както
трябва‟
2. гледам през пръсти Нич ‟не съм прецизен в работата си, върша нещо небрежно, нехайно,
немарливо, повърхностно‟
3. като с чужди ръце (работя) Нич ‟много лошо, непохватно работя‟
4. Отвеяла си брашното, попарила кюрка/кожуха/Попарила си кюрка, отвеяла
брашното/Отвеял съм си брашното Нич, Слав ‟извършил съм нещо не както трябва‟

си

5. С игла копае кладенец Икон, Слав ‟когато не се работи както трябва‟

15

Фразеологизмът води началото си от народна приказка, според която една жена спускала и вадела едно
и също вретено от една каца, за да се изтъкне, че е много работлива (срв. Ничева 1975).
16
Може да се потърси паралел с библейски текст: „гонене на вятър” (Книга на Еклисиаста 1, 17; 6, 9).
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6. Орала мухата на вола на рогата Нич, Слав ‟когато някой се представя, че е свършил някаква
работа, а всъщност нищо не е направил‟
7. отгоре отгоре Нич, Григ/Кац ‟повърхностно, без особени грижи и внимание‟
8. През куп за грош Нич, Слав, Григ/Кац ‟небрежно, нехайно, немарливо, повърхностно‟
9. надве-натри Григ/Кац, Нич ‟небрежно и набързо‟
10. джаста-праста Нич ‟повърхностно, небрежно, набързо‟
11. как да е Нич ‟небрежно, повърхностно, не много добре‟
12. Свършил работа, колкото псето на нива/Като кучето на нивата Нич, Слав ‟лошо,
несполучливо, безуспешно свършвам нещо‟
13. като лисицата с опашката си Нич ‟небрежно, повърхностно‟
14. Мързеливият два пъти работи, скъпият два пъти плаща Арн ‟недобро направеното скоро се
разваля, евтино купеното за нищо не чини и трябва да се замени с ново‟
15. Орала кравата и осрала ралото Григ/Кац ‟когато нещо не се прави както трябва‟
16. Рачник правила, раците живи оставила Григ/Кац ‟когато нещо не се прави както трябва‟
17. Да утрепе мухата, той утрепал бая си Григ/Кац
18. Да направи не може, ама да развали – иде му отръки Григ/Кац
19. Посял жито, изникнал ечемик Григ/Кац
20. завързвам/завържа с памучен конец Нич ‟сговарям се за нещо, но не го извършвам както
трябва‟
21. впрягам колата пред воловете Нич ‟върша нещо не както трябва‟
22. изравям трици Нич ‟извършвам нещо не както трябва‟
23. като че съм в/у пръстени/ръкавици Нич ‟работя несръчно‟
24. къде мерих, къде ударих Нич ‟исках да извърша едно, а извърших съвсем друго, обикновено полошо от това, което исках или се очакваше от мен‟
25. ни сурово, ни печено Нич ‟лошо свършено, лошо изработено, не както трябва‟
IV. Получаване на придобивка, без да е направено нещо
1. пада ми в устата Нич ‟получавам нещо даром, с леснота, без да се трудя, без усилия‟
2. пада ми нур от небето Нич ‟получавам нещо наготово, съвсем без труд‟
3. пада ми от бога /от господа/от небето (обикн. с отриц.) Нич ‟получавам нещо наготово,
съвсем без труд‟
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4. Ела, хляб, да та изям/Падни пита да та изям (и ти плоска да та пия)Арн, Икон, Нич, Слав
‟казват на този, който не работи, ами чака наготово‟
5. ям търкулнат хляб Нич ‟живея наготово, без да се трудя‟
6. Зяпа, дано му паднат печени врабчета отгоре/Чака да му пусне Господ печени врабчета (да
яде)Нич, Слав ‟получавам наготово, без труд нещо‟
7. И бучка сиренце отгоре ще му дадат Слав
8. Той спи и намира софрата сложена Слав
9. обирам/събирам парсата17 Нич ‟възползвам се от облагите на някаква работа, за която не съм
се трудил‟
10. нито съм орал, нито съм копал Нич ‟не съм се трудил, не съм се мъчил (употребява се, когато
някой получава нещо наготово)
V. Отлагане на действие във времето
1. работата не е заек да избяга Нич ‟казва се на човек, който бърза да свърши някаква работа, за
да се убеди да я отложи, да я свърши по – късно‟
2. Малка е градината, дълга е годината Слав
3. Ако денят е къс, годината е дълга Икон, Слав ‟ако не съм извършил нещо днес, направи ща го
утре, у други ден (един вид извинение)‟
4. Ако са не свърша на час, денят в торба не е я Слав
5. и утре е ден Нич ‟употребява се, за да се подчертае, че може да се отложи някаква работа‟
VI. Нежелание за извършване на действие
1. Която жена/мома не ще да меси, три дни сее Икон, Слав, Григ/Кац ‟сиреч, който не ще да
работи, той се преправя или на болен, или казва, че има друга работа‟
2. боли ме зъб, та куцам Нич ‟употребява се, когато някой, накаран на работа, се преструва на
болен‟
3. Боли я буля петата, та не може да преде Григ/Кац
4. смърт ми е Нич ‟никак не обичам да правя, да върша нещо‟
5. хващам без ръце Нич ‟работя без желание, мързеливо‟
6. без да си мръдна пръста Нич ‟без да проявя ни най-малко усилие‟
7. изтегнал съм се като бебер18 Нич ‟мързи ме да се помръдна‟
8. лежа като копой Нич ‟мързи ме да се помръдна‟
17

От поговорката Един бие тъпана, друг събира парсата; парса – печалба, награда (срв. в електронни
източници: речник)
18
бебер – biber – пипер, тур., бел. моя, А. И.
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9. натиснал ме бивола Нич ‟налегнал ме е мързел, мързи ме‟
10. не се ловя на това хоро Нич ‟не искам да се заема с нещо, което е трудно, неприятно‟
11. Трила баба лен, да са мине ден Икон, Слав, Григ/Кац
12. Ден да мине, друг да дойде Григ/Кац
13. Кога са лозье копае, а баба са потае Слав
14. Кога градина се копала, баба се ресала Григ/Кац
15. Сетила се леля за каделя, кога че то било срещу неделя/Сетила се хурка за къделя, то било
срещу неделя Арн, Икон, Нич, Слав ‟за човек, който се пилее и започва да работи, когато не му
е времето‟
16. припряло ми на задника, че търся полог/кога ми допре яйцето на гъза, тогаз полог търся Нич
‟загрижвам се за някаква работа в последния момент, когато вече е невъзможно повече да я
отлагам и не се знае дали ще успея да я свърша‟
17. опира ми/дойде ми яйцето до гъза/задника Нич ‟незабавно трябва да действам, да извърша
нещо, не мога повече да отлагам‟
18. уста до гъза, ръце в гъза Нич ‟който знае много да приказва, а нищо не върши; много
приказлив и много мързелив‟
19. Сето Мара втасала , саде19 са не сресала Слав
20. Работна стана: в три години – две вретена, в две години – две деца Слав
21. разбързал съм се като долния камък на воденица Нич ‟крайно ленив, муден съм‟
22. Сипи/Слагай, мъжо, кашата на рамо Нич, Слав ‟за мързелив човек, който, като е пропилял
времето си, накрая се разработва и иска всичко да свърши‟
23. Хванала са млада невеста за работа, излeзъл ù прищ Слав
24. Ако не беше мръкнало, не можахми сколаса/ошета Слав
25. Мързеливите вечер са разработват Слав
26. На свещица попрела, на слънчице поспала Слав
27. Говедо в село, работник начело Слав ‟за мързеливите работници, които бързат рано да се
завърнат в село преди животните‟
28. Аз господин, ти господин ами кой ще тури житото в хамбара? Икон, Григ/Кац
29. Мечката на лисицата, а лисицата на опашката си/Накарали Въля, а той Миля/Казали на
котката/ на лисицата/ на кучето, а тя/то на опашката си Слав, Нич ‟употребява се, когато
карат някого да свърши някаква работа, а той я прехвърля другиму‟

19

саде – само, тур.
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30. Накарай хайлазина на работа, (на) ум да та научи/Накарай мързеливият на работа, пророк да
го направиш Икон, Слав
31. Мързеливия пророк става Слав
32. Проводи хайлазина за вода/ на път, да ти каже де са вълците Слав, Григ/Кац
33. Проводи хайлазинът на кър, да ти каже де има хайдути Слав
34. Родил се да яде и да пие/Родил се да хаби хляба Икон, Нич ‟казват за ленивите хора‟
35. Развлечена му работата Слав ‟за ленив човек‟
36. Бръз на лъжица, тром на теслица/За яденье бърза му лъжицата, за работа мудна му е
ръчицата Слав
37. Рàботи като буболечка (мравя), еде като мечка Слав
38. Ядем като здрави, работим като мрави Слав
39. развлякъл съм се като глиста/като мъгла по ридища/като съдран цървул Нич ‟работя
мързеливо, лениво‟
40. Из селото фърка, на нивата мърка Слав
41. Рàботи като без сърце, пипа като без ръце Слав
42. Рàботи на нехризе20, сухи корички да гризе Слав
43. Готов хляб не могат да го нарежат Слав
мързи ме хляб да ям Нич ‟изключително мързелив съм‟
44. Седи, та са потрива Слав ‟мързи го‟
45. Стани – ох, седни – ох, сложи пита, не се дига Слав, Григ/Кац
46. Умей да пей, не умей да сей Слав
47. Га са лозье копа, мене ми са тропа; га са лозье бере, мене ми са сере; га рече грездеят скръц, и
аз в кесията пръц Слав
48. Голяма на бой, а работа не мой Слав
49. На връст баба, на работа похаба Слав
50. Малка Янка за копанье, а голема за тропанье Слав
51. На дърва отишел, брадвата забравил/За дърва отишъл, брадвата не взел Григ/Кац, Нич, Слав
‟употребява се, когато някой забрави нещо важно, без което не може да свърши работата си‟
52. Отишел да оре, ралото си забравил Слав, Григ/Кац

20

нехриз – ленив, некадърен, тур. (срв. Славейков 2003:782)
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53. Не съм дошел за чок иш21 Слав
54. Ний да купим воловете, видя щем кой ще ги пасе Слав
55. От работа гърбат ставаш, а не богат Слав
56. Пуста празна неделя, как не бе цяла година Слав
57. Като падне дървото, секи си дърва набира Икон
58. Секи припка на свършен харман Слав
59. Иска да мине на леко Слав
60. Хем иска да мине водата, хем иска да си не измокри краката Слав
61. улавя ме говеджината Нич ‟не желая да върша нищо, домързява ме‟
62. отварям си работа/отваря ми се работа Нич ‟неочаквано се заангажирам в нещо, обикновено
нежелано или излишно‟
63. Мързян и Нещян двама братя Слав
64. стоварва се върху главата ми/на гърба ми/струпва се върху гърба ми Нич ‟принуден съм да
извърша някаква работа, да се заема с нещо‟
65. хваща ме канапа Нич ‟домързява ме, не ми се прави нищо‟
66. няма да изври вода Нич ‟нищо лошо няма да се случи – за изразяване на недоволство, че се
изисква да се свърши много бързо някаква работа, без това да е наложително‟
VII. Действие, което не се извършва до край
1. захванал от аз, че не изкарал до буки Нич ‟започнал, но не стигнал доникъде; нищо не
свършил‟
2. отпускам му края Нич ‟преставам да върша добре работата си и да изпълнявам задълженията
си‟
3. оттеглям се на сянка Нич ‟преставам да работя нещо; капитулирам‟
4. предавам калето/крепостта Нич ‟отказвам се да върша повече нещо, преставам да участвам в
нещо‟
5. окачвам на гвоздея Нич ‟изоставям някаква работа, която съм започнал, преставам да се
занимавам с нещо; занемарявам нещо, отказвам се от нещо‟
6. оставям насред път Нич ‟не доизкарвам докрай нещо започнато‟
7. свръщам от пътя си Нич ‟отказвам се от това, което съм предприел‟
8. стигнах до крива пътека/до кривата круша Нич ‟не успях да завърша нещо докрай; нищо не
постигнах в работата, с която се занимавам‟
21

чок иш – много работа, тур., бел. моя, А. И.
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9. спирам на половин път/насред път Нич ‟не довършвам до края започнатото‟
10. Свършил двата края, остава му средата Икон, Нич, Слав ‟казва се, когато някой пита
свършена ли е някоя работа, а тя не е‟
11. скръствам/кръстосвам ръце Нич ‟преставам да работя, отказвам се да работя‟
12. лягам в калта Нич ‟отказвам се категорично от нещо, защото не е по силите ми‟
13. мятам на тавана Нич ‟изоставям напълно нещо, преставам да се занимавам с нещо‟
14. Половин работа, свършена са казва Икон, Слав
VIII. Действие, извършено/извършвано без особен резултат/Действие, което се
затруднявам да извърша
1. бия се/бухам се като вода о бряг Нич ‟трудя се, работя пряко силите си, но без особен резултат‟
2. като желва22 в угар Нич ‟напразно се мъча, напрягам‟
3. като на жаба в угар/като на желка през угар Нич ‟никак не ми спорù, не ми върви‟
4. дойде ми нагорно Нич ‟трудно ми е да се справя с нещо, чувствам се затруднен‟
5. напиням се като рак на бързей Нич ‟напрягам се, мъча се, полагам големи усилия да направя
нещо, при което срещам трудности‟
6. Пробил дупка в морето/Направих дупка във водата Нич, Слав ‟усилията ми останаха без
резултат, нищо не свърших‟
7. не ще омеся пита от туй брашно Нич ‟няма да постигна нещо, няма да има добър резултат от
работата‟
ЦЕННОСТ: ОРИЕНТАЦИЯ КЪМ НАСТОЯЩЕТО
I. Ориентация към настоящето
II. Специфично отношение към времето: полихронност
III. Специфично отношение към времето: преход към монохронност
IV. Изрази за интензивно действие; нещо се прави много бързо
I. Ориентация към настоящето
1. Ако знаеш що е било, не можеш да знаеш що има да бъде Икон, Слав ‟бъдещето е неизвестно‟
2. Ако знаеш как си минал, не мож’ да знаеш как ще минеш Слав ‟бъдещето е неизвестно‟
3. Ако знаеш що си теглил, не можеш да знаеш има л’йоще да теглиш Слав ‟бъдещето е
неизвестно‟
4. Миналото минало, сегашното да видим/Миналото да забравим Икон, Слав
5. Каквото ще бъде, не са знае; което бъдва, него гледай Слав
22

желва, желка – костенурка, диал. дума, Хасково (срв. bgjargon)
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6. Не гледай кой сам бил, а кой сам сега/Що ти тряба да знаеш кой съм бил, гледай кой съм сега
Икон, Слав ‟важно е какво се прави в настоящето‟
7. Днес ако сми, утре не сми/Днес ни има, утре ни няма Икон, Слав ‟важно е настоящето‟
8. Днес хоп-троп, а утре сми в гроб/Днес човек, утре черна пръст/Днес челяк, утре прах Икон,
Слав ‟важно е настоящето‟
9. Днес ще пием, утре не щем Слав
10. днес за днес Нич ‟в настоящия момент‟
11. До сто години от нас ни косъм ще има Икон, Слав
12. До тогава или камилата, или камиларя Икон, Слав ‟не се знае какво ни очаква‟
13. До утре колко калпаци опустяват/колко работи стават/Доде съмне, колко калпаци ще
опустеят Икон, Нич, Слав ‟не се знае какво ни очаква, много хора могат да не доживеят до
определен момент‟
14. По-добре днес едно яйце, а не утре една кокошка/Днешното яйце от утрешната кокошка е
по-добро Икон, Слав
15. По-добре днес пет, а не утре шест Икон, Слав
16. Дай ми по-добре днес хляб и сол, а не утре печена кокошка Сим
17. Старите приказват какво са правили, младите – какво правят, а лудите – какво ще правят
Слав ‟важно е настоящето, какво се прави сега‟
18. Което можеш да направиш днес, не го отлагай за утре Слав
19. Вечершната работа за сутра я не оставяй/Днешната работа не я оставяй за утре Икон,
Слав ‟свърши си работата навреме‟
20. Която работа се оставя за после, нея дяволите я довършват Григ/Кац
21. Което можеш да направиш днес, не го отлагай за утре/Което можеш да извършиш таз
вечер, не го оставяй за заран Слав
II. Специфично отношение към времето: полихронност (то не се цени)
1. проспивам си времето Нич ‟пропускам да действам, когато трябва и когато мога‟
2. убивам си времето Нич ‟занимавам се с нещо, за да не скучая‟
3. има мегдан Нич ‟има време за нещо, рано е да стане, да се осъществи‟
4. не е притупал тъпанът Нич ‟не е толкова належащо нещо да се извърши веднага, в момента‟
5. ден да мине, друг да дойде Нич ‟безотговорно, нехайно‟
6. от днес за утре Нан, Нич ‟лекомислено и без грижи за бъдещето‟
7. ден за ден Нич ‟без мисъл, грижа или перспективи за бъдещето‟
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8. Лъжи ма да та лъжа, да са минува времето Икон ‟нямаме какво да правим, нека да си
бъбрим, за да мине бързо времето‟
9. в събота пред Великден Нич ‟в последния момент, когато няма достатъчно време да се свърши
нещо‟
III. Специфично отношение към времето – преход към монохронност
1. Времето е пари за секиго, кой що го есапи Икон
2. Времето е пари Сим
3. Време не се купува Сим
4. Времето е голямо богатство Сим
5. Пести времето Икон ‟времето е ценно, не го пропилявай‟
6. Време печелù, сила печелиш Слав
7. Ако не ти приляга времето/Ако ти не приляга времето, а ти нему прилегни/Времето челяка не
чака, челяк чака времето / (тур.)/Слав
8. Времето не чака Слав
9. Времето хвърчи и никога не се стига Сим
10. Времето не можеш да спреш Сим
11. Загубено време не се връща Сим
12. Миналото не се връща никога Слав
13. Спечелиш ли време, печелиш всичко Сим
14. Времето каквото отнесе, назад го не връща Григ/Кац
15. Денот ранит месецот, а месецот годината Икон ‟времето е ценно, то трябва да се използва
възможно най-пълноценно‟
16. Месец храни годината Икон
17. Що доноси един час, не доноси година Икон
18. на секундата/на мига/на минутата/на минутката/на часа Нан, Нич ‟веднага, незабавно,
мигновено, на момента‟
19. като по часовник Нич ‟с голяма точност, редовно, ритмично‟
20. Рано пиле, рано пее Икон ‟който започва навреме работата си, навреме я и приключва‟
21. Две дини (любеници) под една мишница са не носят Икон ‟не се вършат две работи
едновременно‟
22. С две мотики наведнъж са не копае Слав ‟не се вършат две работи едновременно‟
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IV. Изрази за интензивно действие; нещо се прави много бързо
1. вървя с големи крачки Нич ‟напредвам бързо, усилено‟
2. вдигаме се на крак Нич ‟започваме да действаме бързо и енергично‟
3. като мълния Нич ‟много бързо, с голяма бързина и за кратко време‟
4. като дим Нич ‟внезапно‟
5. вдигам пара Нич ‟полагам усилия нещо да стане бързо; препирам‟
6. дорде не речеш Нич ‟много бързо, веднага‟
7. петите в задника/удрям пета в задник Нич ‟много бързо‟
8. на бърза ръка Григ/Кац
9. от петък до събота Нич ‟за съвсем малко, кратко време‟
10. като утре Нич ‟много бързо, неусетно‟
11. като за огън идвам Нич ‟набързо, за много малко време‟
12. стъпва, като че му пари под краката Григ/Кац
13. върви като по въглени Григ/Кац
14. презглава Григ/Кац ‟с най-голяма бързина‟
15. докато се обърне човек Нич ‟много бързо, за кратко време‟
16. та дим/пушек се вдига Нан ‟енергично, усилено‟
17. като по махване на вълшебна пръчка Нич ‟по необясним, много бърз и лесен начин; изведнъж‟
18. вдигам пушилка Нич ‟бързо, стремглаво се отправям, забързвам се нанякъде‟
19. като луд Нич ‟извънредно бързо, стремглаво‟
20. тича като бесен Григ/Кац
21. с пълна пара Нан ‟най-усилено, с всички сили‟
22. с пълна газ Нан ‟много бързо‟
23. на пълни обороти Нан ‟най-усилено, с всички сили‟
24. като заек Нич ‟много бързо‟
25. с един удар/с един замах Нич ‟изведнъж, веднага‟
26. препуска като вятър Григ/Кац
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27. бързо като куршум Григ/Кац
28. на един дъх Григ/Кац
29. бърз като стрела Григ/Кац
30. прескача като кошута през тръни Григ/Кац

ЦЕННОСТ: ПОТИСКАНЕ НА ЧУВСТВА И ЖЕЛАНИЯ
I. Задоволяване с минимума
II. Търпение
III. Съобразяване с общественото мнение, обществените норми
IV. Покорство, примирение
I. Задоволяване с минимума
1. Когато няма, то стига Григ/Кац
2. Сиромах човек е научен на тегло Слав
3. Търпи и кърпи/Търпеж – кърпеж Слав ‟ограничи се с това, което имаш‟
4. Простирам си краката според чергата Григ/ Кац, Нич ‟задоволù се/задоволявам се с това, с
което разполагаш/разполагам‟
5. Когато няма риба, и ракът е риба Сим, Ник-Гъл/Гъл ‟задоволù се с това, с което разполагаш‟
6. Като няма кокошка, и сврака ядва Григ/Кац
7. Не както знае баба, а както намери Григ/Кац
8. По-добре чер комат, отколкото празна торба Слав
9. колкото за хляба Нич ‟срещу съвсем нищожно заплащане, колкото за оскъдна прехрана‟
10. Който няма, не му е свидно Григ/Кац ‟ако човек не притежава много, няма какво толкова да
губи‟
11. Който няма, не губи Сим
12. Който се цели в много врабчета, не удря ни едно Григ/Кац ‟Който иска твърде много, не
постига нищо‟
13. Който гони два заека, и двата изпуща Григ/Кац ‟човек трябва да е умерен в исканията си‟
14. Който иска всичко, не получава нищо Сим
15. Който ламти за много, изгубва и малкото Григ/Кац ‟който иска твърде много, рискува да
изгуби и малкото, с което разполага‟
16. Комуто малко не достига, не е достоен за много Григ/Кац
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17. Ако не кърпиш вехтото, ново няма да носиш Григ/Кац ‟ако не използваш разумно наличното,
няма да съумееш да придобиеш друго‟
18. Сиромахът три пъти се радва на дрехите си: кога са нови, кога ги обърне и кога ги закърпи
Григ/Кац
19. Ще си купя гащи, да видим кога ще Григ/Кац
20. Ям хляб и сол/Сол и хляб – готов обяд Нич, Григ/Кац ‟живея извънредно скромно‟
21. Вчера боб, а днес бобец Григ/Кац
22. Гладно куче и гол кокал/и подлоги гризе/кочани яде Ник-Гъл/Гъл, Григ/Кац ‟задоволявам се и с
най-малкото‟
23. Ако си гладен, поглади се с перо Григ/Кац
24. Гладно гадно не гледа Ник-Гъл/Гъл
25. Гладен човек не отбира, а каквото намира Ник-Гъл/Гъл, Григ/Кац
26. Гладен човек и със сух хляб се наяжда Сим
27. Гладен човек сухи кори за пексимет прихваща Ник-Гъл/Гъл
28. Кога няма гозба – пост, а кога няма пари – велики пости Григ/Кац
29. Сиромах човек и от глад спи Григ/Кац
30. Жадният кон и мътна вода пие/Жадна мечка и росата лиже Григ/Кац
II. Търпение
1. Гладно магаре търпи удари Икон, Слав ‟за да оцелееш, трябва да изтърпиш‟
2. На заека кожата шест месеца траяла на тъпан, че ние ли не ще утраем?Арн, Слав
3. Който тегли/търпи, той знае Икон, Слав, Григ/Кац
4. Преглъщам/Преглътна горчивия хап Икон, Нич, Григ/Кац ‟изживявам, приемам безропотно
нещо много неприятно, което не съм могъл да избегна‟
5. Търпение – спасение/Стърпено – спасено Икон, Слав
6. Търпи, душо, да са спасеш Слав
7. Търпи, душо, за Бога /Богу се предай, търпи и трай Икон, Слав
8. Господ е Господ и пак търпи Слав
9. нося кръста си Нич ‟търпя безропотно мъки, страдания, живея тежкия си живот‟
10. нося трънен венец Нич ‟търпя, понасям големи мъки, страдания, подложен съм на тежки
изпитания‟
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11. Тегли, главо, да теглими, че давно поумнееми Слав
12. Трай, брашно, трай Слав
13. Трай, душо, търпи, кутро, в петък си благо ял Слав
14. Търпи, душо, доще Великден/ до Великден Слав
15. Трай, коньо, за (до) зелена трева/Трай, коньо, скоро пролет иде/скоро е Гергьовден Слав
16. Трай, магарице, марта настига Слав
17. Търпи, старче, магарче Слав
18. Търпи, трай, че няма край Слав
19. На едно място или са закрепи и търпи, или бягай Слав
20. Теглилата на ум учат/Теглилото, училото Арн, Слав
21. Ако са търпи мъчно, ще са помни по-лесно Слав
22. Не е юнак, който бие, юнак е, който търпи Слав, Григ/Кац
23. Търпявам, стига да стана юнак като тебе Слав
24. Доде не потърпиш на димът, не можеш да се радваш на огънят Слав, Григ/Кац
25. Търпи злото, да не доде по-лошето Слав
26. Налягай си парцалите Слав ‟мирувай‟
27. С търпене всичко се постига Слав
28. С търпене сполучат, без търпене изгубят Слав
29. Тегли, доде умреш; като умреш, пак тегли Слав
30. Търпелив слуга ползува са от господаря си Слав
31. Ако можеш да търпиш, като бей ще си поминеш Григ/Кац
32. Търпи, бабо, за хубос’ Слав
33. Търпението преобърта черничевото дърво на коприна Слав, Григ/Кац
34. Търпи като бивол Слав, Григ/Кац
35. пъшкам под ботуша/хомота Нич ‟търпя господството, тиранията на някого‟
36. стискам зъби Нич, Григ/Кац ‟търпя, понасям нещо‟
37. като грешен дявол Нич ‟търпя много‟
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38. Търпило има, давило нема Слав
39. Търпи ли ми търпилото Слав
III. Съобразяване с общественото мнение, обществените норми
1. вървя в/из/по правия път Нич ‟живея според изискванията на обществения морал‟
2. влизам в релсите/в руслото Нич ‟започвам да действам, да постъпвам по установените норми и
изисквания‟
3. влизам в крак Нич ‟започвам да се съобразявам с необходимите изисквания‟
4. вървя по течението Нич ‟действам по общоустановените норми и традиции; не се
противопоставям на общоустановеното, общоприетото‟
IV. Покорство, примирение
1. Бог дал, Бог взел Нич ‟употребява се за изразяване на примирение при някаква загуба‟
2. божа работа Нич ‟употребява се често за изразяване на примирение с нещо‟
3. каквото Бог даде Нич ‟каквото стане, каквото се случи (за изразяване на готовност да се
приеме всичко, което ще се случи – и добро, и лошо)‟
4. превивам/прекланям врат Нич ‟ставам или съм покорен, смирен; подчинявам се, покорявам се‟
5. Покорна глава сабя не я сече/Преклонена главичка остра сабя я не сече Икон, Слав, Григ/Кац
‟ако не се изтъкваш, няма да пострадаш‟
6. подлагам врат Нич ‟самоволно ставам покорен, сам се подчинявам някому или на нещо‟
7. подвивам си/свивам си куйрука/опашката Нич ‟преставам да се съпротивлявам или да върша
своеволия, защото се уплашвам или се съобразявам с нещо; ставам мирен, кротък; смирявам се‟
8. посвивам си куйрука/опашката Нич ‟до известна степен се смирявам, ставам по-мирен, не смея
да върша много своеволия, да се съпротивлявам много‟
9. навеждам глава Нич ‟ставам или съм покорен, смирен; подчинявам се, покорявам се‟
10. превивам гръбнака си Нич ‟покорявам се някому, търпя неговата власт, тирания‟
11. клякам си/сядам си на задника Нич ‟примирявам се с нещо, отстъпвам, съгласявам се да правя
нещо, което не ми се нрави‟
12. лягам на колена Нич ‟смирявам се‟
13. свивам си дрипите/парцалите/налягам дрипите Нич ‟преставам да се противопоставям;
кротувам, мирувам, смирявам се‟
14. лягам си /налягам си на парцалите Нич ‟примирявам се с нещо‟
15. свивам си перушината Нич ‟смирявам се, ставам мирен, кротък‟
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16. сядам си на брашното Нич ‟смирявам се, принуждавам се да отстъпя и да върша това, което
ми налагат‟
17. лягам на хляба си Нич ‟смирявам се, принуждавам се да отстъпя и да върша това, което ми
налагат‟
18. лягам си на греха/на жегъла/на ярема Нич ‟примирявам се, покорявам се с нещо‟
19. оставям да ме носи вятъра Нич ‟не проявявам никаква активност, инициатива, приемам
нещата каквито са, без да се старая да действам за тяхното изменение или да създавам нещо
ново; инертен съм‟
20. оставям се на течението Нич ‟приемам нещата каквито са и не проявявам никаква активност
или инициатива да се боря за нещо по-добро‟
21. света няма да се свърши Нич ‟при изразяване на примирение с някаква неизбежна случка,
събитие: не е фатално‟
22. тя моята се е видяла/видяла се е тя Нич ‟ясно ми е, че за мен няма никаква надежда за подобро бъдеще, че нищо хубаво не ме очаква‟
23. Дошло до глава, ще са тегли, няма край Слав, Григ/Кац ‟при изразяване на примирение с
някакви тежки обстоятелства‟
24. Търпи, душо, черней, кожо/Търпи, душо, трай, кожо Нич, Слав ‟възклицание за изразяване на
безпомощност и примирение с някакви тежки обстоятелства, с някаква тежка работа‟
25. Ако не си млат да млатиш, бъди наковалня да търпиш Икон, Слав ‟ако не можеш да владееш
положението от позицията на по-силния, то тогава не ти остава нищо друго, освен да се
подчиниш‟
26. За тегло сме създадени Григ/Кац ‟при изразяване на примирение‟
27. Било що било, търпи кобило Слав, Григ/Кац ‟при изразяване на примирение‟
28. Караме я криво – ляво Григ/Кац ‟при изразяване на примирение‟23
29. ядва се Григ/Кац ‟при изразяване на примирение‟
30. На зло търпи, че зло не струвай Слав
31. С неволя се поминуваме Григ/Кац
32. Трае като немтур Слав
33. Ако не тече, поне капе Григ/Кац
34. Хубав, лош – какъвто да е Григ/Кац
35. няма как/какво/що Нич ‟не може да се постъпи другояче (като израз на примирение с някаква
необходимост)‟

23

Кривото и лявото са отрицателно конотирани в Библията.
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36. и това си е Нич ‟употребява се, за да се наблегне върху някаква констатация, да се изтъкне, че
за съжаление обстоятелствата са именно такива, а не други‟
37. дойдù зло, че без тебе по-зло Нич ‟употребява се като израз за примирение с някаква злина,
която е много по-малка в сравнение с друга‟
38. иди-дойди/иди-доди Нич ‟както и да е, може да се помири човек‟
39. каквото сабя покаже Нич ‟както се случи, какъвто ни е късметът‟
ЦЕННОСТ: СКРОМНОСТ, НЕЗАБЕЛЕЖИМОСТ
I. Неодобрително отношение към себеизтъкването, към самохвалството
II. Скромност, незабележимост
III. Ниска самооценка
I. Неодобрително отношение към себеизтъкването, към самохвалството
1. отпяло се на деветдесе Нич ‟високомерен, надут е (неодобр.)‟
2. от царя по-голям Нич ‟високомерен, надут, много горделив (неодобр.)‟
3. още не заспал сънува Съни Нич ‟самохвалство‟
4. Вдигам/Вдигам си/Виря/Вирна нос/а/Навирил нос/Навирил нос, не са стига с лайняна/говняна
клечка Икон, Нич, Слав ‟ставам надменен, надут; възгордявам се, надувам се‟
5. с вирнат нос Нич ‟надменно, горделиво, надуто‟
6. С носа си круши брули Нич, Слав ‟много е високомерен, надут, горделив‟
7. Хем шугаво, хем нос навирило Нич, Слав‟за човек, който се е възгордял неоснователно, въпреки
недостатъците си‟
8. Хем шупливо, хем вири нос/хем нос вири/Вирнат нос Нич, Слав ‟за човек, който се държи
надменно, надуто, без да има основание, въпреки недостатъците си‟
9. Вдигам уши/Порасли му ушите/Порастват ми ушите/Растат ми ушите Слав, Нич
‟възгордявам се, надувам се от успехи, похвали и др.; ставам надменен, надут; повишава ми се
самочувствието‟
10. Вири глава като хайгър Слав
11. Вирнал глава, не види, де стъпва Слав
12. вдигам /вирвам глава Нич ‟ставам надменен, надут; възгордявам се, надувам се‟
13. с вирната глава Нич ‟надменно, високомерно‟
14. Дай ми, Боже, голяма глава Слав
15. брада рижава, глава гнидава Нич ‟за човек без авторитет, който си придава важност‟
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16. бия се/тупам се/удрям се/бъхтя се в/по гърдите Нич ‟самоизтъквам се; приписвам си заслуги,
хваля се незаслужено‟
17. с клечка се чеша Нич ‟държа се надуто, високомерно, мисля си, че превъзхождам другите‟
18. турям се на голямата клечка Нич ‟големея се; смятам се за големец, придавам си важност‟
19. ще се напика на клечка Нич ‟ходи гордо, надуто (за човек)‟
20. хвърлил камък, та го заболяла ръката Нич ‟употребява се, когато някой иска признание,
похвала за нещо, което уж е свършил‟
21. Порасъл му/Пораства ми келят/келя Слав, Нич ‟започвам да се надувам, да се големея;
възгордявам се‟
22. Порàстоха му крилете/Порастват ми крила Слав, Нич ‟повишава ми се самочувствието,
чувствам желание и готовност да извърша големи дела; станах горделив, възгордях се‟
23. вадя/вдигам перки/вдигам си/надигам си/надувам перките Нич ‟започвам да си въобразявам, че
зная много и умея да върша всичко; започвам да важнича‟
24. вдигам се нависоко/вдигам се на голямо Нич ‟големея се, гордея се, надувам се‟
25. вдигам сянка по-голяма от боя си Нич ‟имам високо мнение за себе си; надценявам се‟
26. гледам отгоре Нич ‟гледам отвисоко‟
27. гледам нависоко Нич ‟стремя се към големство‟
28. Надува са като мях/като пуяк Икон, Нич, Слав ‟когато някой се държи
високомерно‟

надменно,

29. Перчи са като павун/Пери се/Големей се като петел на бунище/на купище/на стобор Икон,
Нич, Слав ‟когато някой се държи надменно, високомерно‟
30. Пеняви се като рак на бързей Икон, Нич, Слав ‟когато някой се държи
високомерно‟

надменно,

31. Големей са/Надува са като пате в рашето/решето Слав ‟държа се надменно, надуто,
горделиво‟
32. като мисирек/като фит/като пуйка Нич ‟прекалено много се надувам‟
33. Перчи са като селски поп/като селски чорбаджия/като цигански араччия Слав ‟държа се
надменно, надуто, горделиво‟
34. ходя като селски капзамалин Нич ‟държа се надменно, надуто, горделиво‟
35. в сокака не се хващам Нич ‟много съм надут, високомерен‟
36. Надувай са, доде ти са пукне тютювата/доде ти са спука кожата Слав
37. От многото надуване и мехът са пуква Слав
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38. Надувай са, козле, на пазар та водя Слав
39. Надула са бълха да изсере/ да избълва слива Слав
40. Надула са жаба да надмине вола Слав
41. Надула са като въшка в нова риза Нич, Слав
42. Аз кога ходя, земята трепере (са хвалило магарето) Слав
43. яко е и магарето Нич ‟казва се на този, който се хвали, че е юнак‟
44. Аз не знам как ходя, рекъл петелът, ама който е отдолу, той знае Слав
45. Пернат си е , остави го Слав
46. през гъз пересто Нич ‟много превзет, горделив, надменен‟
47. Аз съм, кой съм Слав ‟казва се за самомнителните‟
48. Нека знае това куче кой съм аз Слав
49. Ако умра аз, кой ше управя селото?/Не ма й, че ще умра, ами кой ще оправя селото Слав:
„Казувал някой самомнителен кмет”
50. Да се похвали и наш Калчо, хвалчо Слав
51. Самси са Голю похвали Слав
52. Самси са пръдлю похвали Слав
53. Станала тиква, надула си и опаш Икон, Нич, Слав ‟за човек, който се държи надменно, без да
има за какво‟
54. вдигам опашка/вдигам си/виря си опашката Нич ‟възгордявам се, надувам се‟
55. Баба са копри, ама баир опри/Бабини хвалби, баир ги хаби Слав
56. Хем лайняно, хем голямо/Хем посран, хем голям Икон, Слав
57. на лайното горната кора Нич ‟човек, който има високо мнение за себе си и смята, че е повече
от другите‟
58. няма клечка да си обърше гъза Нич ‟беден е, но въпреки това се перчи‟
59. Смърди от господство Икон, Слав
60. Хвърчи по/в небесата/по небето/Хвърча в/из облаците Икон, Нич ‟казват за този, който се
държи надменно, високомерно, който си въобразява, че е нещо повече, отколкото е в
действителност‟
61. държа се/изхвърлям се/имам се/хвърча нависоко Нич ‟надувам се, големея се‟
62. броя звездите Нич ‟държа се надменно; надувам се‟
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63. Не брой звездите, да не паднеш в кладенеца Сим
64. Големи хвалби, а малки торби Слав
65. Похвали го, та му извади очите Слав
66. Похвали са на гъзо си Слав
67. Барон ефенди, султан без гащи/Ефендим, султанъм, сен син24 без гащи, пък мен учкура ми
няма Нич, Слав ‟който се държи високомерно, а всъщност е беден човек‟
68. Не знае да си връзва йоще гащите, и то са пери Слав ‟за човек, който се надува, без да има
основание за това‟
69. без риза ходя Нич ‟некадърен съм, а обичам да се хваля‟
70. Наведù са да та цуна – Покачи са на сандука Слав
71. Гол, ама сокол Слав ‟за човек, който се надува, без да има основание за това‟
72. хем голо, хем голямо Нич ‟за човек, който се надува, без да има основание за това‟
73. Която кокошка много крещи, малки яйца носи/Снесла кокошката яйце и окрякала всичката
махала Икон, Слав
74. Добрият са мъчи, а лошият са пъчи Слав
75. Моят ат е по-бръз от неговото магаре Слав
76. Пауна си гледа краката и пищи Слав, Нич (Слав: „Казват на оногоз, който се хвали с хубостта
си”)
77. Тежък бъди, да ти кажат големец/мома да ти кажат/Бъди тежък да ти кажат голям челяк
Икон, Слав
78. пикая на тенекия, та да ми дрънка/та да ми тропа Нич ‟обичам да вдигам шум около себе си‟
79. облизала се паница, та излязла на полица Нич ‟за човек, който малко се е подокарал,
понатъкмил и се показва пред хората‟
80. обули кучето в цървули, то си изяло краката Нич ‟за човек, на когото е осигурено нещо
хубаво, а той се самозабравя и почва да се държи нахално и да разваля това, което му е дадено‟
81. като куче във фасул Нич ‟много се надувам‟
82. полека да се не препънеш Нич ‟не си въобразявай, че вършиш нещо, не се хвали чак толкова;
не се сили толкова (казва се на някого, който мисли, че прави нещо важно, че ще постигне
нещо)‟
83. полека – ламбата Нич ‟не се хвали толкова‟
84. Големей са, големей, доде станеш най-малък Слав

24

сен син – ти си, тур., бел. моя, А. И.
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85. Ти много знаеш, затуй много ще ти тегли главата Слав
86. Покачил са/се на големият/големия ат Слав, Нич ‟станал големец, издигнал се‟
87. баща си искам да кръщавам Нич ‟самонадеян съм и се опитвам да поучавам по-опитните от
себе си‟
88. стисне ме, Еленке, да кихна/стисни ме, (лельо) Радке, зорлен да пръдна Нич ‟употребява се,
когато някой много се хвали или много се превзема‟
89. шири – мири, пак вятър духа Нич ‟за голям лъжец и самохвалко, който много се хвали и лъже‟
90. големи яйца Нич ‟възклицание за изразяване на насмешка към нещо, което се изтъква или към
някаква хвалба‟
91. коприва яде, коприна носи Нич ‟за беден човек, който се облича в скъпи дрехи и се големее‟
92. държа се на голямо/ида на голямо/имам се на голямо Нич ‟големея се, гордея се, надувам се‟
93. излязъл съм като сита въшка на чело/като въшка на чело/на перо/на тъпан Нич
‟самозабравил съм се и искам да се меря с най-първите‟
94. имам вятър в главата Нич ‟надувам се, големея се‟
95. и от пръдля грош Нич ‟употребява се, за да се подиграе някой, който се хвали‟
96. кога ковач кова, кога дупе му почерня/кога стана въглищар/кюмюрджия, кога му почерня
97. врата/гъза Нич ‟употребява се, когато някой получи висока длъжност и започне да се
големее, да се надува‟
98. курулдисувам25 се като калян ибрик26 Нич ‟горделив съм, без да имам за какво да се гордея‟
99. морето ми е до коляно Нич ‟крайно самонадеян съм‟
100. надигам си муцуната Нич ‟възгордявам се‟
101. накокошинил съм се като цар перушан Нич ‟много съм горделив‟
102. на парà стъпва, за грош пита Нич ‟за човек, който е беден, но въпреки това се големее‟
103. не си вдигай краката, че нямам петало да те кова Нич ‟казва се на човек, който е беден, а се
мери с богатите‟
104. не си зная чергата Нич ‟големея се , надувам се, въпреки че съм беден‟
105. Мре от глад, а готов за свят Григ/Кац
106. Голяма уста имаш! Григ/Кац
107. Хвалете ме, уста, че ви разкъсвам! Григ/Кац, Икон, Нич ‟казва се за някой, който много се
хвали и прекалява с хвалбите си‟
25

курулдисвам – от kuruluyorum – настанявам се удобно, тур., бел. моя, А. И.
ибрик – ibrik – малък (глинен/тенекиен) съд за вода, който се използва от мюсюлманите при миене на
ръце и рака преди молитва, бел. моя, А. И.
26
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108. Уста защо са, ако ме не хвалят Арн, Слав
109. Хвалбата е хула Слав
110. Похвалата зад вратата (в реката) Слав
111. Похвалица под камен Слав
112. Похвалника го Господ не търпи Слав
113. Похвалата е от дявола Слав
114. Голяма хвала, голяма бела Слав
115. Хвалбата е празна заплата Икон, Слав
II. Скромност, незабележимост
1. Борец ли си, изниско се бори/Ако си борец, изниско се бори. Тур. Икон, Слав ‟не се
самоизтъквай‟
2. Отдолу са бори, ако искаш да надвиеш Слав
3. Ниско стой, високо пей Слав
4. Печели, пък не дигай гюрюлтията Слав
5. По-тихо върви, по-далек ще бъдеш Слав
6. С рогат са не боди, с богат са не бори/С богат са не бори, с рогат са не боди/Ако ти са мили
рогата, не са боди с агата Икон, Слав ‟не се противопоставяй на силен противник‟
7. С силните са не бори, с богатите са не мери Слав
8. Вол, който не шувърка, не го бодат/ Вол, що си влачи хомотът мълком, не го бодат по
гърбът/Не бодат оня вол, който влачи мълком хомота Слав, Григ/Кац
9. Срещу ръжен не се рита Икон ‟безсмислено е да се води борба срещу много по-силен
противник‟
10. Коя овца отива срещу вълкът? Слав
11. Добрата овца малко блее, много мляко дава Григ/Кац ‟бъди скромен, работата ти да говори
вместо теб‟
12. Вятърът високите дървя катуря, а ниските превива Слав
13. Колъкто си, всякога по-малък се показвай/Колъкто си, сякога са сè по-долен (нисък)
показвай/Показвай се по-малък от какъвто си, добре ще минеш/Всякога се показвай малко подолен, отколкото си Икон, Слав, Григ/Кац ‟старай се да не се набиваш много на очи, да не
правиш впечатление‟
14. Не са дигай на голямо, ще ми седнеш на коляно Слав
15. Ако си не знаеш мястото, скоро си съдираш гащити Слав
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16. Да би мирно седяло, не би чудо видяло Григ/Кац
17. Който фърга камък нависоко/камен на възбог, на главата му пада Слав
18. Високо ввърка, а ниско каца/ пада/Който фърка високо, той ниско пада (кацнува) Икон, Слав
‟не се големей, защото може и да се провалиш‟
19. Големите дървета мъчно растат, а лесно падат/Големите дървета по-лесно падат Слав
20. Тополата е висока, ама свраките серат по нея/Висока е тополата, ама свраки серат по нея
Икон, Слав
21. Главата си да поснемеш/Поснемам си главата Слав, Нич ‟не бъди толкова упорит‟
22. От боя си по-голяма сянка не дигай Слав ‟не се захващай с неща, които не са ти по силите‟
23. не ще литна по-високо от боя си Нич ‟трябва да се съобразявам със силите си‟
24. Голям залък изяж/лапни, голяма дума не казвай/Боле голям залък да лапнеш, а не голяма дума
да кажеш/По-добре голям залък да изядеш, а не голяма дума да изречеш/продумаш/казваш/
речеш Икон, Слав ‟не се големей, не се изтъквай‟
25. Не казвай никога аз съм Слав ‟не се самоизтъквай‟
26. Други да та хвалят, самси не са хвали/Не хвали са, а да та хвалят/Нека да та хвали друг, а не
ти сам да са хвалиш Слав
27. Да ти порасте името, да ти порастат белите (ядовете) Слав
28. Нямаш ли си бела, стани на петтина глава Слав
29. По-добре да служиш на добър господар, отколкото да бъдеш сам господар Слав
30. Гледай в краката си, ако нищо не намериш, няма да са препънеш Слав
31. Искаш ли да ти е мирна главата, недей гази тревата Слав
32. Която овца се дели от стадото, вълкът я изяда Икон, Слав ‟който се изтъква, той може и да
пострада‟
33. Който зяпа по небето, пада в кладенеца/Не брой звездите, да не паднеш в кладенца/Не зяпай
нагоре, да не паднеш надолу Слав
34. Днес везир, утре резил Икон
35. Който не знае да слугува, не може да господарува/Кой не слуша, той няма и да заповядва
Икон, Слав
36. Пред млого дето ще те похвалят, насаме да та похулят, по-добре е Слав
37. скривам си свещта под крината Нич ‟не показвам, не изявявам възможностите си,
способностите си‟
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38. стоя зад метлата Нич ‟оставам незабелязан, неоценен, не напредвам обществено или
служебно‟
39. в сянка съм Нич ‟прикрит съм, не се издавам, че съм участвал в нещо или че съм инициаторът,
причината за нещо, обикновено нередно‟
40. стоя на втори план /стоя на заден план Нич ‟имам второстепенно значение, важност‟
41. стоя на/в опашката Нич ‟последен съм в някаква работа, начинание‟
42. Който сам се хвали, ще жали/ кори се Слав
43. Който се хвали, сам се квари/си вреди/Който се хвали, ще изпати Икон, Слав ‟не се
самоизтъквай, може да пострадаш‟
44. Сама хвала, добра хула/Сама хвала, чужда хула Слав
45. зная си гьола Нич ‟добре преценявам това, което мога или ми е позволено, или това, което не е
за мене‟
III. Ниска самооценка
1. Не е за твоите уста лъжица/Не е лъжица за моята уста Икон, Нич, Слав ‟не е нещо, което
мога/можеш да извърша/извършиш; не съм/си годен за нещо‟
2. не е за моите зъби Нич ‟не е по силите ми да извърша нещо; не съм годен за нещо‟
3. отишъл съм да правя лули Нич ‟не ме бива, негоден съм за нещо‟
4. за къде сме Нич ‟безпомощни сме, нищо не можем да направим‟
5. калпав грош (не струвам) Нич ‟нищо (не струвам)
6. кожата ми не струва за нищо Нич ‟не ме бива за нищо, за никаква работа‟
7. къси ми са ръцете Нич ‟не съм в състояние да направя нещо, не е по силите ми, по
възможностите ми‟
8. минал съм, та не съм закачил Нич ‟не притежавам някакви положителни качества‟
9. не мога да вържа цървулите/да изтрия/да вържа/да обърна обувките/чехлите (на някого) Нич
‟стоя много по-долу от някого по личните си качества и възможности, някой ме превъзхожда‟
10. не съм достоен да развържа обувките/вървите/сандалите Нич ‟стоя много по-долу от някого
по личните си качества и възможности, някой ме превъзхожда‟
11. не мога да напия/да полея вода на малкия пръст/не струвам колкото/не съм нито на малкия
пръст Нич ‟стоя много по-долу от някого по личните си качества и възможности, някой ме
превъзхожда‟
12. не мога да се меря/да стъпя на кутрето/на малкия пръст Нич ‟стоя много по-долу от някого
по личните си качества и възможности, някой ме превъзхожда‟
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13. не мога да се меря с мишена Нич ‟стоя много по-долу от някого по личните си качества и
възможности, някой ме превъзхожда‟
14. не стигам до пъпа Нич ‟не мога да се сравнявам с някого, превъзхождан съм значително от
някого‟
15. не струвам да си подпреш вратника с мен Нич ‟съвсем съм негоден‟
16. не струвам ни калпака си Нич ‟не ме бива, некадърен съм‟
17. ни бодка/ни изядено яйце/ни кош слама Нич‟нищо (не струвам)‟
18. никакъв/хич ме няма Нич ‟не ме бива за нещо, неспособен съм, негоден съм‟
ЦЕННОСТ: ГОСТОПРИЕМСТВО
I. Гостоприемство.
II. Нежелание за посрещане на (неканени) гости; отрицателно отношение към
честото гостуване
I. Гостоприемство
1. Поканен – като и гостен Слав
2. Поканен като гостен, а псуван като бит Слав
3. Поканена кума, половин гостенка Слав
4. Гостени бъдете Слав ‟казва се, кога ще раздигат трапезата пред гости‟
5. Госта гощавай, врага пощавай Слав
6. Печи се, турто, до заран, гост те чака до у други ден Слав
7. Сития гостенин/ гост лесно са гощава Слав
8. На по-добри гости, по-голяма чест Слав ‟посрещането е според човека‟
9. Какъвто гостът, такъв и млинът (чорбата) Икон, Арн, Слав
10. откривам вратата/разтварям вратите Нич ‟приемам някого с готовност и желание някъде‟
11. с отворени/разтворени обятия/с отворени ръце Нич ‟посрещам, приемам с желание,
сърдечно, радушно‟
12. с хляб и сол Нич ‟приемам, посрещам с добро пожелание и с благословия; посрещам радушно‟
13. весели ти очи Нич ‟като възклицание при поздравление към някого, на когото е дошъл приятен
гост или се е завърнал близък човек‟
II. Нежелание за посрещане на (неканени) гости; отрицателно отношение към
честото гостуване
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1. бера си гости Нич ‟създавам си грижи, неприятности‟
2. Ща ти ударя да си береш гости Слав
3. Весел гост – увесен домакин Икон, Слав ‟за човек, който не обича много да посреща гости‟
4. Гост мрази друг гост, а домакинят и двамата Икон, Слав ‟за човек, който не обича много да
посреща гости‟
5. Гост бива най-много за три дни/Три дни са доста и за най-милия госта/За госта два дни са
доста Икон, Арн, Слав ‟добре е гостите да не се застояват много някъде‟
6. Гостенин яде каквото му подложат, а не каквото иска/Гостът яде каквото намери, а не
каквото мисли Икон, Слав ‟човек не трябва да има претенции за това, как го посрещат, когато е
на гости‟
7. Донеси да ти сложа (да та каня) да ядеш/Донес с себе, седни с мене Слав ‟така казвали
калугерите на гостите по манастирите‟
8. Дошъл гост на гола кост Икон, Слав
9. Дойде гост, развали пост Икон, Слав
10. Местните на место, а па госта под моста Слав
11. Преканен гост, не минува мост Слав
12. Позвали го на гости, турнали го на пещ Икон, Слав
13. Глупав гост с къщните се кани Слав
14. Шашкън27 гост сайбията28 кани Слав
15. Викал гости, седнал да се пощи/ Канил гости, няма го в къщи Слав
16. Кани ма като с половин уста/ Поканили го, ама с половин уста Слав
17. Домакин, ама дом няма Слав
18. Гостът да не чака лостът Слав
19. Честому госту, зад врата е место Слав
20. Некалесан гост, зад врата му пост/ На невикан гост мястото му е зад вратата Икон, Слав
21. Незван гост готово магаре Слав
22. Без време гост, от турчин по-лош Слав
23. За бързи гости квасник се меси Арн, Слав
27
28

шашкън – объркан, слисан (срв. Славейков 2003:786)
сайбия – sabi – стопанин, тур., бел. моя, А. И.
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24. От бързите гости да та е страх Слав
25. Катадешен гост, като кисел грозд Арн
26. Вращаците с пари ядат Слав ‟Казва се на шега за тези, които са били някъде на гости и са си
тръгнали , но са се върнали за нещо и са останали‟
27. Гостът ще си иде, домакинът ще остане Слав
28. Вуйчо е и днес тука, и утре – Славейков: „Брат отишел у сестра си на гости уж, па токо си
закиснал и не му са отивало. Тя нагласила децата си да му кажат: „Хади де, вуйчо, нали ще си
ходиш?” – А той им казал, че вуйчо е и днес тука, и утре. Тя нагласила да вземат уж да се
надскачат навън из прага и като скочи той навън, те да блъснат вратата и да го заключат отвън;
той приел да се надскачва, ама извътре.”
29. Не изгори тебе, а изгори мене, че две изпи Слав „Казал един домакин на гостянина си, като го
почерпал втори път с ракия, а той казал: „Люта бе, изгори ма“
30. Сит да гостиш, богат да дариш, тежко е Слав
ЦЕННОСТ: АСЕРТИВНОСТ
I. Твърдост, граничеща с нетолерантност
II. Отстояване на собствената позиция, гледна точка
I. Твърдост, граничеща с нетолерантност
1. остро ми е езичето/имам остър език Нич ‟рязък съм, когато говоря или критикувам‟
2. отварям уста като ламя Нич ‟започвам да говоря много и безцеремонно, дръзко, започвам да
се карам, да нападам някого‟
3. отварям една уста/ония (ми ти) уста Нич ‟започвам да говоря много и безцеремонно, дръзко,
започвам да се карам, да нападам някого‟
4. отивам дотам Нич ‟започвам да говоря много и безцеремонно, дръзко, започвам да се карам,
да нападам някого‟
5. откривам барабанен огън Нич ‟започвам да нападам остро някого с думи‟
6. отрязвам го с ножица/отрязвам (като) с нож/пресичам го като с нож Нич, Слав
‟категоричен съм в мнението си или в решението си, не търпя никакво възражение‟
7. режа за бяс Нич ‟обсипвам някого с остри гневни думи, укорявам го безмилостно‟
8. режа зазъбица Нич ‟остро и рязко критикувам някого, укорявам го, карам му се‟
9. режа под лъжичката Нич ‟засягам, обиждам силно някого с язвителни, оскърбителни, обидни
думи‟
10. отрязвам с нож думата Нич ‟категоричен съм в мисленето си или в решението си, не търпя
никакви възражения‟
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11. отсичам го като с нож/като с брадва Нич ‟категоричен съм в мисленето си или в решението
си, не търпя никакви възражения‟
12. сипя огън и жупел/пращам гръм и мълнии Нич ‟отправям най-остри, най-груби думи или
обвинения срещу някого, нападам някого най-остро, най-яростно‟
13. пращам на майната/пращам поврага/по дяволите Нич ‟реагирам остро, невъздържано, с думи
или действия срещу някого‟
14. турям си тенекиени очила Нич ‟започвам да говоря нагло, нахално, без да се интересувам дали
ще обидя някого и дали съм прав‟
15. турям си устата на задника/на гъза Нич ‟започвам да говоря нагло, нахално, без да се
интересувам дали ще обидя някого и дали съм прав‟
16. не цепя басма Нич ‟рязък, груб съм към някого, не се интересувам, дали ще го обидя с
държанието си‟
17. дерем си очите Нич ‟караме се с ожесточение‟
18. до кръв (се стига) Нич ‟когато при спор се стигне до убийство‟
II. Отстояване на собствената позиция, гледна точка
1. Да стане аз каквото искам, че нека дума кой каквото иска/светът каквото ще Слав
2. оставам си на своето/своята Нич ‟продължавам упорито да поддържам мнението или
искането си, отстоявам това, което мисля или искам‟
3. отбивам удара/ударите Нич ‟справям се с някого, като му давам необходимия подходящ
отговор‟
4. държа/удържам фронта Нич ‟защитавайки убежденията си, успявам да отбия всякакви
нападки и да не се поддам на чужди влияния и под.‟
5. падам като котка на краката си Нич ‟излизам винаги прав, не се признавам за виновен, ако и
да имам вина за нещо‟
6. котка по гръб не пада/котка по гръб пада ли Нич ‟употребява се за упорит човек, който никога
не отстъпва от мнението си‟
7. посрещам приказка Нич ‟отвръщам на някого, отговарям му остро‟
8. приказката ми на две не става Нич ‟изпълнява се това, което заповядвам, казвам; не ми се
отказва това, което искам, желая‟
9. Излизам отгоре като зехтин над водата Икон, Слав ‟надделял, станало е това, което той е
искал; надделявам, става това, което аз искам‟
10. масло над водата съм Нич ‟надвивам, наддумвам, все съм прав‟
11. Не му пада гърбът на земята Слав
12. ударили сме се чвор на чвор Нич ‟горещо спорим и не отстъпваме един на друг‟
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13. все една /едната си зная Нич ‟упорито настоявам на своето‟
14. дойде ли на моята (дума) Нич ‟съгласи ли се най-после с мен‟
15. докарвам вода от девет воденици/дерета/кладенци/от деветдесет и девет реки Нич
‟привеждам най-различни доводи и доказателства, за да докажа правотата на нещо или да убедя
някого в нещо‟
16. излизам на глава Нич ‟успявам да се справя с някого, надвивам го, превъзмогвам го‟
17. затварям устата Нич ‟накарвам някого да млъкне, като оборвам твърденията му със силни
доводи или факти, действия, на които не може да се възрази‟
18. криввам врат/глава Нич ‟не се съгласявам с нещо, упорствам за нещо‟
19. държа печено Нич ‟не отстъпвам, настоявам на своето мнение, решение‟
20. слагам/турям тапа Нич ‟отговарям на някого така, че да не може да каже повече нищо‟
21. карам си на своята свирка Нич ‟не отстъпвам от мнението си, продължавам да поддържам
мнението си, решението си‟
22. като слепец на праг Нич ‟без да отстъпвам, упорито се препирам‟
23. натъпквам самара Нич ‟побеждавам някого в спор, наддумвам‟
24. не вземам/не искам/не търся уста/чене назаем Нич ‟мога винаги да се защитя, да намеря
подходящ отговор‟
25. не оставам длъжен Нич ‟не допускам да бъда оборен; веднага намирам достоен отговор (при
спор, кавга)‟
26. не падам долу Нич ‟не отстъпвам, не се предавам‟
27. не си зарязвам/оставям магарето/колата/чепика/чехъла в калта/не си оставям коня Нич
28. реката/магарето в батака Нич ‟умея да си защитавам интересите‟
29. не си оставям думата в пепелта Нич ‟не премълчавам, реагирам, когато ме засегнат‟
30. нито на сантим/нито на йота Нич ‟не искам ни най-малко да отстъпя от своето‟
31. Излиза ли се на глава с него! Григ/Кац
32. Не му взема главата Григ/Кац
33. На своя глава Григ/Кац
34. Инат очи избожда Григ/Кац
35. Твърд като стомана Григ/Кац
36. Твърд като камък Григ/Кац
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37. Влязла му муха в главата Григ/Кац
38. Ще умра, ама няма да дам лесно душата си на дявола Григ/Кац
39. Всеки знае своята, а Иван неговата Сим
40. Имаш ли зъби, хапù, докле не са те захапали Григ/Кац
41. Кучката лае, за да пази не селото, а себе си Григ/Кац
42. Настъпù мравката, и тя те хапе Григ/Кац
43. Жива мечка кожата си не дава Григ/Кац
44. И решето като го настъпиш, подскача Григ/Кац
ЦЕННОСТ: НЕЖЕЛАНИЕ ЗА КООПЕРИРАНЕ, ЗА ЗАДРУЖНА РАБОТА
I. Ориентираност към себе си
II. Нежелание за съвместна работа
I. Ориентираност към себе си
1. Секи тегли въглена към своето яйце Икон, Нич, Слав ‟стремя се да уредя нещата както на мене
ми е угодно, в моя полза (обикновено в нещо общо – работа, дейност и др.)‟
2. Дърпам чергата към себе си Икон, Нич, Слав ‟стремя се да уредя нещата както на мене ми е
угодно, в моя полза (обикновено в нещо общо – работа, дейност и др.)‟
3. за своята (си) черга Нич ‟за себе си, за своя интерес, в своя полза‟
4. тегля на своя страна Нич ‟стремя се да уредя нещата както на мене ми е угодно, както е в мой
интерес (обикновено в нещо общо – работа, дейност и др.)‟
5. тегля огъня откъм себе си Нич ‟стремя се да уредя нещата както на мене ми е угодно, както е в
мой интерес (обикновено в нещо общо – работа, дейност и др.)‟
6. дърпам огъня към своята пита Нич ‟стремя се да уредя нещата, както на мен ми е угодно,
както е в мой интерес‟
7. Секой за себе – Бог за всичките/Господ за всичките, а всеки за себе си Икон, Слав ‟всеки
мисли най-вече за себе си, за своята изгода‟
8. Сяка крава телето си ближе Икон, Слав ‟всеки мисли най-вече за себе си, за своята изгода‟
9. Секи е на себе си най-ближен/най-близък Икон, Слав ‟всеки мисли най-вече за себе си‟
10. Секи на свойта воденица вода навръща Икон, Слав ‟всеки мисли най-вече за себе си‟
11. Сякой си мете пред вратата Икон, Слав
12. Сяка мотика за себе си копай Слав
13. залепям се като пчела на мед Нич ‟егоистично използвам нещо, без да мисля за другите‟
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14. плета си кошницата Нич ‟действам, постъпвам така, че всичко да се нареди в моя полза, в мой
интерес‟
15. Ти загради твойто лозе, за хорските не бери грижа Григ/Кац, Слав ‟уреди своите работи, не
се притеснявай за хорските дела‟
16. На зъл час в сакантия секи гледа себе си/Секи гледа себе си Слав
17. По-добре на мене, а не на тебе Икон, Слав ‟всеки мисли най-вече за себе си‟
18. Щото е твое, то е и твое и мое, а щото е мое, то (си) е само мое Икон, Слав
19. Другому било как било, мене да си е добре Слав
20. Пò-обичам мене си, отколкото тебе Слав
21. По Бога – две на тебе, двеста на мене Слав
22. Кога умре жената, ще се свърши половината свят, като умра аз, ще се свърши целият свят
(казал Настрадин ходжа) Икон
23. за своя душа Нич ‟за себе си‟
II. Нежелание за съвместна работа
1. орел, рак и щука Нич ‟хора, които не могат да доведат до край съвместна работа‟
2. орташка кобила Нич ‟немарливо извършвана обща работа или зле поддържан общ имот‟
3. Орташката кобила и псетата не я ядат Григ/Кац, Слав
4. Орташкото месо и кучетата не го ядат Арн, Григ/Кац, Слав
5. Орташка стока ли? Псетата да я ядат! Слав
6. Орташкия вол лесно го изядат вълците Григ/Кац, Слав
7. Да би ортак хубаво, Господ щеше да си тури ортак на небето Слав
8. Двама джамбази на едно въже не играят Слав
9. Двама на една кобила не са качят Слав
10. Две кобили в една торба са не зобят Слав
11. Два ата на едни ясли не могат да бъдат Икон, Слав
12. Два бика в една черда не живеят Слав
13. Две кучки в едно корито не ядат Слав
14. Две кучета на една врата не могат да се нахранят Слав
15. Две мечки в една бърлога не живеят Слав
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16. Два калпакя на една глава са не носят/Два калпакя не съдят, един съди Слав
17. Два крака в една обувка не влизат Икон
18. Две мотовилки в една стая не мотаят Слав
19. делени круши, спокойни зъби Арн ‟който навреме се раздели с брата си или съдружника си, той
живее спокойно от своето‟
20. Ако ще работи и до среднощ, не ща неговата помощ Слав
21. няма да варя леща (с нкг) Нич ‟няма да мога да се сработя с някого‟
22. Два пет_ла на едно бунище не можат да пеят/Дето пеят много петли, късно съмнува Икон,
Слав
23. Дето много, там и говна Икон, Слав
24. Дето плюят мнозина, там става вирчина Икон, Слав
25. Много баби – килаво дете Икон, Слав Икономов: „Сиреч, там, дето се мешават мнозина в една
работа, тя не може да свърши добре”; Славейков: „Дет са месят мнозина в една работа, тя не
става никаква”
26. На едно дете много кръстници не биват Арн, Слав
27. Вълкът сам си върши работата, затова му е и вратът дебел Икон, Слав ‟по-добре съм,
когато сам си свършвам задачите и никой не ми пречи‟
28. Вълкът си е сам сайбия, сам кадия Григ/Кац
29. Ако искаш свършна работа, свърши си я сам Слав
30. Ако искаш да ти се не свърши работата, дай другиму да я върши Григ/Кац
31. Сам да съм, та в гората да съм Слав
32. Седи сам, да не та е срам Слав
33. Сама самица, бърза бързица Слав
34. И без тебе си свърших работата Слав
35. Можеш ли сам да изпечеш кокошка, недей пита другиго Слав
36. Не ми са меси в чорбата Слав
37. Да си преде сякой преждата Слав
38. Не тропай на чужди врата, да не потропат и на твоите Слав
39. бия на жегло/удрям на жегла Нич ‟не съгласувам действията си с другите, държа се настрана,
не участвам в някаква работа‟
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40. един тегли напред, а друг дърпа назад Нич ‟за несговорни хора в някаква обща работа‟
41. улавям се/хващам се на хорото Нич ‟заемам се с някаква неприятна работа, обикновено обща,
с други, от която не мога да се откажа‟
42. Ако можеш трая на гладо, да печелим наедно Слав
ЦЕННОСТ: ЖЕЛАНИЕ ЗА КООПЕРИРАНЕ, ЗА СЪВМЕСТНА РАБОТА
1. Два лешника на един орех надвиват/Два лешника един орех счупват Икон, Слав ‟сплотеността,
общите усилия водят до успех‟
2. Два камъка брашно смилат, един не може Слав
3. Два ума от един по-добри Слав
4. Две ръце едно лице мият/Ръка ръка мие, да бъдат и двете бели Икон, Слав ‟сплотеността води
до успех‟
5. Десет пръстье/Пет пръсти Богу наддиляват Слав
6. Две ръце са Богу възпротивят Слав
7. подаваме си ръка/ръце Нич вършим нещо заедно; действаме, работим задружно‟
8. ръка за ръка Нич ‟задружно, заедно‟
9. рамо до рамо Нич ‟заедно, задружно‟
10. Две очи по-добре виждат от едно/Четири очи от две по-добре видят Слав, Икон
11. тръгвам в крак Нич ‟почвам да съгласувам действията си с изискванията на някого,
приобщавам се към някого‟
12. Един други да са държим, тъй са държи светът Слав
13. Дърво на дърво са насланя, а челяк на челяка Икон, Слав ‟хората разчитат един на друг‟
14. Един другиму трябва да си помагами, та ще ни помогне и Бог Слав
15. Дванадесет овчеря с една лъжица са кашикали и пак са наяли Слав
16. Сговорна дружина и в петък благо яде Икон, Арн, Слав
17. Сговорна дружина от сеймени са не бои Слав
18. Без дружина нема юначина Слав
19. Дружина вярна сговорна Слав
20. Сговор къща не събаря Слав
21. Сговорното е най-умното Слав
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22. Сам челяк и в рай не може Икон, Слав
23. Сама ръка в Дунав са не мие/Сама ръка и в морето не може да са умие Слав
24. Самичкото въже яде сухия комат Слав/Една кукувица не докарва лято/Една лястовица
пролет не прави/Со едно пиле не иде лето Икон, Арн, Слав ‟сам човек не може да постигне
много‟
25. Дето пее един петел, там късно съмнува/Кога пее един петел, късно съмнува Слав
26. От едно дърво никаква ограда не бива/С едно дърво къща се не гради Икон, Слав
27. С един вол не се оре Икон, Слав
28. С един камък къща (зид) не става Икон, Слав
29. С едно цвете пролет не бива/С една китка лято не дохода Икон, Арн, Слав
30. Орлите фъркат по един по един, ама мършата ги събира Слав
31. Стани на дявола брат/ортак, доде минеш моста/Кланяй са на дявола, дорде минеш моста
Икон, Слав
32. Лисицата с вълкът станали кумове, дорде откраднат кокошка, а кога я откраднали,
разкумили са Слав, Григ/Кац
33. Помагай му уж, доде си изтъчеш чергата Слав
34. Помагай на комшия си да му гасиш къщата, за да не изгори и твоята Слав
35. Свинете са бият помежду си, но като видят вълка, всички са струпват връх него Слав
ЦЕННОСТ: ЗАВИСТ
1. бачкам/изигравам/правя номера някому/погаждам номер Нич‟съзнателно устройвам лоши
шеги на някого, за да му причиня неприятности или да го подиграя‟
2. кроя/скроявам капан/кюляф Нич ‟нарочно създавам неприятност на някого, злепоставям го,
излагам го, без той да е виновен или го въвличам в беда‟
3. брича въз коса Нич ‟причинявам нещо неприятно на някого‟
4. бръсна на въз косми Нич ‟причинявам нещо неприятно на някого‟
5. обърквам/разбърквам сметките Нич ‟попречвам за осъществяването на плановете или
намеренията на някого; развалям, осуетявам‟
6. забърквам (някакви) трици Нич ‟причинявам неприятности някому, създавам неприятно,
объркано положение, обикновено с интриги, клевети‟
7. надробявам (някаква) попара Нич ‟с интриги и клевети причинявам някакви неприятности‟
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8. изяждам хляба от ръката/от устата Нич ‟ставам причина някой да остане без средства за
прехрана, като неволно или съзнателно не му давам възможност да работи, да упражнява
занаята, професията си‟
9. бутам в глуха линия Нич ‟не давам възможност на някого да се прояви, да напредне служебно
или обществено‟
10. държа/оставям в сянка Нич ‟не оценявам, не изтъквам заслугите и качествата на някого и го
държа незабелязан, пренебрегнат‟
11. измествам на заден/на втори план Нич ‟отстранявам някого от първото място или ставам
причина нещо да престане да има първостепенно значение‟
12. отрязвам/подрязвам крилата Нич ‟отнемам на някого възможността да действа'
13. връзвам ръцете Икон, Нич ‟преча или отнемам на някого възможността да действа свободно‟
14. турям под камък ръцете Нич ‟преча на някого да действа, не му давам възможност да си
върши работата‟
15. потривам ръцете Нич ‟злорадствам, когато някого го сполети беда, нещастие или аз самият
съм му напакостил‟
16. слагам/турям пръст Нич ‟изигравам някого, като му попречвам да осъществи нещо;
измествам го отнякъде‟
17. точа ножа зад гърба Нич ‟замислям да напакостя, да навредя на някого по подъл начин‟
18. забивам нож в гърба Нич ‟постъпвам подло спрямо някого, като предателски го нападам‟
19. ще изпаря бъбреците Нич ‟ще му причиня зло; жестоко ще отмъстя на някого‟
20. вземам на зъб Нич ‟настройвам се враждебно към някого и проявявам лошото си отношение
към него, искам да му напакостя или да го погубя‟
21. имам зъб Нич ‟настроен съм зле срещу някого, мразя го и се стремя да му навредя, да му
напакостя‟
22. изваждам зъбите Нич ‟заканвам се да направя нещо лошо на някого‟
23. вземам на око/очи Нич ‟настройвам се враждебно към някого и проявявам лошо отношение
към него, искам да му напакостя или да го погубя‟
24. изгарям до черния дроб Нич ‟отмъщавам жестоко на някого‟
25. изкарвам от/из/през носа Нич ‟отмъщавам си на някого за някаква неприятност, която ми е
причинил‟
26. подлагам крак/динена кора/подхлъзвам/подхлъзна на динена кора Нич ‟попречвам на някого да
извърши нещо, да успее‟
27. подливам/вода/подливам вода под рогожата Нич ‟попречвам на някого да успее в нещо,
напакостявам на някого, без той да знае; развалям му работата‟
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28. поразмътвам водата Нич ‟умишлено създавам до известна степен пречки в работата, в
преуспяването на някого; действам до известна степен във вреда на някого‟
29. мътя водата Нич ‟умишлено създавам пречки, спънки в работата на някого, умишлено преча
на преуспяването му; действам във вреда на някого‟
30. в/с една капка вода бих удавил/в/с една капка вода ще удавя Нич ‟с всички средства бих
напакостил (ще напакостя) някому, защото силно го мразя‟
31. вода не давам да пие Нич ‟от завист или от ненавист отстранявам някого от всичко‟
32. обливам с кал/с помия/хвърлям кал Нич ‟напакостявам на някого, обикновено като злословя,
сплетнича тайно, не в негово присъствие‟
33. правя мръсно Нич ‟съзнателно създавам големи неприятности, мизерии на някого‟
34. захвърлям на боклука Нич ‟пренебрегвам, унищожавам някого, като го лишавам от възможност
да работи или да живее добре‟
35. под земя ровя Нич ‟тайно клеветя или правя зло някому‟
36. закопавам вдън земя Нич ‟съсипвам напълно някого‟
37. жив ще закопая/ще заровя Нич ‟ще причиня някому много ядове, неприятности, ще го съсипя,
унищожа‟
38. жив ще одера/ще изгоря/ще изям Нич ‟ще причиня някому много ядове, неприятности, ще го
съсипя, унищожа‟
39. зинал съм да лапна някого Нич ‟яд ме е на някого и съм готов да му напакостя или да го
унищожа‟
40. изяждам душицата Нич ‟унищожавам, погубвам някого‟
41. изяждам с парцалите Нич ‟измъчвам някого,съсипвам го морално, обикновено без той да е
виновен, а защото му завиждам или ми пречи на интересите‟
42. заривам корена Нич отмъщавам някому‟
43. правя сечено Нич ‟преча на някого да направи нещо‟
44. бъркам каша/кашата Нич ‟причинявам някакви неприятности някому, обикновено с интриги,
клевети‟
45. вадя думи/приказка/пускам приказка Нич ‟създавам лошо мнение за някого, като злословя за
него‟
46. изваждам лошо име Нич ‟създавам лошо мнение за някого, като злословя за него‟
47. ям парцалите/цървулите/глождя/глозгам/гриза цървулите/подлогите/
подметките/кокалите/костите Нич ‟говоря зад гърба на някого лоши, злъчни думи за него;
злословя за някого, одумвам някого‟
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48. поставям/пъхам/пъхвам/слагам/турям прът в колесницата/в спиците на
колелото/колелетата Нич ‟умишлено преча за осъществяването, развитието на нещо; спъвам‟
49. правя въртел/въртели Нич ‟съзнателно създавам пречки, затруднения в работата на някого;
разигравам‟
50. заставам на пътя. преграждам/препречвам пътя Нич ‟попречвам на някого да направи нещо
или спирам осъществяването на нещо, не давам възможност нещо да се осъществи‟
51. затварям вратата Нич ‟не давам или отнемам възможността на някого да има достъп някъде,
да участва в нещо или да се ползва от нещо‟
52. захлупвам под копанята Нич ‟пренебрегвам някого, отстранявам го от всичко‟
53. Ако не ми помогнеш, не ми барем разваляй Икон ‟стой по-далеч от мен, не ми пречи‟
54. Комшийската кокошка се вижда като гъска/Чуждата кокошка е по-голяма от нашата
гъска/Чуждата кокошка нам се види патка Икон, Слав ‟когато човек завижда, чуждото му се
струва по-хубаво‟
55. Чуждата кокошка мисирчи яйца носи/Чуждото яйце е с два жълтъка/Комшийската кокошка
сè по-едри/ по-големи яйца носи Арн, Слав
56. Сяка чужда коза е пълна с лой/У чужда коза по-много лой Икон, Слав ‟когато човек завижда,
чуждото му се струва по-хубаво‟
57. Хорското нящо всякога е по-хубаво/Людското е сè по-голямо (по-много, по-хубаво) Слав
58. Трън му е у очите/ вади му очите/Сякаш че му е трън в очите/ Икон, Слав
59. Сякаш че му е гурел в очите Слав
60. забивам трън в петата Нич ‟причинявам някому някаква неприятност‟
61. И аз да не видя, ама и за тях да няма Слав
62. записвам в тефтера Нич ‟запомням някого, за да му отмъстя, да му напакостя; вземам
решение да отмъстя някому‟
63. записвам си на рабош Нич ‟имам пред вид някого, обикновено, за да му напакостя; запомням
нещо (обикновено някакво зло, което ми е причинено), за да си отмъстя, върна някога‟
64. вдигам/вземам на мерник/мерник/на нишан Нич ‟насочвам вниманието си към някого с
недоброжелателна цел; нарочвам някого и започвам да го преследвам, тормозя или да си
отмъщавам‟
65. вземам под мушка/на прицел/на щик Нич ‟заемам се да преследвам, да тормозя някого или да
си отмъстя на някого‟
66. плащам с лихвата/лихвите Нич ‟отмъщавам жестоко на някого като отплата за сторено ми,
макар и по-малко зло‟
67. садя на кьосови яйца/насаждам на пачи яйца Нич ‟злепоставям някого‟
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68. турям прелкята Нич ‟преча на някого за нещо, ограничавам го в нещо‟
69. вкарвам/навирам в кози рог/в кучи гъз/в миша дупка Нич ‟отмъщавам си на някого, наказвам
някого, като го поставям в затруднено, безизходно положение и го правя безсилен‟
70. навирам на псетата в гъза Нич ‟отмъщавам на някого‟
71. връзвам воденичен камък Нич ‟създавам някому много големи трудности в работата му или
правя живота на някого извънредно тежък‟
72. копая гроб/трап/яма Нич ‟готвя, замислям нещо много лошо за някого'
73. мажа катран Нич ‟пакостя, вредя на някого‟
74. въртя на шиш Нич ‟създавам големи неприятности на някого‟
75. гоня ким29 Нич ‟неприязнено съм настроен срещу някого заради нещо и желая да му отмъстя,
да му напакостя‟
76. гъби и коприва ям Нич ‟заканвам се жестоко в яда си на някого, говоря заканително и със
злоба‟
77. запалвам главата/огън на главата Нич ‟създавам големи неприятности на някого, поставям
някого в много тежко положение‟
78. запалвам суха шума на врата Нич ‟причинявам нещо много неприятно някому, създавам му
голяма неприятност‟
79. запалвам чергата Нич ‟причинявам голяма неприятност, щета на семейството на някого,
докарвам му нещастие‟
80. заривам огъня Нич ‟отмъщавам някому‟
81. изгасих ти борницата Нич ‟ще те унищожа‟
82. извратих паницата Нич ‟отмъстих жестоко на някого‟
ЦЕННОСТ: ОТНОШЕНИЕ КЪМ ЗАКОНА
I. Неприлагане, неспазване, заобикаляне на закона
II. Спазване на закона, на правилата
I. Неприлагане, неспазване, заобикаляне на закона
1. облизвам си пръстите Нич ‟получавам облаги от нещо по незаконен път‟
2. Затварям си очите пред нещо Икон, Нич ‟оставям се да бъда подкупен; съзнателно се правя, че
не забелязвам нещо, обикновено нередно, нарочно не му отдавам значение‟
3. С едното око сляп, а с другото не види Икон, Слав ‟когато някой се оставя да бъде подкупен‟
4. турям в джоба си Нич ‟присвоявам незаконно, вземам за себе си (обикновено за пари)‟
29

ким – kim – омраза, тур., бел. моя, А. И.
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5. Да подмажем колата да вървят/да не скърцат/Намазвам колата Икон, Слав, Нич, Григ/Кац
‟да дадем подкуп, рушвет; давам подкуп, рушвет‟
6. Който по-добре подмаже тепсията, баницата му ще се изпече по-добре Григ/Кац ‟да се даде
подкуп‟
7. намазвам пръстите/ръцете Нич ‟давам подкуп, рушвет‟
8. намазвам с мед джуките Нич ‟давам подкуп на някого‟
9. Какво ми си дал, че да те познавам Слав
10. Какво си ми плюл на ръката, че да ти потрия челото? Слав
11. пускам в ръката/Пъхни му нещо в ръката! Нич , Григ/Кац ‟подкупвам някого‟
12. Не ще само поклон, иска и поднос Слав, Григ/Кац
13. Станеш ли кадия, масло много! Григ/Кац
14. Златен ключ железни врати отваря Икон, Слав ‟парите правят всичко‟
15. Когато парите говорят, езикът мълчи Икон
16. Който плаща, той свири/Ти ще свириш; който дал парите, засвирква Икон
17. Без сребро не бива добро/Знам доброто, дай среброто Слав
18. С празна ръка челяк никъде не е престанал Икон
19. С празна торба кон са не улавя Икон, Слав
20. храня капии Нич ‟подкупвам началствата, за да си подреждам работите, както желая‟
21. Дето сила владей, там се закон люлей/ При сила правина няма Икон, Слав ‟силните на деня
могат и да не спазват законите‟
22. Нужда закон изменява/Нужда закон не гледа/Нужда закон не ти знае/Нужда закон разваля/
Икон, Арн, Слав
23. Потреба закон няма/нема Икон, Слав
24. Закон баба поваля Слав
25. Закон дупка пробива Слав
26. Ако е мъчно да се търпи, не е мъчно да се памти Арн, Слав: „При закона”
27. оставам мъртва буква Нич ‟за разпоредба, решение и подобни – не се прилага на дело‟
28. Ако с право не върви, ти поизкриви Слав
29. Господ види правото, човек знае кривото Слав
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30. пикая накриво Нич ‟извършвам нещо нередно, несъобразено с общите изисквания; сбърквам‟
31. на къси вълни Нич ‟незаконно и на много висока цена (за покупка, продажба на търсена
дефицитна стока)
32. на черна борса Нич ‟незаконно и на висока цена (при продажба на дефицитни стоки)‟
33. на черно Нич ‟незаконно и на висока цена (при продажба на дефицитни стоки)‟
34. от задната врата/влизам през задната врата/през комина Нич ‟не по общоприетия ред, не
както е редно; бивам приет да уча, да следвам някъде по незаконен начин, без изпит и
класиране‟
35. баба знае и друга уличка Нич, Слав ‟употребява се при подчертаване, че може да се намери и
друг начин, за да се постигне нещо‟
36. Който заобикаля, по-скоро отива/Ако избиколи, по-скоро ше иде; ако тръгне направо, или иде,
или не Икон, Слав
37. на сянка Нич ‟забогатявам чрез тъмни, нечестни сделки, по непочтен начин‟
38. Отрязвам през просото бос/Карам през просото Нич, Икон, Слав ‟започвам да постъпвам
безотговорно, като преставам да се интересувам от ред и законност‟
39. удрям на акантия Нич ‟не се съобразявам с никакви правила, изисквания; действам както
намеря за добре, без да се грижа за каквото и да е‟
40. удрям през суровото гръсте Нич ‟започвам да постъпвам безотговорно, като преставам да се
интересувам от ред и законност‟
41. газя бос из лука Нич ‟постъпвам безотговорно, като не се интересувам от ред и законност‟
42. изгазвам зелето Нич ‟извършвам нещо нередно; провинявам се‟
43. разпасвам си пояса Нич ‟започвам да върша безобразия, своеволия, да постъпвам безогледно,
като не се съобразявам с нищо или не се подчинявам на никого; своеволнича‟
44. В старо село нов адет не бива Икон, Слав ‟трудно се приспособявам към нови правила и
затова нямам нужда от такива‟
45. На сяко място и закон/На сяко село и адет Слав
46. Попа на закон учи и закон не варди Слав
47. по втория начин Нич ‟не по общоприетия ред, а чрез връзки и познати‟
48. Поиска да си напълни джоба, а си напълни гроба Григ/Кац
49. излизам от/извън рамките Нич ‟извършвам нещо непозволено‟
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II. Спазване на закона, на правилата
1. Вяра е да се държи, а закон да се пази Икон, Слав ‟законите трябва да се спазват‟
2. придържам се към буквата на закона Нич ‟изисквам точно спазване на формалната страна на
нещо (обикновено наредба, разпореждане); проявявам педантизъм‟
3. в сила съм/имам сила Нич ‟за закон, наредба, решение и други – прилагам се, важа, действам‟
4. Правината изтънява, но не се къса Григ/Кац
5. Правото никому не тежи Григ/Кац
6. Кажù си право пред всеки и не бой се пред никого Григ/Кац
7. Правият се не бои Григ/Кац
8. Правдата и кривдата се мразят Григ/Кац
9. Равни права, равни задължения Сим
10. За будала смятат оня, който върви по правдата Григ/Кац

ЦЕННОСТ: МНИТЕЛНОСТ, НЕДОВЕРЧИВОСТ
I. Предпазливост
II. Мнителност, недоверчивост
III. Отношение към двуличието/лицемерието, фалша
I. Предпазливост
1. отварям си очите/зъркелите/фаровете/отварям си очите на четири/четиринайсет/на
чекрък/държа очите си отворени Нич ‟действам предпазливо, внимавам много да не ми се
случи нещо лошо, някаква неприятност‟
2. Отваряй си очите, да ги не отворят/Отваряй си очите на четири Икон, Слав ‟бъдù нащрек,
внимавай‟
3. Устата си затваряй, очите си отваряй Икон, Слав ‟бъдù нащрек, внимавай‟
4. очите ми са/ гледат/играят/ на четири/гледам на четири Нич ‟действам предпазливо,
внимавам много да не ми се случи нещо лошо, някаква неприятност‟
5. моето око и през рамото гледа Нич ‟много съм предпазлив‟
6. Вода спи, а неприятелят не спи: може да е тиха и пак да е опасна Икон ‟бъди винаги нащрек,
не се доверявай‟
7. В тиха вода по-високо поли дигай/От тихата вода да се боиш/В тихата вода се крият
мамарцùте Икон, Слав ‟бъди нащрек, не се доверявай‟
8. Видиш ли мътна вода, не я гази/Сяка вода не са гази/не са пие Слав
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9. Доде не изпиташ бродът, не нагазяй вода Слав, Сим
10. На гнила дъска не стъпвай Икон, Слав ‟бъди нащрек, не се доверявай‟
11. С гнило въже/Със сяко въже в кладенец не влизай Икон, Слав ‟бъди нащрек, не се доверявай‟
12. Не се облягай на гнил плет Слав
13. Гледай де стъпваш Слав
14. разгръщам тревата и стъпвам Нич ‟предпазлив съм‟
15. Дето има големи треви, там има стари зъмие Слав
16. Паси трева, която знаеш Слав
17. Пази се от окадена пушка Икон, Слав ‟бъди нащрек, не се доверявай‟
18. Пази са от скрития (покрит) въглен/Потаен въглен пó пари/Потаен жар повече гори Икон,
Слав ‟бъди нащрек, не се доверявай‟
19. Пази си пояса Слав
20. Пази са от сяко зло, доде не ти е дошло Слав
21. Не ставай ортак с тогова, който си гледа гологлав хесапа Икон, Слав
22. Пази са от ат – отзад, от бик – отпред, а от калугер – отвред Слав
23. още не видял вълка, вика кучетата Нич ‟употребява се, когато някой проявява излишна
предпазливост‟
24. Който има лозе, нека си тури пъдар Икон, Слав ‟не се доверявай, бъди предпазлив‟
25. плет види, плет чуе Нич ‟употребява се, когато се говори нещо тайно като предупреждение
към събеседника да внимава и да се пази, защото може да го видят и чуят‟
26. и дувара има уши/и стените имат уши/и плет уши има/и плета има очи Нич ‟употребява се,
когато се говори нещо тайно като предупреждение към събеседника да внимава и да се пази,
защото може да го чуят‟
27. гора уши и мрак очи Нич ‟употребява се, когато се говори нещо тайно, като предупреждение
към събеседника да внимава, да се пази‟
28. Гора очи има, поле уши носи/Поле очи има, а гора уши има/И стена уши има, и плет очи има
Слав ‟могат да те видят и да те чуят, където и да си‟
29. Агне се в чувал не купува Икон, Слав ‟не се доверявам само на приказки, а проверявам, преди
да взема решение‟
30. прекарвам през стъргата Нич ‟подлагам на различни изпитания, разследвания, проверки
някого‟
31. пия от много извори Нич ‟добре, основно се осведомявам‟

- 217 -

32. Вярвай слугата си, ама пò вярвай ключът си Слав
33. духам тиквите отдалеч Нич ‟предварително вземам предпазни мерки за нещо (дори когато
това е излишно)‟
II. Мнителност, недоверчивост
1. Доде не изядеш с човекът един чувал брашно/Доде не изядеш една ока сол с човека, не можеш
да го познаеш какъв е Икон, Слав
2. Ако искаш да ти се не свърши работата, предай я другиму да я върши Арн, Слав, Григ/Кац
3. Сичко, що фърка, не са яде Икон, Слав
4. Тихата вода бряг рони/ломи/по-дълбоко копае Икон, Слав
5. Дето чуеш много череши, не земай голяма кошница/Хвалени ягоди, празна кошница/Дето чуеш
много ягоди, не ходи с голяма кошница Икон, Слав ‟не тръгвай с големи очаквания, с големи
надежди при придобиване на нещо, без да има реални условия за това‟
6. Що си паща човек от приятело си, от душманин никога го не паща Слав
7. Ако не вярваш досту си, не си подлагай главата Слав
8. Не вярвай доста, бутва та от моста Слав
9. Приятел се намира само да ма обере Слав
10. Аз баща си не вярвам, че тебе ли?/И на баща си не вярвам Слав ‟не вярвам на никого‟ Аз Бога
мъчно вярвам, та че дявола ли ше ти вярвам? Слав ‟не вярвам на никого‟
11. И дявола да вярвам, теб не мога да повярвам Слав
12. Вярвам Бога, ама теб не мога Слав
13. Чуж’ кон да възседнеш, насред път да отседнеш Слав
14. след като се ръкува, брои си пръстите Нич ‟за човек, който е много недоверчив, който няма
доверие в никого‟
15. Не вярвай велможата, одира ти кожата Слав
16. Вяра, мяра/Мяра-вяра, кантар-кадия Икон, Слав ‟мярката, теглилката е за вярване‟
17. без вяра Нич ‟който не вярва, недоверчив; на когото не трябва да се вярва; нечестен, непочтен‟
18. Който не мери с мяра, той няма вяра Икон, Слав
19. Мерено, уверено Слав
20. Ако не вярваш, сам иди мери Слав
21. Ако не вярваш, иди та виж Икон, Слав ‟провери сам, за да се убедиш, че е така, както ти
казват‟
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22. Виденото е по-арно от чуеното/Повече да вярваш на очите си, а не на ушите си Икон, Слав
‟провери, за да се убедиш, че е така, както ти казват‟
23. Кога го видиш, тогава го пиши/Когато видя, тогаз ща и повярвам/Не вярвай, доде не видиш с
очите си Икон, Слав
24. Очите си ли да вярвам, ушите си ли? Слав
25. От чуваното до виденото много далеч Икон, Слав ‟не се доверявам на това, което ми казват‟
26. По-добре да вярваш своите очи, а не чужди речи/ Свои очи, а не чужди речи Слав
27. Две очи сайбийски струват двесте комшийски Слав По-добре вярвай очите си, а не хората
Слав
28. Едното си око да вярваш, другото да не вярваш Слав
29. око да види Нич ‟искам сам, лично да видя, за да се уверя, да съм сигурен в нещо‟
30. И да видиш, да не вярваш/С очите си да видя, пак не вярвам Слав
31. Очите си не вярвам, че тебе ли? Слав
32. Челяк на челяк е дявол Слав
33. Всичко, що свети, не е злато/Сяко нещо, що лъщи, не е злато Икон, Слав
34. Две риби се/са пекат на огъня, една друга не си хващат вяра Икон, Слав
35. С кучето дост стани и тоягата не пущай Икон, Слав ‟винаги бъди нащрек, не се доверявай‟
36. Когато ти се види най-кротка лисицата, тогаз най-добре си варди кокошките Григ/Кац, Слав
37. Мравя ли е насреща, ти с мечка са бори Слав
38. Противникът си не го туряй овца, а вълк Слав
39. Вълкът козината си менява, търсата си не менява Икон: „Човек може да промени занятието
или външните обноски, но характера си рядко променя”
40. Вълк в овча кожа Григ/Кац
41. окото ми пада Нич ‟обхваща ме подозрение към някого‟
42. поставям под въпрос/под въпросителна Нич ‟съмнявам се в благоприятния изход, в
осъществяването или в истинността на нещо‟
43. такива/тия (на мене) не ми минават Нич ‟няма да допусна да ме излъжат, да ме измамят‟
44. такива не ги лапам Нич ‟няма да допусна да ме излъжат, да ме измамят‟
45. кому ги разправяш Нич ‟не ти вярвам, да не мислиш, че ти вярвам‟

- 219 -

46. Разправяй/Приказвай на старата/ланската/ланшната/вехтата/съдраната ми шапка/на
калпака ми/на феса ми/Кажи ми на калпака Икон, Нич ‟не вярвам на това, което ми се казва, не
го приемам насериозно‟
47. разправяй го/ги тия на ланския/ланшния сняг Нич ‟не ти вярвам, не можеш да ме заблудиш;
лъжеш‟
48. разправяй на стария ми кюлях Нич ‟не е вярно това, което казваш, лъжеш‟
49. другиму ги продавай тия/тези Нич ‟не се опитвай да ме лъжеш, мен не можеш да излъжеш, не
ти вярвам‟
50. не ми продавай краставици/печени киселици/кому продаваш тия зелени краставици Нич ‟не се
опитвай да ме лъжеш, мен не можеш да излъжеш‟
51. зарекла се свиня да не яде говна/зарекло се куче да не яде кокали/зарекъл се поп да не реже
големи порязаници Нич ‟упоребява се като израз на съмнение, недоверие към някого, който
казва, че ще се откаже от нещо (обикновено лошо), което е присъщо за него‟
52. празна работа Нич ‟като възклицание за изразяване на недоверие, съмнение за
осъществяването на нещо: Няма да стане, не е възможно!‟
53. бабешки приказки/ бабини деветини Нич ‟измислици, нелепости (при изразяване на недоверие,
съмнение в нещо)‟
54. бабината му на ухо Нич ‟възклицание за изразяване на недоверие към думите на някого‟
55. трянка – флянка, баба Станка Нич ‟празни приказки, думи‟
56. сирене на клонки Нич ‟за изразяване на съмнение, недоверие към нещо казано‟
57. за аспра/за дукато (нямам вяра) Нич ‟никак (нямам вяра)‟
58. нима седи с Бога коляно до коляно Нич ‟за изразяване на недоверие към думите, твърденията
на някого, защото се смята, че той няма откъде да знае това, което твърди‟
59. мижи да те лажем Нич ‟употребява се при явно изразяване на недоверие към думите на
събеседника или по отношение на казаното от трето лице‟
60. Блажени верующи… Григ/Кац
III. Отношение към двуличието/лицемерието, фалша
1. Лее крокодилски сълзи Григ/Кац
2. Прекален светец и Богу не е драг Сим
3. Пази са от оногова, който едно говори, а друго прави Слав
4. Пази са, кога имаш работа с лукав челяк Слав
5. На господарски смях, на ясно време недей вярва, навчас се меняват Слав
6. Ангел на лице, дявол на сърце Григ/Кац
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7. На уста благ, на сърце свиреп Сим
8. С устата си мед и масло лее, в сърцето – пелин и отрова Арн
9. Отпреде ти лиже, маже, отзаде ти гроб копае Нич
10. Отвън мазно – отвътре омразно Сим
11. На челото Христа, в пазухата дяволът Сим
12. Боже, пази ме от приятели, от неприятели сам ще се пазя Икон
13. От мълкохапо куче са пази/От мълчаливо куче да те е страх Григ/Кац, Слав
14. Прави се на светец Григ/Кац
15. На устата мед, зад гърба гроб Григ/Кац
16. Едно на ума, а друго на сърцето Григ/Кац
17. Бог да ни пази от преправени светци Григ/Кац
18. Който се кръсти много, той и дете от майка открадва Григ/Кац
19. Вълк в овча кожа Григ/Кац
ЦЕННОСТ: СКЛОННОСТ КЪМ ДЕТАЙЛИ, ПРЕЦИЗНОСТ
I. Прецизиране, оформяне на нещата до последния детайл; педантизъм
II. Внимателно предварително обмисляне, преди да се започне някаква работа
III. Неодобрително отношение към прекалено бързите и повърхностни занимания,
които водят до пропускане на важни детайли
I. Прецизиране, оформяне на нещата до последния детайл; педантизъм
1. със запетайките Нич ‟до най-малките подробности‟
2. ровя се в дреболии Ник-Гъл/Гъл
3. слагам на кантара, слагам на везните Ник-Гъл/Гъл
4. прониквам до същината Ник-Гъл/Гъл
5. цепя косъма на две Нич ‟правя тънки сметки‟
6. до милиметър Ник-Гъл/Гъл
7. до косъм Нич ‟докрай, напълно, без остатък, всичко‟
8. до влакно Нич ‟напълно, съвсем, всичко‟
9. до йота Нич ‟до най-малките подробности‟
10. и майчиното мляко Нич ‟всичко‟
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11. от алфа до омега Нич ‟изцяло, от начало до край‟
12. открай докрай Нич ‟изцяло, всичко‟
13. от кора до кора Нич ‟изцяло, от начало до край‟
14. от игла до конец/от игла до конопец Нан, Нич ‟изцяло, всичко подробно‟
15. от конец до конец Нич ‟изцяло, подробно‟
16. разглеждам на дневна светлина Ник-Гъл/Гъл
17. гледам с лупа/под лупа Нич ‟най-старателно търся да открия някакви грешки, слабости,
пропуски‟
18. Отварям си очите като жаба Нич ‟гледам добре работата си, внимателен съм‟
19. На брашното евтин, на триците – скъп Ник-Гъл/Гъл ‟препъвам се в дреболиите, а пропускам
важните неща‟
20. Поставям точка върху и-то Нич ‟довършвам нещо до последните подробности, докрай‟
21. Дума по дума Нич ‟всичко подробно, точно, буквално‟
22. Надълго и нашироко Нич ‟с най-големи подробности, много подробно‟
23. придържам се към буквата (на закона) Нич ‟проявявам педантизъм; изисквам точно спазване
на формалната страна на нещо‟
24. от А до Я Нан
25. точ в точ Нич ‟съвсем точно‟
26. измервам отдолу догоре Нич ‟изглеждам изпитателно някого, за да го преценя‟
27. измервам от главата до краката/до петите Нич ‟изглеждам изпитателно някого, за да го
преценя‟
28. И малкото камъче прекатуря колата Сим ‟не пренебрегвай и малките неща‟
29. ако ще е гарга, рошава да е Нич ‟направи го веднъж, но както трябва‟
30. впрягам колата пред воловете/впрягам каруцата пред коня Нич ‟върша нещо наопаки, не
както трябва‟
31. търся косъм на бълхата под езика Нич ‟проявявам прекалена придирчивост към някого‟
32. търся под вола теле/Търся юнето под бика Нич ‟проявявам прекалена придирчивост към
някого‟
33. гледам под зъбите Нич ‟проявявам изключителна придирчивост към някого‟
34. сея на дъното му просо/ряпа Нич ‟търся излишни подробности за нещо, издирвам изтънко
нещо; проявявам дребнавост‟
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35. като петте си пръста (зная)/на пръсти (зная) Нич ‟в най-големи подробности, много добре,
напълно‟
II. Внимателно предварително обмисляне, преди да се започне някаква работа
1. Три пъти мери, един път режи/Дваж мери, веднъж режи, да не сбъркаш/Девет
премери/Десет отмярвай, едно отрежи/едно отрязвай Слав, Григ/Кац
2. Като намислиш да правиш нещо, най-напред си изпитай силите Григ/Кац
3. По-добре да си бъхтиш главата, отколкото да си бъхтиш снагата Сим ‟човек трябва да
помисли за всички детайли, преди да е започнал някаква работа, а не след това‟
4. С дайре се заек не лови Григ/Кац ‟необмисленото се взема на подбив‟
III. Неодобрително отношение към прекалено бързите и повърхностни занимания,
които водят до пропускане на важни детайли
1. Бърза кобила сляпо добила/Бързата котка слепи ги окотва Икон, Слав ‟който не внимава,
когато си върши работата прибързано, той не успява да я свърши както трябва‟
2. Бързата кучка ги слепи ражда Икон ‟който не внимава, когато си върши работата прибързано,
той не успява да я свърши както трябва‟
3. Бързата работа срам за майстора Сим
4. Бърза освета, готова щета Икон
5. Което скоро става, скоро се разваля Григ/Кац
6. Бързата работа, два пъти работа Икон, Слав
7. Бързата прежда лесно се къса Сим
8. Бързата работа и таралежко не я харесва Григ/Кац
9. Който бърза, остава на пътя/Който много бърза, той назад остая/С бързане път са не зима
Икон, Григ/Кац
10. Който бърза, ходи бавно Сим
11. Който бърза много, се спъва Сим
12. Който бърза, късно стига Сим, Григ/Кац
13. Който много бърза, скоро остарява Икон
14. Който скоро съди, скоро пишман ще бъде Григ/Кац
15. Добрата работа за шест месеца излазя Икон, Слав
16. Който върви/ ходи полека, той отива надалеч Икон
17. Който ходи полека, висока планина изкачва Григ/Кац
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18. Бързай бавно Сим
19. Бързай полека! Сим
20. Още коня не яхнал, нозе замахал/Кон нямам, крака махам Григ/Кац, Нич ‟заловил съм се с
някаква работа, без да са налице необходимите условия за осъществяването ù‟
21. Още кокошката не е насадена, той пилета търси Григ/Кац
22. Още рибата в морето, той точи зъби Григ/Кац
23. Нероден Петко, капа му купили/шапка му шият Григ/Кац
24. Детето не видели, Иванчо го кръстили Григ/Кац
25. Дорде не си убил мечката, не продавай кожата ù Григ/Кац
26. Прескочи, пък тогаз викай хоп Григ/Кац
27. И слънцето изведнъж не изгрява Григ/Кац
28. впрягам колата пред воловете Нич ‟върша нещо не както трябва‟
29. бързам като вдовица на одър Нич ‟напирам нещо да се свърши по-бързо‟
30. бързам като попадия в плевник Нич ‟напирам нещо да се свърши по-бързо‟
31. бързам като поп за порязаница/и Нич ‟препирам за нещо да се свърши по-бързо‟
32. бързам като просяк на Задушница Нич ‟препирам за нещо да се свърши по-бързо‟
33. бързам като пале пред майка си Нич ‟прибързвам да кажа нещо не добре обмислено или да
извърша нещо‟

ЦЕННОСТ: ПРИЗНАНИЕ СПОРЕД КОМПЕТЕНТНОСТТА И ИНДИВИДУАЛНИТЕ
ЗАСЛУГИ
I. Оценяване според компетентността и индивидуалните качества
II. Разграничаване на работа и лични взаимоотношения; дистанцираност от рода,
от тесния приятелски кръг
I. Оценяване според компетентността и индивидуалните качества
1. Кога господ дава млин, не та пита чий си син Икон
2. Според човека и кафето му/Наспоред човека и кафе му варят/и чашата/Според Ивана и
кафето Арн, Нан, Слав
3. какъвто гостът, такъв и млинът/такава и чорбата Нан ‟употребява се, за да се подчертае, че
според човека е и отношението към него‟
4. какъвто е волът, такъв и остенът Нан ‟употребява се, за да се подчертае, че според човека е и
отношението към него‟
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5. според брадата и гребенът Нан ‟употребява се, за да се подчертае, че според човека е и
отношението към него
6. Всекиму Господ все едно не дава Слав
7. Всяка овца не дава по равно мляко Григ/Кац ‟заслугите са индивидуални‟
8. По мъка и сръка Слав ‟според труда и способността‟
9. Човек се по делата познава Сим
10. Работата хвали майстора Сим
11. не съм бегал пред мечка Нич ‟нямам някаква особена заслуга‟
II. Разграничаване на работа и лични взаимоотношения; дистанцираност от рода,
от тесния приятелски кръг
1. Служба не е дружба Слав
2. Братство за братство, сирене за пари/Брате, брате!Ама сиренето ке се плати Икон, Слав
‟личните отношения са едно, а деловите – друго, не трябва да се смесват‟
3. С другар яж, пий, зимане-даване нямай/Яж и пий с приятеля, ама пазарлък не прави Икон,
Слав
4. Със свой пий, еж – търговия (алъш-вериш) не прави Икон, Слав
5. Ако немаш брат, немаш и завистник/пакостник Слав
6. Ако сме/ сми братя, кесиите не са ни сестри/Братя сми, братя, ала кесиити ни не са сестри
Икон, Слав ‟роднинските ни отношения нямат нищо общо с финансовите ни дела‟
7. Ако ми е брат, не ми е ортак на кесията Слав
8. Ако ми е сватя, не ми е на коматя Слав
9. Ако ще би и баща ми/Ако ще би и брат ми – няма да му гледам хатъра Слав
ЦЕННОСТ: ОРИЕНТАЦИЯ КЪМ ЗАДАЧИТЕ – отношение към труда и почивката
I. Нещо се прави (усърдно, интензивно); ускоряване на действието
II. Нещо се прави с изключително голямо усилие, водещо до умора
III. Нещо се свършва до край, приключва успешно
IV. Нещо трябва да се направи; подтикване към действие
V. Готовност за действие
VI. Ако нещо не се прави, няма да има резултат, успех
I. Нещо се прави (усърдно, интензивно); ускоряване на действието
1. Работата плаче от него/от мене Слав, Нич ‟много съм работлив, не се боя от никаква работа‟
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2. не зная ни делник, ни празник Нич ‟работя без почивка, неуморно, винаги съм много зает с
работа‟
3. опичам занаята Нич ‟научавам се да работя както трябва в професията, на която съм се
посветил‟
4. не вдигам очи/очите си Нич ‟занимавам се продължително, много време с нещо; занимавам се
почти непрекъснато с нещо‟
5. хващам шия/ярем Нич ‟приучвам се на някаква трудна работа; обръгвам на нещо‟
6. широк ми е гърба/имам широк гръб/гърба ми носи Нич ‟мога да понасям тежка работа, свикнал
съм, издържам‟
7. не изправям кръст Нич ‟непрекъснато работя най-усилено‟
8. на пета се върти/въртя се на пета Нич, Слав ‟много работи/работя; върши/а всичко много
бързо и енергично‟
9. петите в задника Нич ‟много бързо‟
10. на крака съм Нич ‟продължавам да работя, без да лягам на легло‟
11. Не подвивам/Не превивам/Не сгъвам крак/Крак не съм подгъвал/Не подгънах крак/Не съм крак
подгъвал Нич, Слав ‟работя непрекъснато, без никаква почивка; не съм сядал, имал съм много
работа‟
12. хваща ми/хване ми задника мазоли Нич ‟работя седнал на едно място дълго време, не ставам от
мястото си‟
13. остават ми ръцете Нич ‟извършвам някаква работа много добре, майсторски‟
14. имам златни ръце Нич ‟много хубаво работя‟
15. имам лека ръка Нич ‟спори ми в работата, върви ми‟
16. Кракът е пипа , пипа ръката Слав
17. от ръка/иде ми/идва ми отръки/иде ми сръки Нич ‟умея да върша нещо; съвестен, усърден в
работата си‟
18. минава ми през ръката/през ръцете ми/през моята ръка/през моите ръце/през ръчичката Нич
‟работя, занимавам се с нещо, което ми е поверено за работа, контрол и др.‟
19. чукам си главата Нич ‟мъча се, трудя се над нещо, работя непосилно‟
20. чукам си рогата Нич ‟мъча се, трудя се над нещо, работя непосилно‟
21. бъхтя се о дърво и о камък Нич ‟постоянно работя, много съм трудолюбив‟
22. не мога да се обърна от работа Нич ‟много работя‟
23. Работи като мравка Икон, Нич, Слав ‟работи много усърдно и постоянно, неуморно‟
24. натирям кучката Нич ‟трудя се, мъча се, блъскам се‟
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25. вадя си хляба Нич ‟препитавам се от нещо‟
26. горещниците ми са Нич ‟имам най-усилена работа‟
27. пръпор се вдига Нич ‟кипи енергична работа‟
28. давам си труд/правя си труд Нич ‟старая се да върша нещо, полагам усилия да направя нещо‟
29. блъскам си блъските Нич ‟мъча се, старая се да постигна нещо‟
30. тегля колата Нич ‟водя живот, изпълнен с труд; работя усилено, напрегнато‟
31. Работи като кърт/ като кърт под земята Нич, Слав ‟постоянно, неуморно и извънредно
много работи; тайно, прикрито работи‟Работи като кърт, еде като вълк Слав
32. като вол Нич ‟прекомерно, извънредно много работя‟
33. като кираджийски кон Нич ‟много работя‟
34. давам газ/давам пълна газ/давам си форца Нан, Нич ‟активизирам се, ускорявам някаква
работа, дейност‟
35. натискам педала Нан, Нич ‟активизирам се, ускорявам някаква работа, дейност; правя усилия
да постигна нещо, да свърша някаква работа‟
36. Под пáра съм/Под пълна пара съм/Намирам се под пълна пара Икон, Нич ‟в напрежение съм
при някаква работа‟
37. с пълна пара Нич ‟най-усилено, с всички сили‟
38. вдигам пара Нич ‟полагам усилия нещо да стане бързо‟
39. та дим/пара/чак пушек се вдига Нич енергично, бързо, много усилено‟
40. правя нощта на ден Нич ‟работя и през нощта, занимавам се с нещо и през нощта‟
41. ходя като погълната игла Нич ‟трудя се неуморно, непрестанно‟
42. копая с игла кладенец Нич ‟върша тежка, трудна, извънредно бавна работа, която едва след
много усилия дава резултати‟
43. хоро ли играя/да не играя хоро Нич ‟не стоя без работа (при гневен отговор, когато трябва да се
подчетае, че лицето в момента е заето с работа)
44. човек на делото Ник-Гъл/Гъл ‟за някой, който предпочита да действа, отколкото да обмисля
нещо твърде дълго‟
45. Орало и мотика хранят света/Рало и мотика свят храни Арн, Слав
46. влизам в тон Нич ‟постигам нужната форма в дейността си, в работата си‟
47. в пълен ход (съм) Нич ‟в своя най-голям разгар‟
48. въртя се на пергел Нич ‟работя много и бързо‟
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49. като разпран (работя) Нич ‟извънредно много и неуморно работя‟
50. гледам си работата Нич ‟работя сериозно и съвестно‟
51. излизам на сцената Нич ‟започвам да действам, да вземам участие в нещо‟
52. като булка без дар шетам Нич ‟шетам усърдно,старателно‟
53. като луд (работя) Нич ‟извънредно много, неуморно‟
54. не бия студено желязо Нич ‟върша си работата както трябва; не върша нещо напразно‟
55. като света/свят Нич ‟правя нещо както трябва, добре, свястно‟
56. не ги копая/не ги рина с лопата Нич ‟не получавам нещо наготово, печеля го с голям труд и
усилия‟
57. не съм намерил на пътя Нич ‟спечелил съм го с много труд и усилия‟
II. Нещо се прави с изключително голямо усилие, водещо до умора
1. опъвам/тегля каиша Нан, Нич ‟извършвам най-трудната, най-тежката работа, мъча се‟
2. повличам се/помъквам се по корем Нич ‟успявам да свърша, да извърша нещо с най-големи
усилия, изнемогвайки‟
3. свалям месечина Нич ‟извършвам много тежка, непосилна физическа работа‟
4. оставам без ръце Нич ‟много се изморявам от някаква работа‟
5. откъсват ми се ръцете Нан, Нич ‟много се изморявам от много работа или от продължително
носене на нещо тежко‟
6. изпотрепвам си/изпотрошавам си/изпочупвам си краката Нан ‟уморявам се, капвам от
продължително ходене, тичане, обикновено, за да свърша някаква работа‟
7. крака не ми останаха Нич ‟изморих се от много работа, свързана с движение‟
8. изтривам си/изтърквам си/петите/подметките Нич ‟полагам много големи усилия за нещо,
което е свързано с ходене , тичане насам – натам‟
9. откъсва ми се кръста Нич ‟много се изморявам от работа или от продължително носене на
нещо тежко‟
10. блъскам си/боля си главата Нич ‟мъча се, трудя се над нещо, работя непосилно‟
11. не вдигам главата си/не мога да вдигна главата си Нан‟непрекъснато работя най-усилено,
обременен съм с много работа‟
12. гръмва ми главата Нич ‟изпитвам преумора от много работа‟
13. вие ми се свят/главата/зашеметява ми се главата Нич ‟слисал съм се от работа и се чудя
какво да предприема‟
14. подвивам/ превивам гръб/ гръбнак/ гръбнака си Нич ‟работя, трудя се непосилно‟
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15. превивам шия Нич ‟работя, трудя се непосилно‟
16. изплезвам език Нан ‟изморявам се, изтощавам се извънредно много обикновено от тежка
работа, непосилен труд‟
17. потя се и под езика Нич ‟работя нещо много трудно, измъчвам се, виждам голям зор‟
18. с пот на челото Нич ‟с тежък труд, с много мъка‟
19. бода си/цедя си очите Нич ‟измъчвам се над някаква работа, свързана с напрегнато взиране‟
20. вадя си очите Нич ‟непосилно се трудя, мъча, за да свърша нещо, или да се препитавам‟
21. дера си задника Нич ‟полагам големи усилия да свърша нещо‟
22. разпъвам се на четири Нич ‟работя пряко силите си, изтрепвам се от работа‟
23. излиза ми/изскача ми душата/душицата/оставам без душа/душа не ми остава/нямам вече
душа Нан, Нич ‟изтощавам се извънредно много, обикновено от тежка работа, непосилен труд‟
24. изгоря ми ризата на гърба Нич ‟работя непосилно, извънредно много‟
25. трепе се като грешен дявол/като черен дявол (се мъча, работя) Ник-Гъл, Нич ‟много работя‟
26. дъня мотиката Нич ‟копая много усилено и продължително‟
III. Нещо се свършва до край, приключва успешно
1. отсеял съм си брашното/ отсеях си брашното Нич, Слав ‟свършил съм си работата‟
2. осипах и омлях Нич ‟свърших си работата‟
3. от мед се не яде Нич ‟за някаква успешно свършена работа‟
4. като за своя душа Нич ‟за извършена работа – много добре, като за себе си‟
5. ще извадя симит Нич ‟ще свърша работата‟
6. Блазе му, който го извърши Икон, Слав ‟възхищавам се от този, който може да доведе докрай
започнатото'
7. след като изядох вола, опашката му ли да оставя Нич ‟няма да се откажа от някаква работа,
след като съм свършил по-голямата част от нея‟
8. стъпил съм на платънцето Нич ‟започнал съм нещо и вече не мога да се откажа да го върша‟
9. удрям пета в задник Нич ‟бързам да свърша някаква работа, работя най-усилено, най-усърдно,
за да свърша нещо‟
10. стискам зъби Нич ‟изтрайвам нещо (до края)‟
11. добра ми е ръката/имам лека ръка Нич ‟лесно завършвам това, което съм започнал‟

- 229 -

12. изкарвам на глава Нич ‟свършвам, завършвам докрай нещо‟
13. виждам края Нич ‟завършвам, привършвам, свършвам нещо (обикновено за някаква работа,
която е отдавна започната или е трудна)
14. дойда до юс Нич ‟завършвам докрая, напълно‟
15. затварям кръга Нич ‟давам цялостен завършек на нещо‟
16. извеждам/излизам на добър край Нич ‟успешно завършвам нещо започнато, предприето‟
17. хващам дикиш Нич ‟постигам целта си, имам резултат‟
18. Хванеш ли се на хорото, трябва да играеш/Уловил ли си са на хорото, ще играйш (доиграй
го)/Хвана се вече на хорото/Като съм се уловил на хорото, ще играя до край Григ/Кац, Икон,
Нич, Слав ‟започнеш ли някаква работа, довършѝ я докрая, дори ако това ти е неприятно‟
19. Захванатата/Захваната работа преполвена (свършена) се/са брои/Половин работа, свършена
са казва Икон, Слав ‟започни да работиш, не отлагай за после‟
20. Захванал ли си песента, изпей я докрай Сим
21. Песен изкарана няма цена Сим
22. когато се броят пилетата Нич ‟при крайния резултат, накрая‟
23. докато/додето ми падне калпака Нич ‟докрая‟
IV. Нещо трябва да се направи; подтикване към действие
1. вдигам/турям на крак/вдигам/турям на нога Нич ‟подтиквам към бързо,енергично действие,
мобилизирам за действие, работа‟
2. разтривам шепа червен пипер на задника Нич ‟подтиквам някого да бърза, карам го да бърза‟
3. изправям гърбицата Нич ‟накарвам някого да започне да работи както трябва, да няма повече
недостатъци в работата си‟
4. мушкам с остен Нич ‟насила принуждавам някого да върши нещо (да работи и др.)
5. държа под пара Нич ‟карам някого да бъде в постоянно напрежение при някаква работа‟
6. не давам и вода да пие Нич ‟непрекъснато възлагам на някого работа, като не му давам да си
отдъхне; претрупвам някого с работа‟
7. няма лабаво/мърдане/няма накъде/няма накъде да се мърда/да се шава Нич ‟не е възможно да
не се работи или да се постъпва нехайно, тъй като изискванията са големи‟
8. качвам /турвам на копата Нич ‟накарвам някого да се заеме с нещо тежко и го оставям сам да
се мъчи с него‟
9. Работù да едеш и скрий да имаш/Работù и спестявай Икон, Слав
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10. Работù като че ще живееш сто години, мисли са/харчи/живей/като че ще умреш утре Икон,
Слав
11. Работù като с чужди ръце Слав
12. Работù ми, клетнико, да не стана като теб Слав
13. Дърво и камък да седи, ти да не седиш/да работиш Арн ‟не бездействай, намерù си работа‟
14. Залудо ходù, залудо не седи (не стои)/Празен ходи, празен не седи (не стой) Слав
15. стягай си гащите Нич ‟готви се за работа, залавяй се да вършиш нещо‟
16. С игра челяк сит не бива Икон
17. Работи без плата, че не ходи без работа Слав
18. Стегни си цървулците (опинците, заднико, дупето), че работи/Стягай/Стегни си
дупето/задника Нич, Слав ‟заеми се сериозно с работа, не се размайвай‟
19. Работа не работи и от работа не бягай Слав
20. И да бягаш, на пътя ори, сей Слав
21. Който оре, той добре Слав
22. Орай, копай, рани се; со грабане не обогатуй се Слав
23. Ори и сей, додето спи мързеливия Слав
24. От дърво и от камен треба лебо да си го вадим Слав
25. Ако нямаш работа, свидетел ставай Слав ‟не бездействай, намерù си работа‟
26. пръстени ли имаш на ръцете си Нич ‟можеш и сам да свършиш някаква работа, не си сакат,
нищо не ти пречи (обикновено като укор към някого)
27. няма да ти падне златото/да ти паднат ръцете Нич ‟нищо няма да ти стане, ако извършиш
дадено действие‟
28. Лекът му е мотика и лопата Икон ‟не бездействай, намерù си работа‟
29. Който са надее на чужда трапеза, той гладен остава/Тежко, който очаква на комшия си
вечерята Икон, Слав ‟не чакай наготово‟
30. Ще ми/му спусне Господ със зюмбюл Нич, Слав ‟нищо няма да получа/получи, без да се
трудя/труди‟
31. ще те гоим за салата Нич ‟казва се като укор към някого, когото хранят, а той не иска да
работи‟
32. Ако не си имотен, бъди баре работен Слав
33. Ако заляга, ще му приляга Слав
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34. Ако залати, ке му влати Слав ‟ако работи, ще му влиза в къщата‟
35. Ако си постелиш, ще спиш на меко Слав
36. Който иде на воденица, ще ся убрашняви/Който е ходил на воденица, сè ще има брашно
(паспал) на калпакя си Икон, Слав ‟ако искаш да си осигуриш препитанието, трябва да
положиш усилия‟
37. Доде са човек не опуше, не може да са огрее/Дор са не надимиш, не можеш са огрея Слав
38. Който иска да яде кокошки, ще тъпче по коришници Слав
39. Мокри гащи ядат риба/Мокри гащи риба ядат/Мокро дъно риба яде/Сухи гащи, суха пола и
сухо дупе риби не ядат/Сух гъз риба не еде/Суха пола риба не яде, а мокра/Сухи гащи риба не
ядат/Без мокри гащи раки са не хващат Икон, Слав ‟ако искаш да си осигуриш препитанието,
трябва да положиш усилия‟
40. Секи що са е потил, пълна бъчва ще има Слав
41. Седиш под дървото (крушата), барим с крак поритай Слав
42. Който не работи, не бива да яде Слав
43. Който е посеял, ще жъне, който е посадил, ще бере Слав
44. Който варди крушата/ седи под крушата, той яде крушите Икон, Слав
45. Който седи на воденицата, той си съмила брашното Икон, Слав
46. Който са мъчи, той са и пъчи Икон, Слав
47. Ако тежи на квачката да мъти, пилци не мой отвъди Слав
48. Господ/Бог дава, ама/но в кошара не вкарва Икон, Слав ‟не чакай наготово, работù‟
49. Более помози, ама и ти са понакамузи/Боже, поведи, па и сам се преведи Слав: „и ти се
поприведи да жънеш или да поработиш, ако искаш да ти помогне Господ”
50. Не падат от небето печени врабчета Икон ‟не чакай наготово, работù‟
51. Лозье не ще молитва, ами мотика/Лозье не ще дяда Попа, иска чича Пота Икон, Арн, Слав
‟не чакай наготово, работù‟
52. Мотика молитва не сака Слав
53. С думи само сирене не става Икон, Слав
54. Сос лаф пилаф не бива Слав
55. Доде чиляк чалаштисва и господ му помага/На работника господ помага/Ти работи, аз ша ти
помагам, рекъл Господ/Труди са, мъчи са, и Бог ще ти помогне Икон, Слав ‟на работния човек
му спори работата‟
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56. Дор сми живи, да работим, като умрем, ще лежим Икон, Слав ‟човек трябва да работи,
докато е в състояние, докато има сили‟
57. Три дни работи, за два дни живот Слав
58. Дваж да умира на кърът, а не веднъж вкъщи Слав
59. Днес работи, утре пак Слав
60. Сутрин работи, пладне почивай, вечер са разхождай/Сутрин – за работа, пладне – за
почивка, вечер – за разтушка/Утром работи, денем почивай, вечер поспивай Слав
61. Който иска на старост да почива, на младост трябва да не почива/Който иска да почива на
старост, да се труди, да спечели на младост/Който на младини се труди, на старини
рахатува/Излежавай се млад, да мреш на старост от глад/Който е на младост работил, на
старост почива Икон, Слав ‟човек трябва да работи, докато е в състояние, докато има сили‟
62. Млад да работи, стар да настанява/Млад работù, стар ум давай Слав
63. Искаш голяма лъжица, земи и голяма мотика Икон, Слав ‟ако искаш да получиш много,
трябва да положиш и много усилия‟
64. Лесно е да говориш, но мъчно е да го сториш/Лесно е да се вречеш, да видим как ще го
изпечеш /Лесно е да казваш, я да видим как ще го направиш Слав
65. Камък, който се търкаля, мъх не лови/трева не хваща Икон, Слав ‟човек трябва да е активен,
да не се заседява‟
66. Кой носи, не проси Икон ‟който работи, той не изпада в крайна нужда‟
67. Работù и не проси Слав
68. Работù и си почивай Слав
69. Почивайте си и пофърляйте камънци/посбирайте камъни/Почивай си и похвърляй камънци
Слав, Нич ‟употребява се, когато се възлага на някого да свърши някаква тежка работа, като не
се мисли, че той не може да я свърши изведнъж и без почивка‟
70. пренеси кал, камъни, па легни, спи Нич ‟употребява се, когато се възлага на някого да свърши
някаква тежка работа, без да се съобразява, че той не може да я свърши изведнъж и без да си
почине‟
71. Повечко труд, по-малко зарар30 Слав
72. От ходяне нещо, от седене нищо Слав
73. По-добре да си бъхтиш главата, че да си не бъхтиш снагата Слав
74. С ум печели и от работа са не дели Слав
75. По-напред да добием, че тогаз да попием Слав

30

зарар – zarar (от тур.) – вреда (бел. моя, А. И).
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76. По-напред полей, па тогаз и пожъни Слав
77. Почивката след работа е сладка Икон, Слав
78. Рано пиле рано пее Слав
79. Секи може да еде хлеб, ама не секи да меси Слав
80. С много врява не се върши работа Сим
81. карай коня да върви Нич ‟не си оставяй работата‟
82. късо го/я режù Нич ‟действай веднага, не отлагай, не протакай‟
83. като пред празник Нич ‟работù по-бързо‟
V. Готовност за действие
1. стъпям на крак/на крак Нич ‟залавям се да направя нещо, залягам за нещо; напълно готов за
действие, в очакване на нещо‟
2. вдигаме се на крак Нич ‟започваме да действаме бързо и енергично‟
3. напрягам мишци/стягам мишци/мишците си Нан, Нич ‟заемам се усърдно с някаква работа,
мобилизирам се за работа‟
4. стягам си дупето/задника Нич ‟заемам се сериозно с работа, не се размайвам‟
5. сърби ме ръката/сърбят ме ръцете Нич ‟изпитвам желание усърдно да се заема с работа или
да извърша, да направя нещо‟
6. плюя си на дланите/на ръцете/на шепите Нан, Нич ‟залавям се здраво за някаква работа,
дейност‟
7. не си плювам на ръцете/не си поплювам на ръцете/в пазвата Нич ‟не се боя от работа, залавям
се без колебание с трудни задачи‟
8. намирам се под/на ръка Нич ‟на разположение съм, мога всеки момент да бъда в помощ или да
бъда използван‟
9. сядам си на дирника/на задника/на д-то/на задните части/на опашката/на четирите букви
Нич ‟заемам се усърдно и продължително с някаква работа‟
10. да ми е яка гърбината/яка ми е гърбината Нич ‟предстои ми тежка, усилена работа, за която
трябва да се стягам‟
11. виси ми на врата/ на главата Нич ‟предстои ми да извърша нещо, някаква работа‟
12. засуквам/запретвам/подвивам ръкави Нан, Нич ‟залавям се усърдно, сериозно и усилено за
работа‟
13. стягам си опинците/цървулите Нич ‟приготвям се за усилена работа или се залавям енергично
с някаква работа‟
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14. хващам се за самара Нич ‟започвам сериозно да работя физическа работа‟
15. захапвам юздите Нич ‟залавям се за някаква работа и не мога вече да се откажа‟
16. хвърлям си силите/всички сили Нич ‟заемам се да извърша нещо с най-голямо старание, без да
щадя себе си‟
17. хващам се на хорото Нан
18. Захваната работа презполовена се брои Сим
19. дойде ми времето/време ми е Нан, Нич ‟появил се е подходящият момент, в който мога да
действам, да се проявя, да се изявя, да постигна нещо‟
20. настъпи ми часа/настъпва моя час Нич ‟дойде решителният момент, когато ще действам, ще
се проявя в нещо важно‟
21. влизам в строя Нич ‟отново ставам годен да участвам в някаква работа, да върша нещо, да
действам‟
22. впрягам се в хомота/в ярема Нич ‟заемам се с тежка задача‟
23. натискам копчето Нич ‟привеждам нещо в действие‟
24. на бойна нога /на нога/нозе Нич ‟в пълна готовност за осъществяване на нещо‟
25. на линия съм Нич ‟дошъл е моят ред да направя, да извърша нещо‟
26. на педал съм Нич ‟готов съм да действам, да върша нещо‟
27. на път съм Нич ‟непосредствено ми предстои да извърша, да направя нещо‟
28. стоя като на пружина Нич ‟готов съм веднага да действам‟
VI. Ако нещо не се прави, няма да има резултат, успех
1. Който не сее, не вее Слав
2. Който са не пече на нивата, не са пъчи на хорото Слав
3. Който не посее, той няма и да пожъне/Ако не посееш нещо, нема да ожънеш нищо Икон, Слав
4. Бис труд нема зимбил надут/ Който не се труди, не ще има с какво да се нахрани Икон
5. Дори не помръднеш (подскочиш), чорба не ядваш Слав
6. Без захмет не са яде мед Слав
7. Без мъки не до сръки/Без мъка няма сполука Икон, Слав ‟ако искаш да успееш, трябва да
положиш усилия‟
8. Без мъка работа нищо не е свършено Слав
9. Там се грозде не ражда, где мотика не обхажда Икон, Арн, Слав
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10. Който млад поспива, той стар попостя Слав
11. Няма добро без пот Икон
12. Няма добро без труд Икон ‟ако искаш да успееш, трябва да положиш усилия‟
13. Който спи, не спечеля Слав
14. Доде се не мъчи, не може да се къръчи/Дори не се помъчи, не може се попъчи Слав

Използвани съкращения
Андр = Андрейчин, Любомир
Арн = Арнаудов, Михаил
Арн/Дим = Арнаудов, Янко; Ангелина Димова
Ган/Атан = Ганева, Веселина; Любен Атанасов
Григ/Кац = Григоров, Милко; Костадин Кацаров
Икон = Икономов, Николай
Нан = Нанева, Ани
Ник-Гъл/Гъл = Николова-Гълъбова, Жана; Константин Гълъбов
Нич = Ничева, Кети
Сим = Симеонова, Руска
Слав = Славейков, Петко
Beyer = Beyer, Horst; Annelies Beyer
Fried = Friederich, Wolf
Löff/Stern = Löffler, Katrin; Jochen Sternkopf
Röh = Röhrich, Lutz
Vapordsh = Vapordshiev, Vesselin
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