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Шта су пословице?
Фрагменти древне мудрости
који су захваљујући својој сажетости
и подесности усред опште пропасти
и уништења остали очувани.
Аристотел
Мудрост многих и оштроумност појединца.
Виспреност човека и мудрост човечанства.
Лорд Џон Расел
Пословице једног Народа,
нису само отелотворење његове мудрости,
већ умногоме и расветљење народног темперамента
и уврежених традиција мишљења.
Михаило Петровић Алас
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�. Ако
Ако срећу не сретнеш, нећеш је ни стићи.
 Aко замолиш, чак и дух ће саслушати. (Кореја)
 Ако волиш цвет, не можеш гране презирати. (Немачка)
 Ако га савет не учини бољим, ни батина неће. (Грчка)
 Ако грешке чиниш, исправљај их. (Хаити)
 Ако двоје јашу коња, једно мора јахати страга. (Енглеска)
 Ако желиш обављен посао, пођи сам; у супротном, пошаљи другога. (Данска)
 Ако желиш публику, започни тучу. (Кина)
 Ако желиш чисту воду, наточи је са извора. (Португалија)
 Ако жена згреши, муж није без греха. (Италија)
 Ако имаш, даруј; ако немаш, тражи. (Малезија)
 Ако је отац жабац и син ће жабац бити. (Јапан)
 Ако је смрт стравна, није то до смрти, већ до тебе. (Нигерија)
 Ако камила једанпут промоли нос у шатор, и тело ће за њим недуго потом ући. (Арабија)
 Ако не знаш куда идеш, сваки ће те пут одвести онамо куда си пошао. (Африка)
 Ако ниси у сагласју са месечевим менама, дохвати мердевине и поправи их. (Судан)
 Ако себи не ваљаш, како ли ћеш другима ваљати? (Шпанија)
 Ако си наковањ, стој на месту мирно; ако си чекић, ти удари силно. (Румунија)
 Ако слепац слепог води, обоје ће у јаму упасти. (Византија)
 Ако судиш-истражуј; ако владаш-наређуј. (Рим)
 Ако те памет мудрим чини, ти савет прими. (Ирска)

7

�. Бацити
Ласно је камен у Дунав бацити, али га је мучно извадити.
 Ако судбина нож баци на те, ил’ ћеш га за оштрицу или за дршку ухватити. (Доминикана)
 Бацати со у море. (Вијетнам)
 Бациш ли довољно прљавштине, нека ће се залепити. (Енглеска)
 Бациш ли стоногу, баци и штап којим си је покупио. (Танзанија)
 Блато које бацаш, пашће ти на главу. (Персија)
 Бог је свакој птици храну наменио, али јој је у гнездо није убацио. (Индија)
 Буди уверен да је свећа упаљена, пре него што бациш шибицу. (Луизијана)
 Две главе одсечене и бачене високо у дрво само с ветровима планове могу правити. (Нордијa)
 Жена је попут ћебета: покријеш ли се њиме, смета ти; збациш ли га са себе, осетићеш хладноћу.
(Гана)
 Имаш ли пса – не бацај кости. (Африка)
 Коцку је најбоље бацити одбацивши је. (Рим)
 На добро ме је место бацио, во који ме је са себе збацио. (Португалијa)
 Не може човек, видевши теглу, на пацова камен бацити. (Кореја)
 Није доброчинство псу коску бацити, већ је са њим поделити. (Кина)
 Нико не баца копље ако мету нема. (Барбадос)
 Поклоне треба уручивати, а не бацати. (Данска)
 Реч коју тек изрећи треба је попут камена за бацање спремна. (Бугарска)
 Сулудо је ножем на ваш бацати се. (Монголија)
 У комшијску се башту камење бацати не сме. (Француска)
 Чини добро и бацај у море – ако то незахвалан човек не цени, Бог ће ценити. (Либан)
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�. Бежати
Бежи куд ти је воља, од себе не утече.
 Анђели кад се појаве, ђаво се у бег даје. (Египат)
 Бежећи од бика, пао је у реку. (Шпанија)
 Бежећи од сопствене судбе, као луде на њу налећемо. (Енглеска)
 Бежиш ли од ватре, бежи у воду. (Израел)
 За љубављу крени и нећеш је стићи, љубави умакни, за тобом ће ићи. (Немачка)
 За непријатеља у бекству, мост од сребра саздај. (Холандија)
 Зли беже и кад их нико не гони. (Византија)
 Изударај једног пса и други ће се разбежати. (Африка)
 Ко бежи, крив је. (Данска)
 Ко побегне, поново ће ступити у бој. (Грчка)
 Ко риби дозволи да побегне, може упорно бацати мрежу, али је никада више уловити неће.
(Француска)
 Макар се небеса рушила, постојаће рупа кроз коју се може умаћи. (Кореја)
 Може коњ брзо трчати, али од свог репа не може побећи. (Русија)
 Небеској се мрежи не може умаћи. (Јапан)
 Од смрти и гостију се не може побећи. (Персија)
 Од старине се у бег можеш дати, али ће те ипак надмудривати. (Танзанија)
 Пас од коске не бежи. (Ирска)
 Птица која из кавеза побегне, никада више не жели у кавез да се врати. (Вијетнам)
 Сви су храбри када непријатељ бежи. (Италија)
 Тријумф је побећи од зла. (Рим)
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��.

Дуго
Љубав дуго трпи.
 Боље је живети добро него дуго. (Италија)
 Бучно бубњање не траје дуго. (Танзанија)
 Већина људи воли кратке молитве и дуге кобасице. (Немачка)
 Дан без хлеба дуго траје. (Шпанија)
 Добар сапутник и најдужи пут скрати. (Курдистан)
 Дуг је дан, ал’ је живот кратак. (Русија)
 Дуга се сукња око ноге свије, а дуг језик око главе обавије. (Алтај)
 Дугачка је река којој се извориште не може наћи. (Ирска)
 Истина је попут шећерне трске; слатка, ма колико је дуго жвакао. (Мадагаскар)
 Ко сувише дуго сања постаће својој сени налик. (Индија)
 Конац од игле мора бити дужи. (Баскија)
 Летња ноћ није дуга, али многе колевке заљуља. (Шведска)
 Нарав је дуго стицана навика. (Грчка)
 Од најбољег памћења и најблеђе мастило дуже траје. (Кина)
 Опрезна хијена дуго живи. (Зимбабве)
 Свако је чекање дуго. (Велс)
 У будале је језик вазда дугачак. (Јерменија)
 Уметност је дуготрајна, живот – краткотрајан. (Рим)
 Чак иако балван дуго лежи у води, то га крокодилом неће учинити. (Судан)
 Чисти рачуни, дуга пријатељства. (Уругвај)
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���.

Душа
Ко не плати руком, тај ће душом.
 Боре на лицу старост ствара, а боре на души – мањак жара. (Данска)
 Велика су дела за велике душе. (САД)
 Грешно је тело душу изјело. (Русија)
 Да очи суза немају, ни дуге у души не би било. (Пенсилванија)
 Дуге сукње прашину за собом носе, дочим кратке – душе са собом односе. (Малта)
 Душа је од тела слађа. (Јерменија)
 Залуду се тело мије, ако душа чиста није. (Куба)
 Имамо тек једну душу да изгубимо. (Сицилија)
 Искрен осмех открива колико је душа радосна. (Африка)
 Када бих две векне хлеба имао, једну бих за зумбуле дао, јер они би душу моју нахранили.
(Арабија)
 Научи нов језик и нову ћеш душу добити. (Чешка)
 Око је огледало душе. (Румунија)
 Они који преко мора беже, небо мењају, а не душе своје. (Рим)
 Оно што нам тело љуби, душу може да погуби. (Пољска)
 Ред је душa свега. (Мађарска)
 Свађа међу браћом, душе и живота кошта. (Шведска)
 У негованом телу, душа дуже остаје. (Бенгал)
 У ситном је телу неретко велика душа. (Енглеска)
 У цветању љубави нутрена бит душе лежи. (Хаваји)
 Што богатији човек, то сиротија душа. (Шпанија)
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Поговор
Пословице говоре истину.
Истину непохабану безбројним понављањем и протицањем времена.
Истину која истовремено спаја људе и одваја поднебља.
Осећај за свет,
у фабрици људске промисли,
у реторти непознатог аутора, претапа се у пословице.
Временом, ова творевина појединца постаје дело многих,
добија новог аутора – НАРОД.
Засебно говоре
о животу-смрти, љубави-мржњи, радости-тузи,
срећи-несрећи, добру-злу, богатству-беди, владару-поданику,
мудром-лудом, ватри-води, шуми-пустињи, грому-тишини,
и о много чему другом.
Нанизане у међусобној спрези,
умном човеку расветљују пут кроз чудесан сан који живимо.
Пословице су деца свакодневног искуства,
народне мудрости,
луча говора,
огледало јаве.
Слободан Петровић
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Пословице и изреке – Теме 1– ���
Књига � – Теме
7 | Ако
9 | Бацити
11 | Бежати
13 | Без
15 | Бес
17 | Бисер
19 | Бити
21 | Битка
23 | Биће
25 | Благо
27 | Благослов
29 | Близу
31 | Бог
33 | Богат
35 | Богатство
37 | Бол
39 | Болест
41 | Боље
43 | Борба
45 | Брада
47 | Брак
49 | Бранити
51 | Брат
53 | Брзо
55 | Брига

57 | Брод
59 | Будала
61 | Буди
63 | Вама
65 | Варати
67 | Ватра
69 | Велико
71 | Вера
73 | Веровати
75 | Веселост
77 | Ветар
79 | Веће
81 | Вече
83 | Вечно
85 | Видети
87 | Вино
89 | Високо
91 | Више
93 | Владар
95 | Вода
97 | Воља
99 | Врабац
101 | Врана
103 | Врат
105 | Врата

107 | Вредност
109 | Време
111 | Врлина
113 | Врх
115 | Вук
117 | Вуна
119 | Гвожђе
121 | Где
123 | Глава
125 | Глад
127 | Глас
129 | Гледати
131 | Гнездо
133 | Говорити
135 | Голуб
137 | Гомила
139 | Гора
141 | Горе
143 | Горети
145 | Господар
147 | Гост
149 | Град
151 | Градити
153 | Грешка
155 | Грожђе

157 | Гром
159 | Губити
161 | Гуска
163 | Далеко
165 | Дан
167 | Данас
169 | Дати
171 | Два
173 | Дворац
175 | Девојка
177 | Деца
179 | Дим
181 | Добитак
183 | Добро
185 | Довољно
187 | Договор
189 | Док
191 | Дом
193 | Доћи
195 | Дрво
197 | Држати
199 | Дубоко
201 | Дуг
203 | Дуго
205 | Душа
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