
НАРОДНЕ ИЗРЕКЕ 

• Ако чиниш добро, не ударај у велико звоно. 

• Ако хоћеш да пљунеш, пљуни у шаке! 

• Без невоље нема богомоље. 

• Бисер не ваља пред свиње просипати. 

• Благо нестаде, враг остаде. 

• Бог је спор, али достижан. 

• Бог нас често посећује, али ми већином нисмо код куће. 

• Бог никоме дужан не остаје. 

• Богатство мења чуд, ретко набоље. 

• Богатство никад није сито. 

• Бој не бије свијетло оружје, већ бој бије срце у јунака. 

• Бол се савлада стрпљивошћу. 

• Боље да те смрт пријека дигне, него суза сиромашка стигне. 

• Боље је и мало с благословом, неголи и доста с проклетством. 

• Боље је нешто не знати него наопако и зло знати. 

• Боље је поклизнути ногом него језиком. 

• Боље је у колиби пјевати него у двору плакати. 

• Весело срце пола здравља. 

• Више је људи помрло од јела и пића него од глади и жеђи. 

• Воду коју ћеш пити немој мутити. 

• Где је много приче мало је рада. 

• Где је слога ту је и победа. 

• Где је стида, ту је и поштења. 



• Где није мира, нема ни среће. 

• Где се ништа не може помоћи, лепо је осмехнути се. 

• Да није ветрова, пауци би небо премрежили. 

• Дан се хвали кад вече, а живот кад смрт дође. 

• Добра жена празну кућу чини да је пуна. 

• Добра овца много не блеји, али много вуне даје. 

• Добра чељад увек посла нађу. 

• Док дете не падне, не може научити да хода. 

• Док живиш, доликује ти да се надаш. 

• Док је шиба танка, треба је исправљати. 

• Док се муке не намучи, памети се не научи. 

• Драгом често опраштај, себи никад. 

• Дрво се на дрво ослања, а човек на човека. 

• Жена мужа носи на лицу, а муж жену на кошуљи. 

• Живео и Бог те веселио! 

• Живи просто – доживећеш сто. 

• За чисто злато рђа не пријања. 

• Зид руши влага, а човјека брига. 

• Златан ланац слободу не пружа. 

• Злато се у ватри пребира, човек у невољи. 

• Зло и несрећа не долазе од Бога, већ од човека. 

• И сунце пролази кроз каљава места али се не окаља. 

• Иза дажда биће и сунца. 

• Инат је зао занат. 



• Једном се лебац ломи. 

• Кад Бог даје не пита чији је син. 

• Кад се сложе и слаби су јаки. 

• Кад чоек нема свога добра, туђе зло премеће. 

• Ко враћа зло за зло, неће се зло одмаћи од куће његове. 

• Ко брзо суди, брзо се и каје. 

• Ко високо лети, ниско пада. 

• Ко истину говори, Бога хвали. 

• Ко је много патио, много је и запамтио. 

• Ко љети хладује, зими гладује. 

• Ко неће брата за брата, 'оће туђина за господара. 

• Ко са ђаволом тикве сади, о главу му се обијају. 

• Ко се Бога не боји и људи не стиди бежи од њега. 

• Ко се туђем злу весели, нек се своме нада. 

• Ко се хвали сам се квари. 

• Ко се чува, и Бог га чува. 

• Ко у небо пљује на образ му пада. 

• Ко хоће да га други поштују, ваља најпре да се сам поштује. 

• Ко хоће часно, не мозе ласно. 

• Ко чека и дочека. 

• Која се овца од стада одвоји, вук ће је појести. 

• Колико је низбрдица онолико је узбрдица. 

• Лако је љубав стећи, ал’ је тешко уздржати. 

• Ласно је говорити, ал’ је тешко творити. 



• Љубав дуго трпи. 

• Љубав и слога немогуће омогуће. 

• Љубав нема година: она се увек рађа. 

• Људи се највише муче због хлеба и љубави. 

• Људи су густо посијани, али ријетко ничу. 

• Љут човек не задржи пријатеља. 

• На једну главу не може се две капе. 

• На муци се познају јунаци. 

• Највише се воле људи који имају исте врлине, највише се мрзе који 
имају исте мане. 

• Најпре испред своје куће почисти. 

• Најчешће опече потајни жар. 

• Не бојим се смрти него зла живота. 

• Не вичи, оно што те је снашло нећеш тако отерати. 

• Не гоји се прасе уочи Божића. 

• Не ниче све што се сеје. 

• Не пада снијег да помори свијет, већ да свака звјерка свој траг 
покаже. 

• Нема већег зла, од зле памети. 

• Није свака мука довијека. 

• Нико не зна шта је добро, само онај који се зла напатио. 

• Ономе, ко уме да чека, временом све долази. 

• Осмехни се свакоме јутру. 

• Почни! Започето је пола дела. 

• Пошто се напијеш воде, не мути извор за собом. 



• Поштуј, ако хоћеш да си поштован. 

• Празна врећа усправно не може да стоји. 

• Рђа једе гвожђе, а туга срце. 

• Рђав је човек који се туђем злу радује. 

• Ретка је срећа без гордости. 

• Реч "сутра" је измишљена за децу и за неодлучне људе. 

• Речи су као пчеле, оне су истовремено и мед и жаока. 

• Рука која даје не оскудева. 

• Слобода је не да радиш шта хоћеш, већ да не радиш шта нећеш. 

• Страх је већ пола несреће. 

• Стрпљења! Временом од траве постаје млеко! 

• Тиха вода бријег рони. 

• У Бога се уздај, али сам не греши! 

• У невољи не треба плакати, него лека тражити. 

• Хлеб јести – није мајсторија; хлеб пећи – мала је мајсторија; а хлеб 
зарадити – то је највећа мајсторија. 

• Храбре срећа прати! 

• Цару царево, а Богу Божије. 

• Чистима је све чисто. 

• Човек има само оно што даје. 

• Човек је тврђи од камена, а слабији од јајета. 

• Човек снује, ал' Бог богује. 

• Човека можеш преварити, али Бога нећеш. 

• Што је Бог саставио, човек нека не раставља. 



• Што људи имају више, то више и желе. 

 

 


