
А
Аидеап зІаЫе(8), іЬе: ТНе/аггп иѵ? ѵізііесі 
иго “сіеап " аз (ке Аи§еап зшЫез.

Ьсіі із Іеі Іоозе: “Югаіеѵег каррепз 
іп (ке пехі (\ѵо ог ікгее тіпи(ез,
(кеге ’// Ье кеіі Іеі Іоозе агоипсі кеге. ” 
(А. Наііеу /У. Сазііе)

Асіат’5 арріе: Нізрготіпепі Асіат ’з 
арріе иго іп Ьі§ гііззопапсе іѵіік кіз 
ікіп песк.

Ёиагсііап апцеі: Ѵпііі кіз еагіу /кігііез 
кіз Мо/кег иго кіз ^иаЫіап апдеі 
такіп§ кіз Іі/е карру апЛ сіоигііезз.

ап§е1іс раііепсе: ІѴкеп І/ігзІ теі ікозе 
оМреоріе I  иго атагесі Ъу кіз ап%е!іс 
раііепсе Іоѵѵагск кіз Іопф/е сотрапіоп.

аррсіііс сотез лѵііЬ еаІіп§ : Ткеу 
сіісіп ’(/ее / кип%гу, Ьиі арреіііе саше 
т ік еаіігщ апсі Ікеу аіе еѵегу(кіп%.

сЬіпк іп зтЬ .’з аппоиг, а: Рог зо тапу 
уеагз зке касі Іоісі кіт ко\ѵ т зе ке 
\ѵах ікаі і( касі іигпесі іпіо іке скіпк іп 
кіз агтоиг.

ахнуть не успеть ЬсГогс опе кпо\ѵз \ѵЬсге опе із (разг.):
Не і'х геаііу дшск! Не 'К/іпізк і( Ье/оге 
уои кпо\ѵ \ѵкегеуои аге!

Б
бабушка надвое сказала 1Ьеге’з тапу а зіір Ье{\ѵесп Ле сир апсЗ 

іЬе Іір: Ткеге ’з тапу а зіір Ьеіюееп (ке 
сир апсі (ке Іір! И'ко кпот  \ѵка( тау 
карреп, Оіск! ІѴко кпо\ѵз \ѵке(кег 
уои '11 Ье (ке Скаіппап пехі уеаг?

авгиевы конюшни 

ад кромешный

адамово яблоко

ангел-хранитель

ангельское терпение

аппетит приходит 
во время еды

ахиллесова пята
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бабушкины сказки 

бабье лето

баловень судьбы

бахвалиться

башня из слоновой 
кости

беда одна не ходит

беден как  церковная 
мы ш ь

бежать без оглядки 

бежать как  от чумы

оісі \ѵіѵез’ Іаіе(з): Ісіоп 'I Ьеііеѵе а 
\ѵогсі с/"кегз, іі ’з аіі оісі тѵез ’ іаіез.

Іпсііап зи ттсг : Тке Іазі Ііте Ііасі Ъееп 
іп іке аиіитп, раз! іке зеазоп. Іпсііап 
зиттег, оп а соазі ііші касі пеѵег 
кпо\ѵп Іпсііапз. Соісіеп тізі, тиіесі/аіі 
/Ітѵегз. (I. 8ка\ѵ)

сѴііій оГ Гогіипе, а: I соиЫ Ье саппоп 
/оосі, сіезігоуесі а Ікоизапсі Іітез 
КеЬопі аз/огіипе ’з скіМ ю }и<і^е 
апоікег ’з сгітез (5ііп§)

Іаік Ьі@: "I  кпе\ѵ ікаі іке сіау \ѵоиІсі 
соте \ѵкеп оиг Іиск \ѵоиІсі гип іоо 
Ікіп. I Іаікесі Ьі§, ... Ъиі I кпелѵ ікаі іі 
хѵоиМ соте. ” (С.О. Зітак)

іѵогу Іо\ѵег, ап: 5ке пеѵег §оез оиі 
апй по Іопцег тееіз кег/гіепсіз. ІІ ’з 
Ііке Ііѵіп§ іп ап іѵогу Ю\ѵеп

тізГогГипез пеѵег соше зіп§1у: Не 
Ьгоке кіз Іе% уезіегсіау. Виі 
тіз/огіипез пеѵег соте зіп%1у. Ніз §ігІ 
саііей кіт апсі заісі ікаі зке юапіесі Іо 
зее кіт по тоге.

роог аз а сЬигсЬ-тоизе, аз: Ш еи Ікеу 
) ігзі теі ке ш  роог аз а скигск тоизе.

Іаке Ю опе’з Ііееіз: Ткеу кеагй зоте 
поізе ап<і псхі тотепі еаск о / ікет 
Іоок Іо кіз кееіз іп а сііДегепІ (Іігесііоп.

аѵоісі зшЬ. Ііке а ріадие: Рігзі и’еекз 
а/іег Ьеіп§ ШпіесІ с1о\ѵп ке аѵоісіесі кег 
Ііке а ріа^ііе.

бежать как  угорелый гип Ііке а сіеег: Тке Ъоу %гаЪЪей іке 
Іа<1у ’з ригзе апсі гап а\ѵау Ііке а Леег.



бежать сломя голову

без кота мышам раздолье

без малейшей царапины

Лее / гип Гог опс’з ІіГе: ...Л ее/огуоиг  
Іі/е \Ѵко кеесі те поі, ІсІ аіі уоиг 
Ігеааиге такеуои Реаг/о гуоиг Іі/е... 
(Оиееп)

ѵѵЬеп (Ье саГз аѵѵау, Ле шісе ѵѵііі 
р!ау: Н'з а зііад^у кіпсі о /Могу ІУоиІсІ 
I  іеІІ уои і/1  Ікоидкі іі ѵѵог а Ііе? Виі 
\ѵкеп іке са і’з а\ѵау (Не тоизе т іі  
ріау /  \ѵоиМп ’1 сіізк агоипЛ Неге 
Ткеге ’з зотеікіп^/ізку гоипсі Неге. 
(8ііп%)

ѵѵііЬоиІ а зсгаІсЬ: Не \ѵаз Іиску 
епои§к (о разз ікгои^к іке ассісіепі 
ѵѵіікоиі а зсгаіск.

без промедления оп іЬе зроі: "...ікіз із ап ехатріе о /  
\ѵку Н'з \ѵгоп%/ог іке%оѵегптепІ Іо 
Ігу іо Іе&зіаіе зирегза/еіу іпзіеасі о{  
Іеаѵіп§ И іо іке]и<і%етепІ о/ Іке 
Гизіопізі оп іке зроі." (I. Азітоѵ)

без сучка, без задоринки \ѵі(ЬоиІ а ЬіІсЬ: ѴпАег кег сіігесііоп 
іке тееЧп^ \ѵеш оп т ікоиі а кііск.

без труда не вы тащ ить 
и рыбку из пруда

бездонная бочка

безжизненный взгляд

безнадежное дело

по раіпз, по еаіпз: Тке Іа\ѵ о/ІаЬоиг із 
а/уѵауз {Не зате: по раіпз, по ^аіпз.

Ьоііотіезз ріі, а: Неграззіоп/ог 
/азкіоп \ѵаз Ііке а ЪоКотІезз ріі, іі 
гецшгесі тоге апсі тоге топеу.

ЛзЬ(у) еуе, а: "Виі уоиуизі зіапсі ікеге 
діѵіп^ те Іке/ізк еуе \ѵкеп І ігу  ю  Іаік 
зепзе." (I. 5ка\ѵ)

іГз по §о: ІѴеІІ, іі ’з по ^о. Уои У пеѵег 
Іаік кіт оиі о /сіоіп% ікаі.

белое п я т н о Ыапк зроі, а: Ткеге аге зіііі тапу 
Ыапк зроіз оп Іке тар о / (ке уѵогЫ.



белыми нитками шито Шаі із (оо іЬіп (разг.): Уоиг зіогу
саппоі Ье Ігие, іка( ’з (оо (кіп. 1 \ѵаз 
(кеге аі (ке ііте.

бередить старые раны

береженого бог бережет

беспочвенные мечтания

бессердечный

бесследно исчезнуть

бесчувственный человек

бесшумно как  тень

бить баклуши

бить лежачего

бить по карману

ореп о!с1 зогез: Сап уои Іеіі те 
апуікіп% аЪоиі уоиг ех-т/е? - Ок, 
ріеазе, сіоп ’і ореп оЫ зогез.

опе саппоі Ье Іоо сагеГиІ: Не сіесісіесі ю 
Іаік Іо кіз Ьгоікег апй азк/ог кіз айѵісе. 
Опе сап 7 Ье Іоо саге/иі, Не (кои%кі.

ѵѵізЬйдІ іЬіпкіпд: ІІзиаІІу і( хѵаз]из( 
іта%іпа(іоп. РгоЬаЫу \ѵізк/иІ 
ікіпкіпд, ке ІоЫ кітзеІ/...(С.О. Зітак)

Ьагсі аз паііз, аз: Вепеаік кіз %оосі 
таппегз ікеге \ѵаз апоікег тап -  
супісаі, гоиф, кагсі аз паііз.

■ѵѵііЬоиІ а (гасс: I  ѵ/апі (о/ее і зипііф і 
оп ту /асе 8ее Ікаі (Іизі сІоиЛ 
сіізарреаг уѵіікоиі а ігасе. (42)

зііск апсі а зіопе, а: 5ке із аНѵауз 
уе11іп% аі те! Виі І ’т по( а зііск ап<1 а 
зіопе, I  \ѵіІІ поі з(ап<і і(/огеѵег.

шоѵе Ііке а зЬас1о\ѵ: Моѵіп§ Ііке а 
зкасіо\ѵ, іке (і§ег сате/гот Ьекіпс! (ке 
Ігеез.

(лѵісісііе опе’з ЙіитЪз: 8(ор иѵіМІіп% 
уоиг ІкитЬз апсі §е( с!о\ѵп (о \ѵогк!

зЬооІ іЬе зіиіп§ сіиск (разг.): Не а 
со\ѵапі. Не езсареі зІгоп% епетіез апсі 
/оипсі/ип опіу іп зкооііп^ зіі(іп% сіискз.

Ьіі зтЬ .’з роскеіз: ІѴкеп кіз сіаи^кіегз 
%ге\ѵ оЫег, (кеіг аррейіез Ье^ап (о кі( 
кіз роске(з, апА ке касі (о /іпЛ апоікег 
)оЪ (о таке тоге топеу.
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благими намерениями Ьеіі із раѵесі ѵѵіЛ доосі іпіепііопз: Уои 
вымощена дорога в ад уѵапі іо кеір кіт? Ве саге/иі: Иеі! із 

раѵесі т ік  ^оосі іпіепііопз.

благодарить судьбу

бледный как полотно

блестящая возможность

видиг бог!

богат, как Крез

боевое крещение

бой с тенью

бок о бок

больное место

Йіапк опе’8 Іиску зіагз: Вш і/уои /а іі 
а п і Іаке а ІитЫе - 1( ѵчоп ‘і Ье/а г  I /  
уои/а іі уои тизіп ’( %гитЫе -  ТІіапк 
уоиг Іиску зіагз ...(()иееп)

раіе аз а ёЬозІ, аз: Нег/асе \ѵаз раіе 
аз а §коз( \ѵкеп зке саше оиі/гот кіз 
гоот.

ЗОІсІеп орроіѣліііу, а: ІѴІіеп ке Iоок'кег 
саі о<{/іке (гее ке ипсіегзіоосі ікаі іі \ѵаз 
а &окІсп оррогіипііу (о §е( асдиаіпіесі 
іѵіік (ка(%ігІ ке ІікеЛ ѵегу тиск.

Оо<і кпоѵѵз!: Млѵ I  каѵе зееп Іке 
хѵагпіп^з, зсгеатігщ/гот аіі зісіез И ’з 
еазу (о і^поге (кет апеі Сосі кпо\ѵз, 
Гѵе ігіесі. (РіпкГІоусІ)

гісЬ аз Сгоезиз, аз: Гт по! зигргізесі 
Іо кеаг аЬоиІ кіз іпіепііоп (о таггу 
кег: кег/аікег із аз гіск аз Сгоезиз.

Ьаріізт оГ Пге: Ткгоиф ікезе/іеісіз о /  
еіезігисііоп Варіізт о /(ігеГѵе 
\ѵа!скесІ аіі уоиг зиЦепп% Аз іке ЪаКІе 
га%е<1 кі%кег. (Оіге 8(гаі(з)

зЬасіо\ѵ Ьохіп^: Ткеу аге аІ\ѵауз 
аг§иіп%, Ьиі I  <іоп 7 іаке іі зегіоизіу, I  
(кіпк іі (о Ье зкасіо\ѵ Ьохіп%.

зісіе Ьу зісіе: Рог к а і/а Ыоск I  \ѵаІкесі 
зісіе Ьу зісіе \ѵіік а сіі^пі/іесі, рогііу 
§еп(Іетап...\ѵко Іоокесі аз ікои§к ке 
соиШ Ье а Зепаіог. (I. 8ка\ѵ)

га\ѵ ріасе, а: 8ке кпе\ѵ коѵѵ Іо саизе 
раіп апсі аіуѵауз (оискесі а гаѵѵ ріасе.
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большей частью тоге ойеп Йіеп поі: ...іп а коше.../гот 
м/кіск ке \ѵаз аЫепі, тоге о/(еп Ікап 
поі, /іѵе огзіх топікз ауеаг. (1.5ка\ѵ)

бочку в наперсток 
не вы льеш ь

бояться собственной

браки совершаются 
на небесах

брать быка за рога

брать штурмом

братья по оружию

уои саппоі §еІ а яиагі іпіо а ріпі роі: Л 
Іигпесі оиі (ка( ікеге ѵѵал по гоот іп 
Ікеіг саг/о г  (ке Іи%%а%е ікеу ыапіесі
іо (аке. Іп /ас(, уои саппоі %с( а диап  
іпіо а ріпі роі.

Ье аГгаіс! оГ опе’з о\ѵп зЬасіоѵѵ:
Ткоиф ке ІоокесІ Ііке а (ои§к тап, іп 

/ас! ке к>аз а/гаШ о /кіз о\ѵп зкасіо\ѵ.

тагла^ез аге тасіе іп Ьеаѵеп: /
Ьеііеѵе таггіа^ез геаііу апсі (гиіу аге 
тайе іп Неаѵеп, агеп ’( Ікеу?

Іаке (Ье ЬиІІ Ьу іЬе Нота: А/іег/іѵе 
уеагз о/соигНпц (ке %ігІ Не йесісіей аі 
Іаз( (о (аке (ке Ьиіі Ьу (ке когпз, апсі 
ргорозеЛ (о кег.

Іау зіеее Со $тЬ.: Не \ѵап(есі а пеіѵ 
Ьіке аги1 сіесісіесі (о Іау зіе§е (о кіз 
/аікег.

ЪгоіЬегз іп агтз: Апсі (кои%к (кеу <1і(1 
киг( те во Ьа<1 Іп (ке /еаг апсі аіагт 
Уои сіісі по( сіезегі те Му Ьгоікегз іп 
агтз. (Иіге 3(гаі(з)

бросать деньги на ветер Йіго\ѵ доосі топеу айег Ьаё: Уои У 
ЪеКег скап^е уоиг ргіогИіез: іка( 
Ьизіпезз о /уоигз із Ііке (кготп% %ооА 
топеу а/(ег Ъасі.

бросать тень на что-л.

бросаться в глаза

сазі а зЬа<Зе оп зтіЬ .: Ткаі теап 
Ьекаѵіоиг о /кіз саз( а зкасіе оп кіз 
гери(а(іоп.

зіапё оиі Ііке а зоге іНишЬ (разг.): Ніз 
гисіепезз з(апсіз ои( Ііке а зоге (китЪ.
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бросить быстрый взгляд сазі а біапсе: Зігаі^кіепіп^ ир, ке сазі 
а %1апсе агоипсі іке Ііѵіп% гоот, \ѵіІк 
ііз сот/огіаЫе тіхіиге о // игпізкіп§з 
апсі соіог... (А. Наііеу)

бросить камень в кого-л. сазі а зіопе аі зшЬ.: Уои ’<і Ьеііег Іоок 
аі уоигзеі/ іпзіеасі о /сазІіп% зіопез аі 
оікегз.

бросить на съедение 
львам

бросить на чашу весов

бряцать оружием

будет и на нашей улице 
праздник

будь что будет 

бурно провести ночь

буря в стакане волы

бывает, что коровы 
летают

іЬгоѵѵ зтЪ. Іо іЪе Ііопз: Тііеу \ѵапІесІ 
зо тиск (о зіау аіопе ікаі Ікеу \ѵеге 
геайу Ю ікго\ѵ Ікеіг ікігсі сотрапіоп 
(о апу Ііопз.

Йігоѵ/ іпіо Йіе зсаіе: ІІ із іке тозі 
ітрогіапі тотепі іп кіз И/е, ^ѵкеп ке 
зкоиШ ікгомѵ еѵегуікіп^ іпіо Іке зсаіе.

гаШе опе’з заЪге: І1’з по изе гаІІІіп%
Iке заЪге іп Iке тосіегп \ѵогШ.

еѵегу <1о§ Ьаз Ьіз сЗау: Не 'з Іиску іосіау, 
уоиг іит т іі соте Іаіег оп. Тотогго\ѵ 
уоиг розіііопз тау Ъе геѵегзесі. — Уез, 
еѵегу доз каз кіз сіау, апсі §оосІ/огіипе 
сотез опсе Іо аіі о/из.

Ье іЬаІ аз і( т а у  (разг.): Ве Ікаі аз іі 
тау, зке із геасіу Іо таггу кіт.

таке  а пі§Ы оГ іі: А/іег Ікаі кагсі сіау 
ікеу \ѵспІ Іо (ке пеагезі Ъаг, геаііу Іо 
таке а підкі о / іі.

5ІОГШ іп а Іеа-сир: АП іке/изз аЬоиІ іі 
із зітріу а зіогт іп а Іеа-сир.

рі^з ті§Ьі Яу: Не іоМ кег ке \ѵоиМ 
%іѵе ир сІі і/ікіп% апсі зіагі а пе\ѵ Іі/е. Іс 
іѵгол 7/о г  Iке/ігзі (іте, апсі зке 
соиШп'(кеір зауіп% Іігесііу, "Рі§з 
тщкіЦу і/ І кеу кай тп%з."
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б ы в а л ы й  ч еловек

бы л а  не бы ла!

оісі Ьапгі, ап (аі згпіЬ.): " ...МаПапй 
зауз уои сап изиаііу зее зоте з(агз 
еѵепіп а сіоиеі." “ІѴкаІ сіоез ке кпо\ѵ 
аЬоиІ И? "ѴПиекіз гереаіесі. "Із ке ап 
оЫ капсі а( іеер  зрасе? ” (I. Азітоѵ)

віпк ог 5\ѵіт (разг.): іѴіік іке ѵѵогск 
"зіпк ог зт т !" ке Ьоифі Іеп Іоііо 
Ііскеіз.

бы ло  и бы льем  поросло Іаіе іЬаІ із Іоіё, а: Гт зіск апй (ігей о /  
Иіз гетіпізсепсез! І( ’з а Іаіе ІІіаІ із ІоМ.

б ы ть  бесполезны м  сіо по цоосі: Не за( оп кіз Ьипк
гиЬЬіп% іке зіеер оиі о /кіз еуез, ікеп 
иііегесі а /е\ѵ кагзк ѵѵогсіз аЪоиі Мг. 
Мауз апй кіз сотрапіопз, уѵкіск і( 
\ѵоиМ До по %оой аі аіі (о гереаі Неге. 
(А. С. Сіагке)

б ы ть  в вы годном  полож е- Ье аЬеасІ оГ іЬе §ате  (разг.): I зау, 
ннн Иоифаз, І'т  сопсегпесі аЬоиІуои.

Уои (іо Іоок фит. И ’з опіу топеу, 
а/іег а іі ІѴе ’ге зіііі/а г  акеа і о / іке 
§ате... (I. 5ка\ѵ)

б ы ть  в  долгах Ье іп іЬе Ьоіе (амер.): А/іег (ка( 
Скгізітаз рагіу ке \ѵаз іп (ке коіе/о г  
аЬоиІ ііігее \ѵеекз.

б ы ть  в дом е хозяином

б ы ть  в другом  л агере

быть в замешательстве

\ѵеаг іЬе рапіз (разг.): Не аЫауз 
зкоиіз аі кіз т /е Іо зкоѵѵ реоріе \ѵко 
\ѵеагз іке рапіз іп (ке/атііу.

Ье оп (Ье оіЬег зісіе оГ іЬе Гепсе: Но\ѵ 
сап I  заѵе ту ІШІе Ьоу/гот  
Оррепкеітег 'з йеайіу Іоу Ткеге із по 
топороіу о /соттоп зепзе Оп еіікег 
зісіе о/(ке роШісаІ/епсе. (5(тф

Ье аі а Іозз: Магу із а( а Іозз (о кпо\ѵ 
ехас(Іу ко\ѵ Ьез( (о сіеаі \ѵі(к Міке.
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бы ть в затруднении Ье Иагсі ргсззссі Гог зтіЬ.: Гт Иагсі 
ргеззесі/о г  (іте поіѵ. / ’// До іі 
Іотоггоѵѵ.

быть в  здравом уме 

быть в курсе дела

быть в немилости

быть в нерешительности

быть в норме

быть в расчете

быть в седле

бы ть в  ударе

бы ть в чьей-то шкуре

быть в чьем-л. вкусе

Ье іп Ае тігк}: I сІоиЫ (каі Не 
\ѵаз іп (Не г іф і тіпсі \ѵНеп $ауіп% іНаІ.

Ье іп іЬе кпоѵѵ (разг.): Азк кег аЪоиІ 
іі, I  іНіпк зНе ’з тоге іп (Не кпо\ѵ (кап 
апуЬоііу еізе.

Ье іп зтЬ .’з Ыаск Ьоокз: I  сап ’( азк 
ту/аіНег/о г  апу тоге топеу — 1 ’т іп 
Аіз Ыаск Ьоокз аі іНе тотепі!

Ье іп Гѵѵо тіпсіз: Не Наз Ьои§Н( іке 
Ьоок ап<і Наз зіагіеі (о геасі іі, Ьиі 
поѵѵ Не із іп Пѵо тіпеіз Іо §о оп.

Ье опе'з о\ѵп та п  а§аіп: ІНайзоте 
гезі апсі Насі а %оос] іііппег... I  ат 
аітозі ту о\ѵп тап а%аіп по\ѵ.

Ье ^иі^з: А/іег Наѵіп% ехсНап^есі 
тиіиаі іпзиііз іНеу зіорресі аг%иіп% аз 
і/іНеу уѵеге диііз.

Ье іп Ше зайёіе: Ве\ѵіЫеге<і аз Не \ѵаз,
іі Іоок Ьіт опіу/е\ѵ зесопсіз (о Ье іп 
(Не засісііе а§аіп.

Ье аі опе’з ЬеМ: ^аск ѵѵаз аі кіз Ьезі 
(На( (Іау, апд. (Не ѵѵогк \ѵаз (іопе ѵегу 
диіскіу.

Ье іп зтЬ . ’з зкіп: Не ’з %оі зо тапу 
ргоЫетз! I \ѵоиШп'! Ііке (о Ье іп Ніз 
зкіп іосіау.

Ье с1о\ѵп зт Ь .’з зігееі (разг.): I  сап '( 
іе!1 уои апуіЫп% аЬоиІ ікаі, іі'з поі 
сіо\ѵп ту з(гее(.
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быть вне себя Ъе оп іѣе гатра§е: Апу іг'фе аппоуей 
кіт ікеп, апсі іттссііаіеіу ке ш з  оп 
іке гатрсще.

б ы ть  воврем я

б ы т ь  глухим  (к  чем у-л .)

б ы ть  к а к  на угол ьях

б ы т ь  л егк о р ан и м ы м

б ы ть  н а  м ели

б ы т ь  на побегуш ках

б ы т ь  на устах

б ы т ь  на  чьей -л . стороне

б ы ть  на чьем -то  м есте

Ье оп ііше : Гт  кеасіей/о г  іке Ъогсіег 
П ’з оп ту тіпсі Лпсі поііііп ’ геаііу 
таііегз I ’ѵе %оІ Iо Ье оп (іте.
(М. Лскзоп)

с\о5с опе’з пшкі (а^аіпві ытЛЬ.у. ІУІіеге 

аге Ікозе карру сіауз? Ткеу зеет но 
капі Ю /іпсі I  ігу іо геаск /огуои Виі 
уои каѵе сіозейуоиг тіпсі. (АВВА)

Ье оп Ьоі соаіз: I  хѵаз оп коі соаіз 
Ьесаизе \ѵе уѵеге Іаіе, апд. Тот Иасіп ’1 
сотеуеі.

Ьаѵе а іМп зкіп: Ош'§ ІаифеЛ. 
"Ткеге’з по апітаі тоге ікіп-зкіппесі 
ікап а сгіііс, із ікеге? ’’ (I. 5ка\ѵ)

Ье оп опе’з Ьопез: 1п а т е к  Не \ѵаз оп 
кіз Ъопез: ікеге \ѵеге капііу зеѵегаі 
йоііагз іп кіз роскеіз.

Ье аі зтЬ .’з Ьеск апсі саіі: /  сіоп ’і \ѵапІ 
Iо Ъе Ііке а зегѵапі аіуоиг Ьеск апсі саіі.

Ье оп Ше Іірз: Ніз %епегозііу \ѵаз оп 
еѵегуЪогіу ’з  Іірз.

Ье оп зтЬ .’в ьісіе: Неіріезз апсі 
кореіезз, ікаі ’з ко\ѵ I /ее / іпзісіе 
Ыоікііщ ’з  геаі, Ъиі аіі із роззіЫе і /  
Сосі із оп ту зійе. (М: Заскзоп)

Ье іп зтЬ .’з зЬоез (разг.): "Тгу го %еі 
кіт оп Ікіз соигзе...Тке Аіг Гогсе 
каѵеуизі зепі іп а гасіаг скеск... 
Еоипсіз ргеііу зсге\ѵесІ ир, сіоезп ’1 
Не? ’’ ‘Тез -  ѵѵйо ѵюиШп'( Ье, іп /ііз 
зкоез?" (А. Наііеу / . /  Сазііе)
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боать чью-то сторону (аке а зісіе: Не із пеѵег пеиігаі -  ке 
аНѵауз (акез зотеЪойу ’з зійе.

быть наследственной 
чертой

быть настороже

быть начеку

быть не в восторге 
от чего-л.

бы ть не у дел

быть невысокого 
мнения о ком-л.

быть острым на язы к

быть открытой кингой

быть по плечу кому-л.

быть помехой

гап іп опе’з Ыоосі: Ніз/аікег ш з  а 
сігіѵег. 1)І5 еМег Ьгоікег із а сігіѵег, 
апсі ке із аіво %оіп% (о Ье (ке опе. I  
(кіпк і( гипз іп (кеіг Ыоосі.

Ье оп {Ье аіегі: 1 Ъедап (о зее (каі I  
ыоиісі каѵе (о Ье оп (ке аІег(/о г  
зшісіеп зт іскез о /$иЬуес(з іп Мг. 
(Уисиігосеііі ’з сопѵег$а(іоп. (I. Зкахѵ)

Ье оп (Ііе \ѵа(сЬ: 5ке уѵаз оп (ке \ѵа(ск 
апсі іттеЛаіеІу сате ои( о/ кег гоот, 
\ѵкеп ке %о( коте.

по* Іо Ье т и с Ь  оп /  Гог зт іЬ . {разг.): 
“ .../ \ѵаз пеѵег тиск/огзт т т іп^  
апу\ѵау. ” (К. Ьиііит)

оиі оГ іЬе гиппіп§: УѴоѵѵ (ка( Зтіік із 
ои( о /(ке  гѵппіп%, поЬосіу ѵѵапіз (о сіо 
кіт апу/аѵоигз.

Ьаѵе по оріпіоп оГ зтЬ .: Не касі Ьееп 
ехігетеіу гийе т ік кіз скіШгеп, апсіаіі 
кіз пеідкЬоигз касі по оріпіоп о /кіт.

Ьаѵе а зЬагр Іоп§ие: Иоп V (гу (о ріск 
оп кег, зке каз а ѵегу зкагр (оп§ие.

Ье ап ореп Ьоок: ‘7  сіюи^іи ту рахі 
уѵаз ап ореп Ьоок/огуои. ” "N01 (каі 
ореп. " (I. $ка\ѵ)

Ье ѵѵііЬіп. опе’з сіерііг; Магк із поі 
доосі іп сооктд, Ьиі (ке отеІеНе із 
лѵіікіп ту сіер(к.

§еІ іп (Ье \ѵау: Со (ог \ѵка( уои \ѵап(. 
Ооп ’( Іе( (кет %е( іп уоиг \ѵау. Уои 
сап Ье а т ппег Ьиіуои %о((а Кеер (ке 
/аіік. (М. Лскзоп)

16



быть с причудами

быть связанным 
по рукам и ногам

быть себе на уме

быть сластеной

быть снова на ногах

быть совершенно 
разбитым

быть состоятельным

быть сытым но горло 

быть толстокожим

быть удачливым

Ьаѵе а Ьее іп опе’з Ьоппеі: Уои кпо\ѵ 
Не Паз а Ъее іп Ніз Ьоппеі. Не зоМ Ніз 
араптепі ап<і тоѵеД (о Іке 
соипЬузЫе.

Ье ІіесЗ Ьу Іііе Іе§: Не }\а<1 іо §о, апсі 
/Не Ііте \ѵаз гиппіпд оиі, Ьиі Не \ѵаз 
геаііу ііесі Ьу (Не Іе%: Не НасI іо ѵѵаіі іііі 
Ніз МоіНег саііей Ніт.

кпо\ѵ \ѵЬіс1і зісіе опе’5 Ьгеасі із 
Ьийегесі: Уои 'ѵе %о11а %іѵе/о г  \ѵНаі 
уои іаке ІѴеІІ іі Іоокз Ііке IНе гоасі ю  
Неаѵеп Виі іі/ееіз Ііке IНе гоасі іо Неіі 
ІѴНеп I  кпе\ѵ \ѵИіск зісіе ту Ьгеасі \ѵаз 
Ьиі(еге<1. (С. Шсііаеі)

Ьаѵе /  §сІ а зѵ/сеі ІооЛ: ОН ЪаЪу ЪаЪу, 
/  %оі а з\ѵееі ЮоіН \ѵкеп ту тоиіН і$ 
/и ііо /уои . (Ье<1Херреііп)

Ье ир апсі аЬоиІ: Не Паз Ьееп ііі/ог а ѵегу 
Іоп% (іте, Ъиі по\ѵ Не із ир апсі аЬоиІ.

ГееІ Ііке а ѵѵеі гад: А/іег а Лау-Іоп^ 
м’огк Не/е іі Ііке а ѵѵеі га%.

Ье \ѵе11 оГГ: 1і \ѵаз поі іНе есопотіс 
сопсііііоіі о / іНе Сгаі^/атііу іНаІ 
ргеѵепіесі Сгаі^/гот &оіп% Іо соЧе§е, 
аз іНе/атііу \\'аз сотрагаііѵеіу хѵеіі 
о//. (1.51іа\ѵ)

Ье Гесі ир (ЧѵііЬ): Ьсаѵе те аіопе! Гт  
/есіир т ікуои!

Ьаѵе а іЬіск зкіп: Ооп ’і ехресі Ніт іо 
рііууои. Гѵе пеѵегзееп а тап \ѵііН а 
іПіскегзкіп!

Ьаѵе опе’з зіаг іп (Ье азсепсІапГ: Ніз 
зіаг ѵѵа.5 іп IНе азсепсіапі, апй Не 
тапа^ей (о §еІ а ыеИ-раМ)оЪ.
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б ы ть  у м ны м  не по годам Ьаѵе ап оісі ІіеасІ оп уоип§ зЬоиШегз: 
Ніз поп а р р еа п  (о Наѵе ап оЫ  Иеасі 
ироп ѵегу уоип§  зкоиМ егз; ѵѵе аге 
о/іеп зигргізесі аі кіз геазопіпд.

б ы ть  хозяином  Ьеаг /  саггу (Ье Ьад,-. ІѴе сап ’( скап%е Іке
полож ения зііиаііоп аз Не ’з  по\ѵ сапуіп% іке Ъа%.

б ы ть  хозяином  Ье опе’з оѵѵп та з(еп  /Ѵоѵѵ ке  \ѵа$ и’еІІ
своей судьбы  оп кіз/е е (  апй геаііу кіз о\ѵп тазіег.

В
в  бегах

в бурю  л ю бая  гав ан ь  
хорош а

в  б ы л ы е  врем ена

в глубине душ и

в гостях хорош о, 
а дом а лучше

в готовом  виде

в гущ е чего-л.

оп (Ье гип: Тке тап оп (ке пт  із 
зизресіес1 о/соттШищ ікаі сгіте.

апу рогі іп а зіогт: ІѴкеп вке саііей 
кіт, ке %гаЪЬесі а! (Не оррогіипііу о /  
іаікіп^ Іо апуЪойу; а( (ка( тотепі ке 
ікои^кі о/■ апу р о п  іп а зіогт.

іп (Ье о1<1 сіауз: 5отеіітез /  §еі ю  
/ее ііп ' I  ѵѵаз Ьаск іп Iке оЫ сіауз -  
Іоп% а%о іѴкеп ѵѵе ш г г  Ш$, ѵѵйеп ѵѵе 
ѵіеге уоипд. (()иесп)

аі (Ье Ьаск оГопе’з Ьезсі: "Мііез, ”І$аЫ, 
"ко\ѵ тапу оікег зскетез каѵеуои доі аі 
іке Ьаск о/уоиг кеаД ікаіуои 'ге §оіп% (о 
зргіп% оп те опе аі а Ііте?" (1.8ка\ѵ)

(Ьеге із по ріасе Ііке Ііогпе: I  каѵе 
Ъееп іо Рагіз апА Іо тапу оікег Ьід 
сіііез; ЬиіГт  виге ікеге із по ріасе 
Ііке коте.

си( апсі сігіесі: Оипсап аг^иесі іі а Ы(. 
оп ргіпсіріе, Ьиі Іке А%епі кай Іке 
ікіп% сиі апй сігіе<і. (У. ІѴупсікат)

іп (Ье (Ьіск оГ зш(Ь.: Не сате ікеге іп 
ііте Iо/іы і кітзеі/іп (ке (кіск о /еѵепіз.
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в дан ны й  м ом ент

»  дв а  счета

И двух словах

в душ е

в  единении сила

в затруднении

в интересном  полож ении

в  истинном  свете

в конечном  счете

аі &е тотеп С  Ткеге >ѵаз по(кіп% ке 
соиісі (іо а( іке тотепі ехсері \ѵаі(/ог 
Iке пехі зрес(го$сору герогі. 
р . Скгізюркег)

ів по І іт е  (разг.): Іп по ііте, ог хо ІС 
зеетесі, (кеу ка(і геаскей Магроіе апсі 
сгоззес/ Оак Вгісі^е (о Ьиіи І$1апсі.
(А. Наііеу /У. Саз(іе)

іп а пиізЪеІІ: Ткеге ѵѵоп'(Ье апу та)ог 
тізіакез. Іп а пи(зкеІІ -  і/і( сотез (о 
іЬаі - Г т  ап іппосепі ѵісііт.
(К. ІмШит)

а( ЬеагГ: Аі кеагі, ікоидк, ке уѵаз а 
(кеогізі, м’кот тіМІе о%е касі тасіе 
сіо^таііс. (Р. Апсіегзоп)

іЪеге І8 за$е(у іп питЪсгз: То тагіуг 
уоигзеі/(о саиііоп 1$ поі %оіп% (о кеір 
аі аИ Весаизе ікеге ’Н Ье по за/еіу іп 
питЬегз іѴІіеп іке Кі%к( Опе \ѵаІкз оиі 
о /  (ке сіоог. (Ріпк РІоуЗ)

іп а Ьоіе: “I  (кіпк ке ’з копез( апсі ке 
каз (Ье топеу -  Ьиі опіу)изІ апй ке ’з 
%оіп% (о ри( кітзеі/іп а коіе]іпсІіп% 
іі." (А. Наііеу)

іп а <іе1іса(е $(а(е оГЬеаІіЬ: ІѴкеп \ѵе 
те( Ьег зеѵеп топікз 1а(ег, зке \ѵаз іп 
а (1еІіса(е з(а(е о /кеа!(к.

іп опе’з (т е  соіоиге: Гт зо ̂ іасі (каі 
Гѵе зееп Ыт іп Мз 1гие соіоигз. АН 
іііизіопз аге %опе по\ѵ.

іп (Ье 1оп$> гип: Ѵез, (кеге аге (іѵо 
ра(кз уои сап %о Ьу, Ьи( іп (ке Іоіщ 
гип Ткеге ’$ з(і/1 (іте (о скапде (ке 
гоаЛуои ’ге оп. (Ье<12ерреІіп)
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в конце концов

в любви и на воине 
все средства хороши

в любом случае

в любую минуту

в мгновение ока

в наименьшей степени

в подавленном 
состоянии

в подметки не годиться

в полной боевой 
готовности

в полном здравии

в полном недоумении

айег аіі: А/іег а!1, зиррозеуои/оипгі 
уоигзеі/, оп (Не геіипг, іп іке 
пеіфЪогНоосІ о / Іке зіаг апсі кеа<ііп% 
Іо\ѵагсі іі... (I. Аіітоѵ)

аіі із Гаіг іп Іоѵе апсі \ѵаг: ...аіі із/аіг  
іп Іоѵе апй \ѵаг зке заШ Ткіпк \ѵіік 
уоиг кеагі, поі ѵѵіік уоиг кеасі. 
(Майоппа)

іпапуеѵепі: “Сигііе, \ѵку'Пуои каѵе 
Іо риіі і( ёо\ѵп ? ” Не апзмегесі іезіііу,
"I \ѵаз тегеіу геѵіе\\’іп% а роззіЫШу.
Іп апуеѵепі, ІѴаггеп, і('з гітеуои \ѵеге 
ои( о/ іке коіеі Ьизіпезз. ” (А. Наііеу)

аі а т о теп Г з поіісе: Із зке ікеге?- 
Уез, \ѵаіІіп% іп Iке гоот пехі йоог апіі 
геасіу Iо соте іп аі а тотепі ’з поіісе.

іп а ЯазЬ: Реіег саііесі Лск, апА Iке 
Іаііег арреагесі іп а /Іазк.

Іеазі оГ аіі: Ьеазі о /аіі I  ехресіесі іо 
тееі кіт іп (ке оДісе.

зіск аз шисі, аз: А/іег ікаі ипріеазапі 
тееііп^ зке \ѵаз аз зіск аз тиеі.

поі Пі / \ѵоііЬу іо Ыаск / Ыаскеп 
зшЬ’з Ьооіз: Іі зотеіітез каррепз ікаі 
а сгіііс із поі уѵогіку Ыаскіп% кіз 
Іаг%еІ ’з Ьооіз.

Ье ир іп аішз аЬоиІ /  оѵег зтіЬ.: Тке 
зіисіепіз \ѵеге ир іп аппз аЬоиі іке 
%оѵегптеп( ’з ріапз (о сіозе Іке со11е%е.

зоипё аз а Ьеіі, аз: 5ке із/оп(1 о /  
аегоЬісз апсі аз зоипсі аз а Ьеіі.

аіі аі зеа: Не із аіі аі зеа оп Iке іоріс, 
ікаі із \ѵку ке кеерз зііепі.
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в полном разгаре іп Гиіі зѵѵігщ: ТѴкеп \ѵе сате іп іке
уѵогк ѵѵоу іп /и іі §\ѵіп%.

в полном смысле слова

в поте лица

в прекрасном состоянии

в расцвете сил

в роли наблюдателя

в самую последнюю 
минуту

в свое время

в семье не без урода

в тихом омуте черти 
водятся

в точку

іп еѵегу зепзе оГ Ле \ѵог<і: 5ке із 
Ьеаиіі/и! іп еѵегу зепзе о / іке \ѵогй.

Ьу (Ье зѵѵеаі оГ опе’з Ьго\ѵ: Не ѵѵазп 'I 
геаіу іо еагп кіз Ііѵіп% Ьу (ке злѵеаі о /  
Ыз Ьго\ѵ.

іп (Ье ріпк: Уои ’ге зітріу по( іп іке 
ріпк ту сіеаг То Ье копезі уои каѵеп 7 
%о( а сіие. (()иееп)

іп (Ье ргіше оПіГе: Ц'кеп (кеу %о( 
таггіесі, ке Іоокесі Ііке а тап іп (ке 
ргіте о / Іі/е, (кои%к іп /асі ке іѵау 
гаікег оШ.

оп (Ье зійеііпез {амер. у. 1/1 \ѵеге оп 
іке зіііеііпез, Реіег ікои§к(, апсі поі 
іпѵоіѵесі, Г й ргоЪаЫу Ье скеегѵщ/ог 
ІкаІ. Кеаіііу саиііопесі кіт: I  ат 
іпѵоіѵесі. (А. Наііеу)

а( / іп (Ье (ѵегу) піск оГ (ітс: 1 1ѵаз іп 
(гоиЫе -  Ъснііу, ап<і каррііу ікаі кеір 
сате іп іке піск о / Ііте.

іп Ьіз <іау: "Не \ѵаз а ^геаі тап, 
Мигрку, " Кіеіп заісі. “Іп кіз <іау. "
(I. 5ка\ѵ)

еѵегу Гатііу Ьаз а Ыаск зЬеер: Уои 
кпоуѵ, еѵеіу/атііу каз а Ыаск зкеер. 
Нег поп ка<і пеѵег іакеп саге о /  
кітзеі/апй опе сіау ке %оІ іо ргізоп.

з(і11 \ѵа(егз пш сіеер: Уои кпо\ѵ ко\ѵ зке 
із. 5о зку, Ьиі -  зіііі \ѵа(егз гип Леер!

оп (Ье позе (амер., разг.): Ьеі те %иезз: 
зке а%геей (о таггууои? - Оп (ке позе!
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в трудном  полож ении іп 4 е  тісЫІе: 1( ’з  (оо кі$к (о %е( оѵег
(уеаН, уеаН) Тоо Іо\ѵ (о %е( ипЗег 
(уеаіі, уеак) Уои ’ге 5/иск іп (Не тіМІе 
(уеаН, уеаН). (М. Лскзоп)

в ты ся ч н ы й  раз Гог йіе пйі ііше {разг.): Гт (еШпдуои
/о г  (Не п(Н (іте: до (о (Не зНор ап<і Ьиу 
зоте тіік!

в хорош ем состоянии / 
в порядке

іп ^оосі ЕЬаре: "Гт саШп% аЬоиі 
Есі Вгеппег, МигрН. Сап уои %е( Ніт 
а ]оЬ ои( (Неге? Не ’з по( іп ^оасі 
зНаре. ” (I. 5ка\ѵ)

в худш ем случае

в  чем  м ат ь  родила

в чуж ой м он асты рь 
со своим  уставом  
не ходят

аі 1Ье ѵ/огзі: “А( (Не июгз(, Не ’з 
кагтіезз. ’’ "Не ’<і сііе і / Не Неагсіуои 
зау (На(. ” (I. 8На\ѵ)

іп опе’5 зкіп: Не ыаз/опсі о / 
з\ѵіттіпд іп Ніз зкіп.

лѵЬеп аі Н оте, <1о аз іЬе Яотап$ сіо: 
іѴкеп уои аге аЪгоай уои тизі ассері 
оіНег реоріе ’з зіапсіагск. Цке Ікеу зау: 
\ѵкеп іп Коте, йо аз (ке Котапз йо.

в  чьем -то  вкусе Ье ир опе’® 5Сгее( {разг.): Iеп/оу а 
доосі шпе, Ъи( зутркопіез апсі 
сопсегіоз аге по( геаііу ир ту з(гее(.

в чьих-л . глазах  іп іЬе еуез оГзтЬ.: ...апсірегНарз
іУігоиф ап іпзііпсііѵе тиіиаі Нкіп§, іп 
(ке еуез о/Воокег Т. СгаНат, уоипд 
Мг. МсОегтоК Іоотей зоте\ѵ!\еге 
сіозе (о Сой. (А. Наііеу)

вави л он ское Ю\ѵег оГВаЬеІ, іЬе (разг.): “II ’з Нагсі (о
столпотворени е кпо\ѵ]из( \ѵНа( зеепе (кіз із, "Сгаі§ заісі.

“ТНе Тоѵѵег о /ВаЬеІ, (ке епігапсе (о (ке 
Агк, а Мара тее(іп%, ог а ргот а( а 
ЕІгГз зсНооІ. ’’ (1.8кан>)
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важная птица Ьі§ зЬоІ: "Сіага Аоіп% аіі гіф(...Н ег 
кизЬапй '5 а Ьі§ зкос іп а Ъгокега^е 
/ іп п  оиі ікеге." (1. 8ка\\)

валять дурака

вам и карты в руки

ваш покорный слуга

вбить клин

вбить себе в голову

ввалиться 
без приглашения

вверх ногами

в верх  то р м аш кам и

ввиду чего-л.

ріау (Ье Гооі: Васк іп зскооі а%аіп 
Мах\ѵеІІ ріауз а / ооі адаіп Теаскег 
§е(з аппоуесі... (Гке Веа(іез)

уои аге (Ье сіос(ог {разг.): Не 
сопзісіегесі іке зііиаііоп ап<1 ргорозеі 
(о §е( опе тоге скапсе. "I ̂ иезз 
уои ’ге (ке <1ос(ог, ” зке заШ.

уоиг ІіитЫ с зсгѵапі: АН кіз ІеПегз (о 
те ш ге  зі^песі \ѵі(к оМ-(азкіопесІ 
\ѵогс1$, "уоиг китЫе зегѵа/К ".

сЗгіѵе а ѵѵесідс: В о н '(Ііз(еп (о кег, зке 
опіу \ѵап(з (о (Ігіѵе а \ѵес!де Ъе(ѵ. ееп из.

^еі іі іпіо опе’з Ьеасі: "Ткеге аге 
реоріе ир Неге <іуіп%. Оуіп^! Сап уои 
%е(іка( іпіо уоиг кеа/із? (А. Н аііеу/ 

Сазііе)

Ъеа( ир зтЬ .’з циагіегз: \Ѵе \ѵеге 
ргерагищ ю %о (о Ъесі, \ѵЬеп оиг 
геіасіѵез/гот апоікег іо\ѵп Ьеаіесі ир 
оиг диагіегз.

ирзісЗе сіо\ѵп: Игеззей ир Ііке а саг 
сгазк Тке \ѵкее!з аге іигпіп^ ЬиІ 
уои ’ге ирзісіе <1о\ѵп Уои зау \ѵкеп ке 
Ьі(з уои, уои сіоп ’( тіпеі... (1/2)

Ьеай оѵег Ьесіз: Неаіі оѵег кШз, 
$е((іп% кег расе Киппіпд; (ке §аип(Іе( 
іп кег ѵюгісі о / таге 5ке ’х ехСгете, і /  
уои кпо\ѵ уѵка( I  теап. (АВВА)

іп ѵіеѵ/ о Г: Іп ѵ/еѵѵ о /к із  йаиф іег ’з 
еп(егіп§ (ке іпз(і(и(е, ке зшгіесі (о заѵе 
тоге топеу.
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в д ав ать ся  в  подробности 

вдохнуть новую  ж изнь 

везде и всю ду 

веревки  в и ть  из кого-л.

верн уть  к  ж изни

вертеться  на я зы к е

верхуш ка айсберга

верхуш ка общ ества 

вести двойную  игру 

вести на поводу

вести себя глупо 

ветер  перемен
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зрііі Ьаігз: Зоггу, Ьиі іѵе йоп ’( каѵе 
Ііте /о г  5рІШіп% каігз.

ЬгеаіЬе пеѵѵ ІіГе іпіо зтіЬ.: Ніз Ш аз 
ЬгеаікеЛ пе\ѵ П/е іпіо ікаі та^агіпе.

Ьі§Ь ап(11о\ѵ: ІѴкеге каѵеуои Ьееп? 
Гѵе Ьееп Іоокіпд/ог уои кщ)г ат! Іо\ѵ.

Іи т  /  Іѵѵізі 5гпЬ. агоипсі опе’з (Іііііе) 
Гіпдег: ...Не м зо уоип% апсі 
іпехрегіепсесі, апу \ѵотап сап іуѵіхі 
кіт агоипй кег/іп§ег.

Ьгіпд зтЬ . Ьаск (о ІіГе: II \ѵаз сіоийу 
Ье/оге Ьиі по\ѵ і('з сіеаг Уои Іоок 
а\ѵау іке/еаг Уои Ъгоицкі те Ьаск Iо 
Іі/е. (М. Лскзоп)

Ье оп Иіе Іір оГ опе’з Іопдие: Нег 
пате \ѵаз оп іке Іір о /т у Іоп%ие, Ьиі 1 
соиШп 'I гететЬег іі.

Іір оГ 1Ье ісеЬег§, іЬе: I  сіісіп 'I кпо\ѵ аі 
(ке Ііте ікаі Ікозе тіз/огшпез ѵ/еге 
опіу іке Ир о /  іке ісеЬег§.

иррег сгизі, іЬе: Не ЬеІоп%$ /о Іке 
иррег сгизі апсі і$ ѵегу ргоисі о / іі.

ріау ёоиЫе: Ьаіег ке ип<іегз(оо<і \ѵку кіз 
/гіепсі ка<1 заісі Ікаі зке ріауесі сІоиЫе.

Ьаѵе зтЬ . оп а з1гіп§: Уои \ѵоиЫ пеѵег 
ехресі кег (о кеер кег кизЬагѵі оп а 
х(гіп%.

асі іЬе (еісісіу) доаі (разг.): 5іор асІі>щ 
/ке %оаі, уоиг тоікег и'оп ’( Ііке И!

\ѵіпсі оС сЬап§е, іЬе: Иоікіп^ касі 
каррепейуеі, ЬиІ ке/е іі [Не \ѵШ  о /  
скап%е.



мер вне дома пі§Ь( ой", а: Еѵегу Ггісіау (кеу Наѵе а 
п і ф  о

1аз( зіеер, (Ье: 8ке ІоокеЛ аі кег 
тоікег іп кег Іазі зіеер апсі 
ипсіегзіоосі (ка! зке гетаіпесі аіі аіопе 
іп іке \ѵогШ.

зе( опе’з сар аі зшЬ.: Уои \ѵоп ’і ехресі 
кег іо зеі кег сар аі кег Ьоу/гіепсі іп 
Iке ргезепсе о /кег тоікег.

Ііѵе (Ье рагі: Тке риЫіс ѵѵйгі ехсИесІ Ьу 
іке асіог \ѵко геаііу Ііѵесі кіз рагі.

(о апсі Гго: "Агиі Ьеіп§ іп іке тоѵіез із 
а іііііе Ііке Ьеіп% оп ап ізіапсі іѵіік Iке 
зате §гоир о /  саз!а\ѵауз /о г  у еагз ап<1 
уеагз. А Іасіу і$ ІіаЫе Іо %о іо ап<і/го  -  
/о апс!/го. " (I. 8ка\ѵ)

Іаке оп опе’з о\ѵп зЬоиЫегз: Аз ке 
\ѵаз ІеазІ оссиріесі, ке Іоок оп кіз 
зкоиМегз ікергерагаііоп о / іке 
теегіп%.

взвесить все за и против §іѵе <іие чѵеі§Ь( (о зт(Ь.: Уои тизі
%іѵе <іие \ѵеі%к( Іо кіз ргорозаі Ъе/оге 
уои таке уоиг сіесізіоп.

м ш аться  на шею

Вж иться в  роль

взад н вперед

взвалить на свои плечи

взвеш ивать свои слова

взлеты и падения

взялся за гуж, 
не говори, что не дюж

\ѵеі§Ь опе’з хѵопіз: КоЬегІ Раіпе >ѵаз 
ѵісе-ргезісіепі о /  а риЫізкіп% 
коизе...\ѵко зроке зІо\ѵІу, \ѵеіфіп% кіз 
\ѵоЫз, щпогіп^ зтаіі іаік. (I. 8ка\ѵ)

ирз ап<3 гіоѵѵпз: "Соте оп, Іап ," Сгаі% 
заій, "еѵегу агіізі каз кіз ирз ап<і 
сіоѵѵпз. ’’ (I. 8ка\ѵ)

іп Гог а реппу, іп Гог а роипсі: ...іп/о г  
а реппу, іп/о г  а роипсі Уои зкоиЫ 
пеѵег §о о//а  теггу-^о-гоипсі... 
(АгаЬездие)
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взять верх пад кем-л.

взять за горло

взять за правило 

взять на буксир 

взять на себя труд

взять неверный тон 

взять реванш

іЬе Ьезі оГ зшЬ.: Ок ко\ѵ ГД Іоѵе іі, 
%ігІ, }и$1 уои апсі те (аке (ке <1ау апсі 
1Іу Ьи(, ок, (кіз}оЪ іі ’з §о( (ке Ьез( о /  
те... (Ск. Кеа)

Ьоісі / саісЬ Ьу іЬе іЬгоаІ: Ніз т /е  (оок 
кіт Ьу (ке (кгоа( ап(1 ке касі (о %іѵе ир 
зтокіп% іп (ке <1іпіп%-гоот.

так е  іі а т іе :  Не ’з таііе і( а гиіе (о 
скеск кіз зоп ’з коте\ѵогк еѵегу сіау.

Ьаѵе зтЬ. іп Іо\ѵ: Не каз по ргоЫетз 
а( зскооі апсі еѵеп каз кіз/гіепА іп (о\ѵ.

Іаке (Ье ІгоиЫе: “...Іоока( (ке зреей 
\ѵі(к \ѵкіск зк е ’з ІеагпеЛ (о геасі -  
опсе зотеопе (оок (ке (гоиЫе (о зко\ѵ 
кег ко\ѵ... "  (/. \Ѵупсікат)

зігіке а Гаізе по(е: 5(ор зкоиііп^ а( те! 
Уои ’ге з(гікіп§ а/аЬ е  по(е.

Іигп іЬе ІаЫез: Не каз \ѵоп по\ѵ, Ьи(
(ке (аЫез сап Ье Ыгпей.

взять свои слова обратно еаі опе’з ѵѵопЗз: Уои каѵе аігеасіу
о//епйей кег, апсі і( ’з ргоЬаЫу (оо Іа(е 
(о еа( уо и г \ѵогсіз.

взять себя в руки

взяться за перо

взяться за старое

риіі опезеІГ (о^еіЬег: Риііуоигзеі/ 
(о^еікег ’Соз уои кпо\ѵ уои зкоиЫ сіо 
Ье((ег Тка('з Ьесаизе уои ’ге а /гее  
тап. ({~)иееп)

риі реп Іо рарег: ІѴкеп ке р т ѵ  оісі 
апсі кай по о(кег теапз (о еагп кіз 
Ііѵіп^, ке сіесісіесі (о ри( реп (о рарег.

Ьеге \ѵе до а§аіп (разг.): Апсі кеге ѵѵе 
%о а§аіп УѴе кпо\ѵ (ке з(аг( \ѵе кпо\ѵ 
(ке епЛ, тазіегз о/(ке зеепе... (АВВА)
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МИ К И. МПСКНОЗЬ

нм/іі' 11. не дальше носа 

имніика не хватает

имееть в воздухе 

пнссть на волоске

витать в облаках 

вклады вать душу

владеть в совершенстве

владеть собой

влезть в чужую шкуру 

влететь в копеечку

геасі 5шЬ. Ііке а Ьоок: Не тау Ье 
(ігіѵіпк Iо кіз т /е  Виі ке 'II з!о\ѵ сІо\ѵп 
Іаке а ІоокГѵе Іеагпесі (о геай ікет 
Іизі Ііке Ьоок*. (8ііп&)

поі № Ье аЫе Ю зес Ьеуопй опе’з 
позе: Уои зкоиісі Ыате поЬосІу/о г  поі 
зееіп§ ЪеуопсІуоиг о\ѵп позе.

Ьаѵе а зегеѵѵ тіззіпе: Опе (коизапй 
апсі опе уеІІо\ѵ <іа//осНЬ Ве&іп ю (Іапсе 
іп/гопі о/уои -  ок сІеагАге ікеу Ігуіп%
Іо Іеіі уои зотеікіп%? Уои ’ге тіззіп§ 
ікаі опе /іпаі зсгехѵ. (()иееп)

Ье іп Іііе аіг: І і ’$ зіііі іп іке аіг \ѵкеІкег 
ог поі Ікеу хѵііі %о Іо ЬопАоп.

Ьап§ Ьу а Ьаіг / Іѣгеасі: I  сіоп ‘I саге і /  
ту Ііѵег із кап%іп% Ьу а ікгеасі Воп Ч 
саге і / ту іосіог зауз I  ои%кІ Іо Ье 
йеад. (Ліге Зігаііз)

Ье іп Ле сіоисіз: Не \ѵазп V ргасіісаі аі 
аіі, аі\ѵауз іп Iке сіоиеіз.

риі опе’з Ьеагі іп(о зтіЬ .: Не аЫауз 
еіоез \ѵкаіеѵег ке із азкесі (о, ЬиІ ке 
пеѵег риіз кіз кеагі іпіо іі.

Ьаѵе зтШ. аі опе’з Гт^ег Іірз: А/іу 
Ьизіпеззтап тизі каѵе еѵегу сіеіаіі о /  
кіз сотрапу асііѵШез аі кіз/ігщег іірз.

§е( а егір оп опезеІГ: ИоШ ікзІапЛп^ 
іке раіп ке §оІ а %гір оп кітзеі/апсі 
/тізкесі Іке }оЬ.

§еі іпіо зтЬ .’з зкіп: Сеі іпіо Іііз зкіп 
апсіуои 7/ ипйегзіапй \ѵкаІ ке/ееіз.

созі а ргеИу реппу: Нег пеѵѵ сігезз 
/гот  Ѵегзасе геаііу Ьесотез кег апй 
зкоиМ каѵе созі кег а ргеііу реппу.
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влипнуть / оказаться 
в затруднительной 
ситуации

вложить слова 
в чьи-л. уста

влюблен по уши

Ье іп Гог іі (разг.): ІѴаі(геззіп% т ы  (ке 
Іеаз( аіігасііѵе рагі о /а  з(е\ѵагс!езз ’з 
сіиііез, ап<1 ̂ апе^ кпе\ѵ (ка( зке іѵаз іп 
/о г  а ѵегу ехкаиз(іп% коиг са(егіп%/ог 
іке зіотаскз о /а  ріапеіоасі о /кип§гу 
реоріе... (А. Наііеу / 1  Саз(іе)

риі \ѵогс1$ іп зтЬ .’з тоийі: П еге із по 
кізіогісаі ргесегіепі То риі \ѵогсіз іп 
іке тоиік о / Іке ргезісіепі. (8(іп%)

Ье оѵег Ьеасі ап<3 еагз іп Іоѵе: I  сап зее 
ікаі Міке із оѵег кеасі апА еагз іп Іоѵе 
т ік кег.

вместе с водой 
выплеснуть и ребенка

вне поля зрения

вне себя

внезапно приити 
в голову

роиг / іЬго\ѵ іЬе ЬаЬу оиі /  а\ѵау ѵѵііЬ 
Шс ЬаіЬ(-ѵѵаІег): ...ке каз а рісіиге о /  
(ке \ѵогЫ іп кіз кеаА, апА \ѵкеп (ке 
\ѵогІА сіоезп'(соп/огт іп апу гезрес(
(о (ке рісіиге, ке \ѵап(з (о (кго\ѵ (ке 
уѵогіА а\ѵау. Еѵеп і / (ка( теапз 
(кго\ѵіп§ ои( (ке ЬаЪу \ѵі(к (ке Ъаік.
(К. Р. И'аггеп)

аі Гігзі: І( уѵаз а зсгатЫіп%, зсгаіскіп^ 
(огпаАо, апсі \ѵе соиЫп ’( а(/ігз( (еіі і /  
і( н’аз а когсіе о /Магііапз ог а запА 
саг... (К  Рокі)

ои( оГ зщЫ: Ргот тогпіп% (о пі§к( I  
з(ауесі ои( о /зідкі ОіАп ’( гесо^піге ГА  
Ьесоте N0 тоге (кап аііѵе ГА Ьагеіу 
зиЫѵе... (РіпкРІоуА)

оиі оГ опе’з ѵѵііз: Із ке оиі о /к із  хѵі(з? 
/  сап ’( ІепА кіт зо тиск топеу.

разз /  §о іЬгои§Ь зшЬ.’з шіпсі: 
«Ехріаіп (о (ке соиг(гоот \ѵка( 
ѵѵеп( (кгоидк уоиг тіпА апА уѵе ’11 
азк (ке )ыгу \ѵка( ѵегАіс( (кеу /іпА». 
(5(іп%)
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внеш ность обм ан ч и ва арреагапсез аге йесерііѵе / сіесеіѵіп§: 
"Арреагапсез аге сіесеіѵіп^, ” зке заііі 
йагкіу. “І ’т поі аз з(гоп% аз I Іоок. "
(I. 8ка\ѵ)

во весь опор §о ЬеІІ Гог ІеаЛег: Т\ѵо Ьікегз оѵегіоок
из. \Ѵе \ѵеге сІгіѵіп% гаіНег/аз(, Ьиі 
(кеу тизі Ііаѵе Ьееп &оіп% кеІІ/о г  
Іеаікег.

во вл асти  кого-л . аі іЬе шегсу оГзтЬ.: ” ... Уои тизі
кпо\ѵ (ка( (ке к іф ег із аіѵѵауз, іп 
тапу ѵѵауз, а( (ке тегсу о/(ке Іоѵѵег, 
аз Іі/е із а( (ке тегсу о/(ке Іі/еіезз 
таііег. ” (/. Скгіз(оркег)

во в рем я  оно

во все горло

во  всеоруж ии

во всех отнош ениях

во в сяком  случае

во и м я  всего святого!

оС уоге (книжн.у. ѴѴеІІ аіаз \ѵе ’ѵе зееп
іі аІІ Ье/оге Кпідкіз іп агтоиг, ёауз о /  
уоге. (Иіге 8(гаі(з)

аі іЬе Юр оГопе’з 1ип§з /  ѵоісе: Аз (ке 
зкгіЧ \ѵагпіп$> гап% ои( іп іке аігсга/і, 
Ваігсі гоагесі а( (ке (ор о /кіз ѵоісе, 
"ЕѵегуЬосІу сіоті! НоЫ аз (і%к( аз 

уои сап!" (А. Наііеу / У. Саз(іе)

агшесі аі аіі роіпіз: Ткои%к ке касі 
тіззесі аітозі ка і/а (егт, аі (ке ехатз 
ке сате агтеД аі аііроіп(з.

аіі а!оп§ іЬе Ііпе: Зке із зо ипкарру: 
(кіп§з зеет (о каѵе §опе уѵгоп% аіі 
аІоп§ (ке Ііпе.

іп апу сазе: 1/апуЬосіу %о( аз/а г  аз 
(ке Ъапк іп (ке зеагск/о г  те, \ѵкіск 
іѵаг ипіікеіу іп апу сазе... (I. 8ка\ѵ)

іп Йіе пате оГ Неаѵеп /  С о ё !: “Ио\ѵ 
ипіі уои (еіі те \ѵку іп (ке пате о /  
Нейѵеп уои азкесі те (о ри(уои іп(о 
(ке МапкаПап Но(еІ? " (1. 8кспѵ)
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водить компанию

водой не разлить

воды в рот набрать

возводить на пьедестал

возврата нет

возвращение 
блудного сына

воздушные замки

возлагать надежды

воити в привычную 
колею

воити в чью-то жизнь

гиЪ зЬоиИегз: ВіИіе&ап і$ аіуѵауз 
Іаікіп' Шеп поЬосІу еізе із Іаікіп Теіііп ’ 
Ііез апд. гиЬЬіп’ зкоиШегз Зо ікеу саІШ  
кег тоиік а тоіог. (М. Лскзоп)

Ііѵе іп еасЬ оЛег’з роскеіз: А/іегзо 
тапууеагз Ікеу соиісіп 'I іта^іпе поі 
тееііпц еаск оіксг аі Іеазі опсе а \ѵеек; 
Ікеу геаііу Ііѵесі іп еаск оікег 'з роскеіз.

кеер ш ит: І/уои  сіоп V кеер тит, іі 
т іі аіі соте оиі.

ріасе зтЬ . ироп а ресіезіаі: Еѵегуопе 
\ѵко сате (о кпо\ѵ ікет заісі Ікаі ке 
Іоѵесі кег зо тиск, ікаі аітозіріасесі 
кег ироп а ресіезіаі

роіпі оГпо геіит, а: А Іоиск А кізз А 
ѵѵкізрег о / Іоѵе I  іѵаз а( Іке роіпі о/по  
геіигп. (М. Лскзоп)

геіит оГ Йіе Рго(И§а1 зоп, Ле: "ѴѴеІІ, 
Ьоу, уѵеіі," Непгу заісі. "Тке РгосП$аІ 
геіигпз. " 1/1 сІозеЛ ту еуез Іке ѵоісе 
\ѵаз зіііі ту Ьгоікег. (I. 5ка\ѵ)

сазііез іп Зраіп / іп іЬе аіп Роог оЫ 
тап, ке каз зрепі аіі кіз Іі/е ЪиіІсІіп% 
сазііез іп (ке аіг.

ріп опе’з ГаііЬ оп: Не/аііесі 1о епіег 
Іке іпзіііиіе Іазіуеаг апЛ по\ѵ ке ріпз 
кіз/аіік оп ргерагаіогу соигзез.

Ье / ^еі зіиск іп а дгооѵе: Аі/ ігзі ке 
Чкесі кіз пе\ѵ]оЬ, Ьиі аз ке %оі зШск іп 
а %гооѵе ке Іозі кіз іпіегезі іп іі.

соте іп(о зтЬ .’з ІіГс: ІѴіік кег/ігзі кеііо 
зке %аѵе а теапіп% 1о ікіз етріу \ѵогШ 
о{ тіпе; Ткеге ’іі пеѵег Ье апоікег Іоѵе, 
апоікег Ііте, 8ке сате іпіо ту Іі/е апсі 
тасіе іке Нѵіп%/іпе. (Ьоѵе Могу)
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волк волка не съест с1о§ сіоез поі еаі с!о§: Иоп 7 ехресі
(кет (о ^иа^^е^: <1о% сіоез по! еа( с!о§.

волков бояться -  
в лес не ходить

волосы дыбом встали

вооруженный до зубов

вопрос времени

ворошить прошлое

воспринимать 
как само собой 
разумеющееся

воспрянуть духом

восстать как феникс 
из пепла

поіЬіпд ѵепіиге, поіЬіпд Ьаѵе: “Уои 
зкоиісі аі Іеаз! ігу Iо зоіѵе (ке 
ргоЫет, ” заШ Іке Іеаскег. “Ыоікищ 
ѵепіиге, поікіпд каѵе ".

опе’з Ьаіг зіапсіз оп епсі: ...ікв 
сопѵегхаііоп касі Ъееп аЬоиІ реоріе 
■\ѵко \ѵеге роѵ/ег/иі, /атоиз, (іехрісаЫе, 
соппіѵищ, еіодиепі, оп іке уѵау (о 
Киззіа, іп(госіисіп% а ЫН (каі хѵоиМ 
таке уоиг каіг зіапЛ оп епд. (I. 5ка\ѵ)

агтесі ю Ле (ееіЬ: Зеѵегаі теп іп 
агту ипі/огтз апй агтесі іо (ке Іееік 
сате оиі о/ (ке]ип^1е.

таКег оГ Ііте , а: 8о кеер іке/аіік  
ВаЬууеак Весаизе іі 'з]из( а таііег о /  
(іте Ве/огеуоиг соп/чіепсе т іі хѵіп 
оиі. (М. Лскзоп)

гаке ир Іііе разі: 8ооп ке ипсІегз(оосі 
(каі і( ыаз по изе гакіп^ ир (ке разі.

іаке Гог §гапіесі: То ікіпк/о г  (\ѵо уеагз 
зке уѵаз Неге Апсі 1 Іоок кег /о г  %гапІе<і 
I  \ѵа$ зо саѵаііег. (М. Лскзоп)

1. Іій ир опе’з Ьеасі: І(оЫ  ту Ьгоікег 
Ію\ѵ іо До іке Ікіп% гі^кі Ы/і ируоиг 
кеасі апсі зко\ѵ іке \ѵогШуои §о( 
ргісіе. (М. Лскзоп)
2. Іаке Ьеагі: 8ке каз раззесі Ікгои%к 
тану ігіаіз, апЛ по\ѵ зке пеесіз зоте 
Ііте (о (аке кеагі.

гізе Ііке а РЬоепіх Ггот Ше азЬез: Уез, 
ке жю  сотріеіеіу гиіпегі, Ьи( сіие Iо 
кіз іппег з(геп§(к ке тапа^есі (о гізе 
Ііке а Ркоепіх/гот  Iке азкез.
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восхо дящая звезда 

вот где собака зарыта

вот и весь сказ

вот тут-то и загвоздка

впасть в немилость

вписать новую страницу 
в историю

впитать с молоком 
матери

врезаться в память

время -  деньги

время -  лучший лекарь

время не ждег
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гізіпц зіаг: 5ке із а гізіп%рор-тизіс з(аг.

іЬаГз ѵѵЬеге Ле зЬое ріпсЬез (разг.)'. I  
рге/ег Ііѵіп% іп ап арагітепі коше. — 
1 Ікіпкуои зітріу сап ’( а//огй Ъиуіп% а 
коизе о/уоиг о\ѵп, апй ікаГз ѵіігеге 
1ке зкое ріпскез."

Лаі із (Ье ѵѵЬоІе з(огу (разг.): 8ке 
йоезп'(Ііке те -  ікаі із (ке \ѵкоІе зіогу.

(Ьеге’з Йіе гаЬ: іе (  ’з іпѵііе Наггу, ОН, 
Ікеге ’з іке гиЬ: ке 7/ соте \ѵіік кіз 
т/е, ап<і I  сіоп ’( Ііке кег.

Гаіі / Ье оиі оГ Гаѵоиг: Гѵе Ъееп іп апй 
оиі о /(аѵоиг \ѵіік Ьайу Ьиск I%о((а 
(еіі уои I  'ѵе зееп ікіпцз I  пеѵег \ѵап(ей
іо зее... (С. Міскаеі)

\ѵгіІе а пеѵѵ раде іп іЬе Ызіогу: Тке 
іпѵепііоп о /(ке  сотри(ег каз ші((еп а 
пе\ѵра§е іп (ке кіз(огу о /тапкіпй.

сігіпк /  зиск іп зшіЬ. ѵѵііЬ опе’з 
шоіЬег’8 т іік : I  (кіпк ке каз зискесі іп 
кіз пеаіпезз \ѵіік кіз то(кег'з тіік.

Ье ргіпіесі оп зт Ь ’з тіпсі: Тке еѵепіз о /  
(ке еѵепіпд ѵѵеге ргіпіесі оп кіз тіпсі.

і іт е  із шопеу: ІѴеІІ, I  (кіпк >ѵе сап 
соип( опіу оп/іѵе тіпиіез аі кіз о//ісе. 
Тіте ’з  топеу /о г  кіт.

Ііте  із §геаі Ьеаіег: Л/(ег/іѵеуеагз о /  
зерагайоп (кеу \ѵеге (о%е(кег адаіп. 
Тіте із /о г  зиге а §геа( кеаіег.

і іт е  апсі іісіе ѵѵаіі Гог по шап: Не із 
ѵегу рипсіиаі, ке геаііу Ъеііеѵез (каі 
(іте апй (ійе \ѵаі(/о г  по тап.



время от времени

все из рук валится

все или ничего

псе на свете

все остальное пустяки

все хорошо в меру

все хорошо в свое время

все хорошо,
что хорошо кончается

всей душой

вскружить голову 
кому-л.

поѵѵ ап<і а§аіп / іЬеп: Му іпсіерепсіепсе 
зеетз То ѵапізк іп (ке каге Ви( еѵегу 
поѵѵ апсі (кеп I/ее! $о іпзесиге I кпо\ѵ 
ікаі Iіизі пеесіуои... (Тііе ВеаІІез)

опе’з Гіп§ег5 аге аіі іЬишЬв: Тке \ѵогк 
уѵаз 50 каЫ (ка( іп (ке еѵепіп%кіз 
/іп%егз \ѵеге аіі (китЬз.

Геазі ог а Гашіпе, а (амер.)-. Незіагіесі 
кіз Ьизіпезз іп %оой ипсіегзіапсііпц (ка( 
і( \ѵоиІсі Ье еіікег а/еаз( ог а) Ътіпе.

еѵегусше іп Ше ѵѵогісі: Уои ’ге а 
ргесіот  зіопе, уои ’ге оп уоиг оті 
Уои к?ю\ѵ еѵегуопе іп (ке \ѵогЫ, Ъиі 
уои /ее! аіопе. (С. М іскаеі)

по(Ьіп2 таіісге: Л з( %о(1а деі оиі - ]изІ 
%о((а де( гі§к( оиііа кеге — Иоікііщ 
геаПу та((ег$, Апуопе сап $ее, ЫоіЫп% 
геаііутаИег$... юте. (Оиееп)

епоицЬ із аз Е°ос1 аз а Геазі: Уои 
хтоке іоо тиск. Эоп 7 уои кпо\ѵ (ка( 
епоиф  із аз %оой аз а /еазі.

еѵсгуІЬіп§ із §оос1 іп ііз зеазоп: I  
азкесі уои Іо Ьгіп^ те (ке Ъоок 
уез(еЫау, апсі (осіау I  сіоп ’( пеей і(. 
Еѵегуікіп§ із %оой іп ііз зеазоп.

аіі із ѵѵеіі Шаі епсіз ѵѵсіі: Ок, йеаг, І ’т зопу 
(ка( Гѵе саизесіуои зо тиск ігоиЫе. -  
Поп'(\ѵопу, аіі із \ѵеІІ (1ш( епсіз и>еІІ.

Ьсагі апсі зоиі: Тке аг(із( (іеѵо(ес1 
кітзеі/кеаг( апД зои! (о кіз раіп(ііщз.

§еі ипсіег зтЬ .’з зкіп: 5о <іоп '(уои Іеі 
кег, Ок, ^е( ипсіег уоиг зкіа І( ’з опіу 
Ьасі Іиск апсі (гоиЫе, Ргот (ке сіау 
(ка( уои Ье%іп. (ІлА  Іерреііп)
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вставать ни свет ни заря гізе \ѵійі іЬе зип: ІѴогкіп^ оп (ке/агт, 
ке %о( изесі (о т е  \ѵі(к (ке зип.

вставать с петухами

вставлять палки 
в колеса

встать иа дыбы

встать с левой ноги

Ье ир \ѵіііі Иіе Іагк: Л Іаіе. Уои \ѵоп 7 
т е  \ѵі(к (ке Іагк і/уои йоп 7 %о Іо Ъесі 
г іф і по\ѵ.

&го\ѵ а зраппег іп іЬе лѵогкз:
\Ѵка(еѵег \ѵе ипйегіоок, зке аіхѵауз 
(кге\ѵ а зраппег іп Іке \ѵогкз.

Ткеу \ѵап(ей (о таке те йо ікаі,
Ьиі I  %о( оп ту кіпсі Іе%з 
апй ге/изей.

§еі оиі оГЬесі Йіе лѵгоп§ ѵѵау:
Зіау а\ѵау/гот кіт поѵѵ, ке §еіз 
зо ѵехесі аі еѵеіуікіп^. 1( 'з іке изиаі 
уѵау т ік  кіт \ѵкеп ке %е(з оиі о/ЬесІ 
Іке шоп& уѵау.

вступить на путь чего-л. епісг ироп іЬе раіЬ оГ зт(Ь.: І( \ѵаз оп 
іке зесопй йау о /  (кеіг Ііѵіп$ (о$е(кег 
Ікаі ікеу еп(егей ироп (ке раік о /  
кійсіеп козіііііу.

всыпать по первое число Іаке опе’з зііррег Іо зшЬ. (разг.): Тке 
Ьоу кай Іозі кіз/аікег ’з пеѵѵ ‘2 ірро ' 
Ііфіег, апй кіз/аікег йій іаке кіз 
зііррег (о Ьіт.

всякая всячина

втирать очки

второе дыхание

осісіз апсі епсіз: Зке Іікей (о (о іке 
Іосаі/Іеа тагкеі (о Іоок/о г  зоте оййз 
апй епйз.

іЬго\ѵ «Зизі іп зшЬ.’з еуез: Уои сап 7 
Ікгоѵѵ сіизі іп уоиг оій/аікег ’з еуез 
Ііке ікаі, і( із аі Іеазі ипроіііе.

8есопсі \ѵіпсІ: Зке Ьесате (ігей о /  
\ѵогкіп% аі таікетаіісз, Ьиі Ьу (ке епй 
о/(ке коиг зке %о( кег зесопй \ѵіпй 
апй/іпізкей И ир.
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вы не возражаете? 

выбить дурь из головы 

выбить из колеи 

выбить почву из-под ног

выбросить из головы

выбросить на свалку

выброшенный за борт 
жизни

вывернуться наизнанку

вывести на чистую воду 

выводить из себя

<Зо уои шіпй (разг.): “По уои тіпсі і / 1 
роиг тузеі/апоікег сир о/со//ее? " 
зке азкесі. (I. Зка\ѵ)

кпоск іЬе попзепзе оиі о Г $тЬ. (разг.): 
\Ѵаі( ІІІІуоиг/аікег сотез Ьаск коте! 
Не 7/ кпоск Іке попзепзе ои( о/уои!

риі зшЬ. оГГЬіз зігісіе: Тке агіісіе іп 
(ке тогпіп^ рарег аЬои( (ке оіі сгізіз 
ри( кіт сотр!е(еІу о //кіз зігісіе.

сиі Ле §гоипсі Ггот ипсіег зшЬ. / 
зтЬ .’з Гееі: Ніз ипт11іп%пезз (о 
апз\ѵег ту диезііопз сиі (ке %гоипі 
/гот  ипсіег ту/ее(.

кеер опе’з шіпсі о ГГ зтіЬ.: Оипсап 
/оипЛ і( кагіі (о ипсіегзіапсі кег 
аЬзогрііоп іп (ке Ьоокз...Ьи( ке 
сіесШесі/о г  (ке тотепі по( (о 
іп(ег/еге. І( Аій, а( Іеазі, каѵе (ке 
агіѵапіаде о /кееріп^ кег тіпсі о // 
оікег (кіп^з. (/. ІУупсікат)

риі оп іЬе зсгар-Ьеар: Не \ѵеп( 
ЬапкгирІ, апсі аіі кіз ріапз \ѵеге (о Ье 
(кго\ѵп оп (ке зсгар-кеар.

сіоѵѵп апсі оиі: О іёп '( (аке (оо Іоп%
/о г  I /оипЛ оШ \ѵка( реоріе теап( ту 
йоуѵп апсі ои(. 5реп( ту топеу, (оок 
ту саг, зіагіесі (еіііп^ кег/гіепйз зке 
\ѵап(з (о Ье а зіаг. (ЬеЛ 2ерре!іп)

Іи т  опезеІГ іпзісіе оиі (разг.): Тке коз( 
зеетей (о Ье геайу (о (ит кітзеі/ 
іпзіііе ои( (о таке кіз ѵізііогз карру.

Ьгіп§ № ІівЬі: Тке соттіззіоп каз 
Ьгои§к( (о Іі§к( тапу ипрІеазап(/ас(з.

§еІ іп зтЬ .’з Ьаіг: Уои каѵе Ьееп 
кпо\ѵп (о (аке сіе1і%к( Іп %е((іп' іп 
зотеЬосіу ’з  каіг... (Оіге 5(гаі(з)
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вы глядеть моложе 
своих лет

вы глядеть пугалом 

выжатый лимон

выжимать все соки

вы звать на ковер 

і' |  выйти в люди

I выйти из моды

I выйти из низов

выйти из своей 
скорлупы 
выйти из себя

выйти пройтись

Ьеаг опе’з а§е \ѵеІ1: 8ке із гаіИег оЫ, 
Ьиі Ьеаг.? кег аде ѵегу уѵеіі.

Ье а регГесІ зі^Ьі (разг.): ІѴкепеѵег ке 
ри(з оп кіз оЫ оѵегсоаі, ке Іоокз а 
рег/есі зідк(.

зяиеегсгі огап§е, а: Ш еп ке кай соте 
Ьаск коте а/іег а уеаг о / \ѵогкіпд іп 
Iке тіпез, іке \ѵкоІе/атііу ІоМ кіт ке 
Іоокей Ііке а здиеегей огапде.

Ыеесі опе \ѵЬііе: “1/ікеге ’з опе тап 
ГсІ (гиз( уѵіік апуікіпд," ке ІоШ Сиг(із
О ’Кее/е по\ѵ, “і( ’з Тот." "Уои ’й  Ье а 

/оо і і/уои  йій," О ’Кее/е заій сгізріу. 
“Гѵе іп/огтаііоп (каі ке ’з Ыеейіпд 

уои хѵкііе." (А. Наііеу)

Ьгіп§ / Ьаѵе зтЬ . оп Ше гпаі: Шепеѵег 
уои (аік іо кіт, ке аЫ’ауз каз ікаі 
зігапде аіг о /каѵіпд уои оп іке таі.

соше /  §о ир іп Ле ѵѵогісЗ: Шік кіз 
топеу апсі ейиса/іоп ке тЧ  зигеіу до 
ир іп іке \ѵогЫ.

Ье оиі оГ ГазЬіоп: “...еѵегу агіізі каз 
кіз ирз апй йоѵѵпз. йиз( аЬоиі 
еѵегуЪойу доез іп апй ои( о / /Ъзкіоп іп 
кіз Іі/еііте. " (I. 8ка\ѵ)

Ье Ьогп оп (Ье \ѵгоп§ зісіе оГ іЬе Ігаскз 
(амер.): Не \ѵаз Ьогп оп (ке \ѵгопд 
зісіе о / Іке Ігаскз, Ьш ке тападесі (о 
де( а дооіі ейисаііоп.

согпе оиі оГопе’з зЬеІІ: Соте оп, соте 
оиі о /уоиг зкеіі! Ье( ’з до (о Іке рагіу! 
Іозс опе’з іетрег: \Укеп Ікеаг (кет 
агдиіпд I  сап ’( кеір Іозіпд ту (етрег.

Ье оиі апсі аЬоиІ; І( ш  во зп ф  іп (ке гоот 
(ка( іп ап коиг ке кай (о зіор \ѵогкіпд. 
"М»ѵ, ои( апй аЬоиі," ке йесійей.
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выйти :ухим из воды ГаІІ оп опе’з 1е§з: ЕѵегуЬосіу \ѵаз
атагеА Ъу кіз аЫЧіу (о/а іі оп кіз Іе§з 
іп еѵегу ЛіЦісиІІ зі(иа(іоп.

выкинпгь из головы

вылететь в трубу

вылитым портрет

ее( зшіЬ. оиі оГопе’з Ьеагі: }ѴаІкіп% 
оп (ке \ѵаѵе зке сате 5іагіп§ ѵокеп зке 
саііей ту пате Ап<11 сап ’( §е( і( ои( о /  
ту кеагі, N0 1 сап '( %е( і( оиі о{ ту 
кеасі... (ЕЮ )

§о зшазЬ: 1/1рау аіі ту сіеЬіз по\ѵ 
аті аі опсе, ГИ %о зтазк.

зріі апё іша§е оГ зшЬ., Ше: АН кег 
Ааифіегз аге (ке зрі( апсі іта%е о /кег  
киіЬапсі.

выложггь все начистоту ешріу (Не Ъа§: I  еіоп'( ікіпкуои аге 
етр(уіп% іке Ъац/ог те, зо (іоп '( 
ехресі те (о сіо Ікаі, (оо.

выносить на своих 
плечах

выносить сор из избы

вы плакать все глаза

выпустить пар

вы пячивать напоказ

Ьаѵе Ьгоасі зЬоиІсІегз: Не касі Ьгоад. 
зкоиМегз, о(кепѵізе ке ыоиісіп ’( каѵе 
ІіѵеА (кгои^к аіі (козе тіз/огшпез.

Іеіі Іаіез оиі оГзсЬооІ: Із і( (гие Іка( 
Л с к  каз $оі іпіо (гоиЫе? — Зоггу,
I  тиз( по( іеіі (аіез оиі о /зскооі.

сгу опе’з еуез оиі: Наѵіп% Іоз( (ке 
сПатопіі гіп%, кег/а(кег ’з %і/(, Магу 
сгіесі кег еуез ои(.

1. Ыо\ѵ о(Г зіеат: Ооп 7 Ье ирзеі! Уои 
зкоиШ Ыо\ѵ о # зоте зіеат. М п  из а( 
(ке раг(у.

2. \ѵогк ой" зіеат: "Таке по поіісе о /  
те. I  \ѵогкес! о//а Ьі( о /зіеат оп уои. 
Рееі Ьеііег/ог і(. " (А. Н а ііеу /І Саз(Іе)

таке  а зЬо\ѵ оГ зшіЬ.: Не пеѵег такез 
а зко\ѵ о /кіз Іоѵе (о кіз \ѵі/е.
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в ы р в ат ь с я  па волю

в ы р ы в а т ь  с корнем

в ы с к азать  свое мнение

Ьгеак Іоозе: ...іке оЬезе ех-роіісетап 
ыаз тіззіп^ \ѵкеп ке пеейей 
тозг. ... ".Гі/іееп (кіп§з Ьгеак Іоозе 
аі опсе,..ап<1 поѣосіу сап/\пЛ кіт . " 
(А. Наііеу)

риіі ир Ъу (Ье гооіз: Не аіѵ/ауз кері 
зауігщ (каі геіі^іоиз ргеіисіісез зкоиМ  
Ъе риііесі ир Ьу (ке гоо(з.

$ау опе’з зау: I  заісі ту зау апй ікеп 
еѵегуЬосіу кпеѵ/ ту аііііисіе (о іке 
таііег.

ВЫСКОЧИТЬ ИЗ гол овы

вы соко  держ ать  голову

вы соко  м етить

вы сокое н ач ал ьство

5Іір опе’з тіпсі: 11 зііррей ту тіпсі (о 
саіі кіт уезІеЫау.

сапу / Ьоісі опе’з Ьеасі Ьі§Ь: Не касі 
Ъееп а]из(]ий%е. АпеІ ке Нас! саггіесі 
кіз кеасі кі§к. (Я. Р. ѴУаггеп)

а іт  а( (Ье шооп: Не аітз аі (ке тооп 
апсі \ѵогкз каЫ ) ог (каі.

Ьі§ Ьгазз {разг.): "\ѴкаІ аЬои( (ке Ъі% 
Ьгавз?" "Гѵе ри( а саіі іп (о ту 
ргезійепі." (А. Наііеу /У. Саз(іе)

вы сокое происхож дение Ьі§Ь Ыоосі: Ніз таппегз зроке сіеагіу 
о/к із  кі§к Ьіоосі.

в ы с тав и т ь  нап оказ

в ы с тав и т ь  себя 
н а посм еш ищ е

в ы т ар ащ и ть  гл аза

так е  а рагасіе оГ зт(Ь.: 8ке ѵѵя$ іп (ке 
каЪі( о /такіп% зиск а рагасіе о{ аіі 
8І/із (каі зке гесеіѵей.

т ак е  ап ехЬіЬі(іоп /  зКоѵѵ оГ опезеШ 
8ке \ѵа$ зШу епощ к (о таке зиск а 
зко\ѵ о /  кегзеі/.

з(аге Ііке а з(иск рі§ (разг.): УѴкеп (ке 
сіоог орепееі ап А кіз т /е  сате іп, ке 
з(аге<1 аі кег Ііке а зіиск рі%.
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пыужішать
информацию

ЛзЬ Гог ілГоггпаііоп: Н е іза  герогіег, Не 
еатз Піз Ііѵіп%/Шп%/ог іп/огтаііоп

іі и  ход из положения

оышедиіии из моды

\ѵау оиі, а: \ѴеІІ, іНеп, геіу оп (Не 
Ризіопізі (о (Піпк о /а  \ѵау оиі. (Виі і /  
IНеге \ѵаз по \ѵау ои(?) (I. Азітоѵ)

оиі оГ сіаіе: "Лізізоте иіса ап оШ-о/-сІаІе 
агсНііесІНазриііпПег Неа<і...5Не \ѵеагз 
іНе ѵегу Іаіезі $(уІеі -  \ѵПу зНоиІеІ зПе Ііѵе 
іп ап еіфіеепіИ-сепІигу Иоизе? "
(К. А. Неіпіеіп)

гадать на кофейной гуще геасі іп (еа-іеаѵев: Не тизі Паѵе геасі і( 
іп (еа-іеаѵез, I  Паѵе по оіНег 
ехріапаііоп.

гадкии утенок

гвоздь программы

где двое, там третий 
лиш ний

іщіу йискііпд, ап: То іИіпк о /зисН а 
ргеііу уоип% Іагіу Іо дго\ѵ оиі о/ап  
и§Іу сіискііпд!

(ор оГ іЬе т іік , Шг (разг.): ТНе сігсиз 
із сотіпд Іо Іош . ТНе Iор о/(Не тіік 
із а рег/оггпіп^ еІгрПапі!

1\ѵо І8 сотрапу, Ьиі іЬгее І8 попе: 
Магу апсі Л с к  т ге  Іоокіп^ а( еасН 
о(Пег тіП зисН аг. а//ес!іоп (Па( I  
зшісіепіу геаіігесі IНаі (\ѵо із сотрапу 
Ъи( (Пгее із попе..

где хотенье, 
там и уменье

геенна огненная

ѵѵЬеге Йіеге із а \ѵіІ1 іЬеге із а ѵѵау: "5(Ш 
уои сап Іеат (о сіс зоте/Піп§ еізе, уои 
кпо\ѵ. іѴНеге (Негеіз а т іі 1Неге із а 
\ѵау." “I  ат ѵегу ѵіІііпд," заШ Міке.

Гігез оГЬеІІ, іЬе: Геаг/огуоиг Іі/е 
йесеіѵе уои по( йе/ігез о/ПеІІ т іі  
(аке уои 8НоиШ йгаіИ а\ѵаі(уои. 
(Оиееп)
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геркулесов труд

герой дня

гибкий как пантера

гиблое дело

глава семьи

главным образом

гладить по головке

гладкий как  стекло 

глаз наметан

глаз не спускать

Негсиіеап Іазк: (УііН а йиіі апй раіп/иі 
зіоіѵпезз Ніз тіпсі Ъе§ап (о %гарр!е 
\ѵі(Н (Не зеетіпфу Негсиіеап (азк о /  
(гуіп% (о/іх  (ітез (о (Не еѵепіз о/(Не 
пі§Н(. (А. Н а ііе у /С а з (іе )

Него оГ (Ье гіау, (Ье: ТНеп ке ’з (Не Него 
о/(Не йау І( (акез а тап (о зи//ег 
ідпогапсе апй зтііе Ве уоигзеі/по 
та((ег ѵѵНа( (Ьеу зау. (Б(іп%)

1і(Ье аз а рап(Ьег, аз: Не соиійп ’( (аке 
Ніз еуез /гот  (На( йапсег \ѵко ѵѵаз 
геаііу аз ІііНе аз а рашНег.

опе-Ьогзе зЬо\ѵ: Уои 7/ пеѵег тапа%е 
(о (аке Нег ои( (о (Не рагіу, і( ’з а 
опе-Ногзе зНо\ѵ.

Ьеасі оГ (Ье Гагпііу, (Ье: "I пеей (о зее 
(Не Неай о/(Не/атііу, " заій (Не 
роіісетап.

Гог (Ье то5( раг(: МагзНа Іізіепей 
т(Нои( гезропйіп%, а\ѵаге о / \ѵНа( \ѵаз 
Ьеіп% заій, Ьи(/о г  (Не тоз( рагі 1е((іп% 
(Не <з<иіе( геаззигііщ ѵоісе/Іо\ѵ еазііу 
оѵег Нег. (А. Наііеу)

§іѵе (зотеопе) а ра( оп (Ье Ьаск: Не із 
]из( а зтаіі Ъоу, Не зіііі пеейз а раі оп 
Ніз Ьаск зотейтез.

зтоо(Ь аз діазз, аз: 5ат ыаз сНагтей 
Ьу (Не зеа, аз зтоо(Н аз фазз...

(гаіпесі еуе, а: Не ’з %о( а (гаіпей еуе: 
уои сап ’( Нійе апу(Ніп%/гот Ніт.

кеер / §е( ап еуе оп зтЬ.: ...(Не 
Рго/еззог \ѵоиШп'((аік апй \ѵе 
соиійп ’(; Не кер( (оо сіозе ап еуе оп 
из. (А. С. СІагке)
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і ля I» -  зеркал о  душ и

і лаза на мокром месте 

глаза слипаются

глотать слова

глуп как пробка

глухая полночь

глухая тетеря

глухие дебри 

глядеть во все глаза

гнать в три шеи

гнаться за двумя 
зайцами

еуез аге іЬе гпіггог оГ (Ье зоиі, (Ье: 
Ьоокіп% а( кег ап%еІ еуез апй кпотпд 
кег \ѵіШ Іетрег, I  \ѵоиЫ пеѵег Ьеііеѵе 
(ка( (ке еуез аге іке тіггог о/(ке зоиі.

еазііу шоѵесі (о Іеагз: 8ке із зо еазііу 
тоѵесі (о (еагз!

ёга\ѵ зігаѵѵз: Не \ѵеп( (о ЬесІ а( 3.30 
а.т. ап<і §о( и р а ів о  'сіоск, ікаі і$ 
и’ку кіз еуез аге сІга\ѵіп% з(га\ѵз по\ѵ.

зѵѵаііоѵѵ опе’з хѵоічіз: \Ѵкеп ке зреакз, 
і( ’з ѵегу іііДісик (о ипсіегзіапсі кіт: ке 
з\ѵа11о\ѵз кіз \ѵог<із.

зіііу аз а 8005С, аз (разг.)'. 1 йоп '( \ѵап( 
(о каѵе апу(кіп% іп соттоп \ѵі(к кіт, 
/о г  ке із аз зіііу аз а %оозе.

сіеасі оГ пі§Ьі, (Ье: То сігеат АН (ке 
(іте \Ѵі(кои( а зсгеат 1п (ке сіеасі о /  
піё к(. (ШХ5)

сІеаГ аз ап асісіег / зіопе, аз: О оп'(Ье 
а/гаій, поЬоЛу ’з а( коте ехсер( ту 
Сгапсіра, Ьи( ке ’з аз (іеа/аз ап аМег.

Ьо\ѵ1іп{> ѵѵіИегпезз: Ніз ріапе сгазкей 
зоте\ѵкеге іп (ке ко\ѵ1іп% тМетезз.

Ье аіі еуез: І( \ѵаз кіз/ігзі (гір (о (ке 
тоипіаіпз, апсі ке ѵѵаз аі! еуез аі іке 
$і%к( о /зиск Ьеаиіу.

§іѵе зтЬ . (Ье Ьиш’з гизЬ (жарг.): Не 
(ііііп '(ехрес( кег (о %іѵе кіт (ке Ьит ’з 
гизк.

гип аГіег і\ѵо Ьагез: Му/аікег каз 
аІ\ѵауз \ѵагпесІ те пеѵег (о гип а/(ег 
Лѵо кагез: і( із ѵегу роззіЫе іка(уои 'II 
тізз Ьо(к.



гнуть  спину /  хребет

говори ть  без обиняков

говори ть  впустую  / 
бросать  слова на ветер

Ьгеак опе’8 Ьаск: Иіеі зке ипйегзіапсі
Іі уѵкеп ІІіеу заі(і Тка( а таи тизі 
Ьгеак кіз Ьаск То еагп кіз <1ау о /  
Іеізиге? (Тке Веаііез)

Іаік Іигкеу: Не сіоезп '( Ііке тиск 
ІаІкіп§, ке рге/егз ІаІкіп§ іигкеу.

ѵѵЬізІІе іп іЬе ѵѵіпсі: Ріеазе, кеер (о іке 
роіпі, зіор ікаі \ѵкіз(1іп% іп іке \ѵіпсі.

говори ть  на одном язы к е  Іаік іЬе заше 1ап§иа§е: І ’т ѵегу діасі 
ікаі \ѵе аге а%аіп Іаікіп^ Іке зате 
Іап%иа%е.

говори ть  н ап р ям и к

говори ть  о делах  / 
на проф ессиональны е

поі (о шіпсе опе’з ѵѵогсіз: "Апз'л'ег 
кіт, " ке (оШ Реіег МсОегтоК. 
"Агоипсі кеге \ѵе сіоп '( тіпсе \ѵог<із.” 
(А. Наііеу)

Іаік зЬор: 5іор (ка( гиЬЬізк, Іеі ’з іаік 
зкор!

говори ть  по сущ еству

говори ть  прям о  / 
начистоту

гол к а к  сокол 

го л ая  истина

кеер Іо іЬе роіпі: Іп аіі аг%итепіз кіз 
уѵеакроіпі \ѵаз поі кееріп^ іо (ке 
роіпі.

Іау іі оп іЬе Ііпе (разг.): "І’т іп скаг%е 
о /  (кіз ]Иф( апсі 1 тиз( кпо\ѵ (ке /асіз. 
Іау  іі оп (ке Ііпе." (А. Н а ііеу /І Саз(іе)

поі № Ьаѵе а гае10 опе’з Ьаск: Мэ\ѵ ке 
касіп ’( а га§ (о кіз Ьаск ап<1 соиЫ опіу 
гететЬег кіз ргеѵіоиз гаікег 
ргозрегоиз Іі/е.

пакесі ІгиіЬ, іЬе: Не \ѵоиМп ’( Іікеуои 
(о (еіі кіт (ке пакей (гиік.

гол ова в голову песк апгі песк: Ткезе Ы’О сапсІі<іа(ез 
уѵііі зигеіу гип песк апсі песк (Ш (ке 
еіесііоп <іау.



і іілоіія на плечах Ьеасі оп опе’з зЬоиИегз, а: I  ікіпк Не
сап соипі оп а $оосІ сагеег. Не ’з %о( а 
кеа(1 оп Ніз зкоиШегз.

I оловоломка

і олоднын как волк

голос совести

голосовать на дороге

голубая кровь

голубь мира

гора с плеч

горбатого могила 
исправит

гордиев узел

гордыня до добра 
не доведет

СКіпеяе риггіе, а: Еѵеп а/(ег зеѵегаі 
уеагз іНе таііег Іоокесі Чке а СНіпезе 
риггіе ю  Ніт.

Ьші^гу аз а 1іа\ѵк / \ѵо1Г, аз: 5кергерагей 
а Иеапу зиррег, аз зке ехресіес/ кег зоп 
1о соте аз Нип%гу аз а На\ѵк.

5ІІН зшаіі ѵоісе: Не аЫауз Іізіепз іо 
іНіз ЗИП зтаіі ѵоісе о /Иіз.

іЬитЬ опе’з \ѵау: Не тапа&есі (о 
ІкитЬ Ніз \ѵау/гот Ьопеіоп (о 
Мапскезіег.

Ыие Ыоосі: Іп ту тіпсі I  Над (о/ іпіі А 
кіпсі о /пе\ѵ \ѵау О / Ьеіп% оН зо сооі 
Ыке а Ыие Ыоосіесі ЪѴеІІ зіиййей 
Еп^ІізН/ооі. (Оеер Ригріе)

ЬігсІ / ёоѵе оГ реасе, іЬе: Гог аітозі 
еѵегуопе іп (Не \ѵогЫ (Не сіоѵе із 
кпо\ѵп аз (Не Ы гі о/реасе.

Ье а Іоагі о ГГ зшЬ.’з тіпсі: ІѴНеп Не 
раій Ьаск (Не АеЫ іі ѵѵау а Іоасі о //Ніз 
тіпсі а( Іаз(.

Іеорагсі саппоі сЬап§е Ьіз зроіз, іЬе: /  
гесоттепеіуои (о (Ніпк Ш ее Ъе/оге 
таггуіп% Ніт: (ке Іеорагсі сап '( 
скап%е Ніз зро(з.

Соггііап кпоі, іЬе: Тке ргоЫет зеетз 
(о каѵе по зоішіоп, і/ ’з геаііу (ке 
Согсііап кпо(.

ргісіе §оез ЬеГоге а Гаіі: "Иоп ’( Ье зо 
зеі/аззигесі, зоп. КететЬег: ргісіе 
доез Ье/оге а /аШ "
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горе тому \ѵое ЬеіИе уои'. Мое ЬеіШе уои і /уои 
сіоп ’( кеер (каі рготізе!

§ЬозІ (оѵ/п, а: І1'з а ф о з і іо\ѵп, 
поЪоіу Ііѵез іНеге а/іег іНе сіізазіег.

гетоѵе тоипСаіпз: Не/ееіз іп зиск а \ѵау 
ікаі Не із геасіу (о гетоѵе тоипіат.

Ьіиег рііі, а: ТНе п е т  о /к із  Ьгоікегз 
сііѵогсе и>аз апоікег Ьіііег р ііі/о г  кіт.

ЬіИег ІгиіЬ, іЬе: 8ке соиЫп'(епЛиге 
ікаі ЬіПег ігиік апй йесійеі (о іеіі кег 
тоікег аЬоиІ іі.

Ьіііег сир, (Ье: Не ипйегзіоой ікаі ке 
Над (о дгіпк ікаі Ыііег сир.

ЪіКег Іеагз: Воте реоріе тау Ье Ъай. 
Тке ікіп%з ікеу йо, іке ікіп§з Ікеу зау 
Виі ЪаЪуГІІ \ѵіре а\ѵау ікозе Ыііег 
іеагз... ф іге  $Сгаіів)

ги$Ь зеазоп (разг.): Опіу ц>іпіег із поі 
іке гизк зеазоп/о г  іке/агтегз.

§еі опе’з (ееіЬ іпіо зтіЬ .: Уои тизі 
іеаѵе іке іоѵѵл]изІ по\ѵ. 1 /іке роіісе 
%еі ікеіг Іееік іп Ікіз сазе, уои каѵе по 
скапсез. (А. Наііеу)

Ьасіу Ьиск: Гѵе Ьееп іп ап<і оиі о /  
/аѵоиг хѵіік Ь аіу І^иск 1%оі(а іеЧ уои 
Гѵе зееп ікіп%з I  пеѵег м/апіеіі Іо 
$ее... (С. Міскаеі)

готов себе язы к откусить опе соиЫ Ьііе опе’з (оп^ие о ГГ (разг.): 
I  т зк  I  каѵеп ’1 заісі ікаі (о кег. Ыо\ѵ I  
соиЫ Ьііе ту юп&ие о//.

город-призрак 

горы своротить 

горькая пилюля 

горькая правда

горькая чаша 

горькие слезы

горячая пора 

горячо взяться за что-л.

госпожа удача

готов сквозь землю 
провалиться

зіпк (Ьгои^Ь іЬе Яооп Не ѵга.5 зо 
азкатесі ікаі ке м>аз геасіу іо зіпк 
ікгоиф {ке/Іоог.
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I рибеж средь бела дня скуІІ&Ы гоЬЬегу; ТІге ргісе ке \ѵап(ей 
/о г  ків коиве вестей Ііке йауіідкі 
гоЬЬегу (о ив.

грести деньги лопатой

грехи юности

гроша ломаного 
не стоит

грязная игра 

гусиная кожа

гаке іп іЬе шопеу: Тків пеѵ/іоЬ ів поі 
еаву, апй Ьевійев уои \ѵоп ’1 гаке іп іке 
топеу.

\ѵі1ё оаіз: Еѵеп а/іег/і/іеепуеагв о /  
таггіаде Нів ш /е гететЬегей Нів ш ій  
оаів.

поі \ѵогіЬ а сіатп: ... \Ѵе ’ге доіпд (о 
каѵе іо до (о апоікегріапеі по\ѵ. 
ѴоІ(и$ івп 7 \ѵог(к а йатп. " (К. 
ЗіІѵегЬегд)

Гоиі ріау: АН Нів сагеег геекей о//ои! 
ріау апй Ъеігауаів.

§оо$е р ітріез / Ьитрз (амер., разг.): 
5ке \ѵав во соій ікаі вке Пай доове 
рітріев оп кег агтв.

д
дай ему палец, 
он всю руку откусит

далеко поити

дамоклов меч

дамскии угодник

§іѵе Ь іт  ап іпсЬ апсі Ье’11 Іаке ап еіі: 
Ве саге/иі >ѵіік кіт: діѵе кіт ап іпск 
апй ке 'II (аке ап еіі.

80 /  Гаг: Нів Ьовв ваій № кіт,
"Иоуѵ Іівіеп Ьоу! Уои ’ге аІ\ѵаув 
йгеатіпд Уои ’ѵе доі по геаі атЫііоп, 
уои \ѵоп ’і деі ѵегу/аг! (Оиееп)

зѵѵогсі оГ Оатосіез, (Не: Тке песеввііу
Іо йо И (Іапдіей оѵег Ыт Ііке гке 
в\ѵогй о /  Оатосіев.

Іасііез’ /  Ьасіу’5 тап , а: Не аіхѵаув /ееів 
аі коте \ѵі(к Іайіев, ке ’в а геаі Іайу ’в тап.
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даром ничего 
не получишь

дать возможность 
развернуться

дать волю чему-л.

дать волю чувствам 

дать нагоняй

дать свое слово

дать стрекача

дать течь

два сапога пара

двоиться в глазах

поіЬіп§ Гог іюіЫя§: ИоіНіп^ сотез /ог  
по(кіп%, ЪаЪу (ка(/ате апй/оПипе ’з 
кеаѵеп зеп(... (О. МсИаеІ)

а!1о\ѵ Ггее ріау (о зт(Ь.: ІѴкеп ке \ѵа$ 
а11о\ѵей/гее ріау, кіз йерагітепі 
іттейіаіеіу зкоуѵей гетагкаЫе 
гезиНз.

§іѵе &сс геіп № зт(Ь.: 8еІ/-роззеззей 
аз ке із, зотеіітез ке §іѵез/гее геіп 
(о кіз етоііопз.

§іѵе ѵепі (о опе’з Гееііпдз: Ш еп зке 
Іе/(, ке %аѵе ѵепі (о кіз ап^ег.

гар зтЬ. оѵег (Ье кпискіез: РІеазе, 
зреак іо кіт уоигзеі/. /  ’т  а/гаій ікаі 1 
зкоиій гар кіт омег іке кпискіез.

еіѵе зтЬ. опе’з \ѵоіч1: А тезза%е/гот  
Ьеаѵеп А зідпаі/гот  кеіі I  діѵе уои 
ту ІѴогй Г  И пеѵег іеіі. (Масіоппа)

(аке оп Иіе Іагп (аліер): "Зотейау, ’’ 
$аій Лскзоп, "ѵѵе ’ге §оіп% Іо пт  ир 
а%аіпз( зотеікіп% (ка( ѵ/е сап ’( капйіе. " 
Оескег поМеіі..." /(пеѵег к аз, Ьиі I 
зиррозе і( соиЫ. Апй \ѵкеп і( йоез, \ѵе 
іаке і( оп іке Іат." (С. 0 . 8ітак)

Іеак Ііке а зіеѵе: Не казп ’( гераігей 
кіз коизе /о г  а Іоп§ ііте, апй по\ѵ 
\ѵкеп і( гаіпз, кіз гоо/ Іеакз Ііке а 
зіеѵе.

(Ьеу так е  а раіг {разг.): Гг от (ке ѵегу 
/ігз( тіпи(е (кеу ипйегз(оой (ка( (кеу 
уѵоиій таке а раіг.

зее сІоиЫе: А (кіск (гее Ъгапск Ьгоке 
апй кі( те оп ту кеай, /о г  а тотепі 1 
зспѵ йоиЫе.
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двойная игра / 
мошенничество

двуличнын

дебоширить

Ьапку-рапку: “ІУаіІ, МайЫа -  полѵ 
Теаі, іНаІ ’з гШісиІоиз. Уои Ѵе риііесі 
$отпе Ьапку-рапку Неге апсі I  и}оп 7 
Наѵе іі... ” (К. А. Неіпіеіп)

1\ѵо -  ГасесІ: Уезіепіау Не сошіетпесі 
те, іосіау Не зиррогіз те -  Не із а 
і\ѵо-/асссІ регзоп, Гсі зау.

кіск ир а го\ѵ (разг.): ІѴе соиЫп ’( 
ргеѵепі IНе ііпшкагсі/гот кіскіпд ир а

девичья фамилия

действовать на нервы

денствовать наверняка

дела ухудшаются

делать акцент на чем-л.

делать вид

делать деньги

делать из
кого-то посмешище

таісіеп п ате, а: Уои зНоиЫ аізо/ііі іп 
уоиг таісіеп пате іп іНіз/огт.

&еі оп зтЪ ’з пегѵез: РІеазе, оиі, 
уои ’ге ̂ еіііпц оп ту пегѵез.

ріау заГе: \Ѵе зНоиШ іНіпк іі оѵег апсі 
ріау за/е.

тегсигу із ГаШп§: Мегсигу/а11іп%

I  гізе/гот ту Ьей. Соііесі ту {ІюидНіз 
Ю§еіНег I  Наѵе 10 Ноісі ту НеасІ. (8Чп§)

Іау етрЬазіз / зігезз оп зтііі.: ТНе 
іеасНег Іаісі зігезз оп (Не ргерагаііоп 
/о г  іНе ехатз.

риі оп а зЬо\ѵ: А і/ігзі I  іНои§Ні іНаі 
іііеу іѵеге %ІасІ (о зее те, Ьиі Іаіег I  
ипііепіоосі ікаі (Ігеу \ѵеге]изІ риПіп% 
опазНо\ѵ.

т ак с  топеу: "Но\ѵ йоез Не таке 
топеу? ” "Не тапи/асіигез іНіпез. ” 
(I. 8На\ѵ)

т ак е  а Іаи^Ьіп^-зіоск оГ зтЬ.: ВНе’з 
тасіе уои зоте кіпсі о /а  Іаифіп%- 
зіоск Весаизе уои сіапсе ю сіізсо апсі 
уои ііоп ’1 Ііке госк... (Реі ЗНор Воуз)
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делать нз мухи слоиа

делать карьеру

делать первые шаги 

делать поочередно

делать свое дело

делать хорошую мину 
при плохой игре

делать честь кому-л.

делать шиворот- 
навыворот

дело в шляпе

дело верное 

дело прошлое

таке  а тоипіаіп оиі оГ а тоІеЫ.11:8ке 
\тп(1егей ѵѵііу ке, \ѵко йШ по( изиаііу 
(гоиЫе оѵег (кіпцз о / ІШІе ітроПапсе, 
таЛг зиск а тоипіаіп ои( о{ Ікіз тоІеЫІІ.

§о ир / сіішЬ іЬе Іасісіег: Іііке  а Ьгіфі 
уоип^/еііа \ѵко %ое$ ир (ке Іасісіег о /  
зиссезз. (К. іийіит)

Ьгеак §гоипс1: І( '$ аЫауз гізку апй 
кагсі (о Ьгеак ̂ гоипй.

Іаке Іитз: Ткеу ’ѵе кипц а вкееі с1о\ѵп 
іке тіМІе апй Неіеп апсі I  ’11 іаке іигпз 
зіееріпд оп а сатр Ъеіі. (У. С. Ваііагф

гіо опе’з рагі: Тке геазоп/о г  &оіп% 
а\ѵау \ѵаз Іке (коицЫ (ка( ке кай йопе 
кіз рагі аігеайу.

цгіп апсі Ьеаг іі (разг.): Виі іі Іоокз Ііке 
ікеу %о( (о риі ир т ік  те а зреіі 
Іопдег. Апйуои каѵе... Зоуои Ъеііег 
Іизі §гіп апсі Ьеаг і(. (К. Р. ІѴа/гем)

сіо $тЬ. сгеііі: “Аз I опсе (оМуои ," 
заісі Кіеіп, "уоиг Іоуаііу йоез уои  
сгейіі. ” (I. 8ка\ѵ)

риі (Ье сагі ЬеГоге іЬе Ьогзе: То Іеапг
10 сііѵе Ъе/оге Іеагпіп§ (о з\ѵіт \ѵеІІ 
зеетз (о те (о Ье риіііп^ (ке саг( 
Ъе/оге (ке когзе.

11 і$ іп Іііе Ъа§: Мах із оріітізйс аЬоиІ 
§е(Ип§ (ке сопігас(. Іп /ас(, ке ’з ргеііу 
зиге (ка( і( ’з  іп (ке Ьа§ аІгеаЛу.

оп ісе (разг.): І'т  по( етріоуесіуе( Ьи( 
И ’з оп ісе.

апсіепі Ьізіогу: "\Ѵка(еѵег каррепей 
ЪеЬѵееп уои апсі кіт тизі Ье апсіеп( 
кіз(огу Ьу по\ѵ... " (1. Зкаѵѵ)
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пело темное сіеаг аз ти й , аз (ирон.): Тке ыко!е 
та Не г  вест ей (о Ье аз сіеаг ах т ий  
/го т  (ке ѵегу Ье^іппіпд.

дело —  труба

дело чести

делу время, а потехе час

денежный мешок

день в день

день ото дня

деньги к деньгам

деньги не пахнут

деньги с неба свалились

дергать за ниточки

ир іЬе Ьоіе (жарг.): А/іег каѵіп^ зрепі 
а підк( аі ІІіе сазіпо ке/оипй кітзеі/ 
ир іке коіе/тапсіаИу.

роіпі оГЬопоиг, а: Не аіхѵауз 
сопзісіегей рауіп% Ьаск а йеЫ аз а 
роіпі о /  копоиг.

аіі \ѵогк апсі по ріау такез Іаск а <ЗиІ1 
Ьоу: Неу, Ъоуз, каѵе а гезі! АН іѵогк 
апсі по ріау такез йаск а сіиіі Ьоу.

Гаі саі, а [амер.): Не уѵаѵей кіз агт (о 
іпііісаіе (ке сго\ѵй о / кіз/еііоѵѵ §иез(з.
“Апсі а!1 ікезе/аі саіз аге %оіп% Іо Ье 
іп Іке ІитЬгіІз." (I. 8ка\ѵ)

Іо а / іЬе (іау: 1 сап Іеіі уои (о (ке сіау 
м’кеп I  зкаіі каѵе раісі о //т у йеЫз.

сіау Ьу ёау: уѴоіѵ Іі/е йеѵаіиез <іау Ьу йау 
/із/гіепсіз апсі пещкЬоига іигп а т у  
Апй(кеге’з а  скаіще (ка(, еѵеп ѵѵіік 
гедгеі, саппо( Ье ипсіопе. (Ріпк Ріоусі)

топеу такез топеу: Ш еп ке еагпей 
кіз/ігз( тііііоп ке ипсіегзіооіі (ка( 
топеу та<1е топеу.

топеу Ьаз по зте іі: Не пеѵег 
Ьоікегей \ѵі(к тогаІі(у апсі а іш уз заій 
(каі топеу кай по зтеіі.

реппіез Ггот Ьеаѵеп (разг.): Тке 
топеу кіз тоікег %аѵе кіт /о г  (ке саг, 
ѵга5 геаііу реппіез/гот кеаѵеп.

риіі іЬе 5Ігіп§з: Не еп]оуей Ьеігщ (ке 
Ьозз: ке риііесі (ке зігіпдз апсі зоте 
реоріе з(аг(ей/иі/ііііпц кіз ійеаз.
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держать в ежовых кеер а й гт  /  Іі^Ьі Ьапсі оп: Не Іікез (о
рукавицах кеер а іщііі Напй оп (Ніпдз.

держать в неведении

держать в повиновении 

держать в секрете

держать в тайне 

держать в узде

держать наготове

держать нос по ветру

держать пари 

держать под контролем

держать порох сухим

кеер зтЬ . іп іЬе йагк: I ріауесі ту раг( 
Апй керіуои іп (Не сіагк Мэѵѵ Іеі те 
зНо\ѵ уои (Не зНаре о/т у Неагі. 
(Васкч(гее( Воуз)

Ьоісі іп ІеазЬ: Не аЫауз тападей (о 
НоІсІ Ні.ч апдег іп ІеазН.

ріау сагсіз /  Л е т  сіозе Ю опе’з сЬезІ: 
ЗНе пеѵег зреакз Нег тіпсі апй ріауз 
сагск сіозе (о Нег сНезІ.

кеер іЪе Іісі оп: ІѴе аіі іѵеге (оій пеѵег 
(о йізсизз (На( апй кеер (Не Іій оп.

кеер зтЬ . оп а 1і§Ь{ геіп: ТНе тоіНег 
кай кер( (Не дігі оп а (ідііі геіп. (I. 
ЗНа\ѵ)

Ьаѵе зтіЬ  а( Ле геасіу: Оетагее апй /  
Ьгоке/о г  (Не йипе (о (Не гідН(, гі/іез а( 
(Не геайу...Ви( поіНіпд \ѵаз аііѵе 
ЬеНіпй іі... (Г. РоНІ)

Ігіт опе’з заііз Іо іЬе ѵѵіп<3: Не 'з 
сиппіпд Ііке а /ох, апй Не аЪѵауз (гітз 
(Не заііз (о (Не м/іпй.

Іау а Ьеі / \ѵа§ег: Ье( '$ Іау а Ъеі (На( Не 
уѵііі соте Неге іп/іѵе тіпиіез.

Ьоі(1 Іііе кеу(з): Апй (Нои§Н уои коій 
(Не кеуз (о гиіп О /еѵегуіНіпд I  зее 
ІѴііН еѵегу ргізоп Ыо\ѵп (О йиз(, Му 
епетіез \ѵаІк/гее. (Зііпд)

кеер опе’з ро\ѵс!ег сігу: Не ехрес(ей 
еѵегу йігіу (гіск/гот  Ніз сге\ѵ та(е$ 
апй аІ\ѵауз кер( Ніз ро\ѵйег йгу.
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держать рот на замке Ьаѵе опе’з Іірз аеаіесі: Тке скіісігеп 
а^геесі (о каѵе ікеіг Іірз зеаіей аЬоиІ 
(ке Ъгокеп %1азз.

держать свое слово

держать ухо востро

держать ушки 
на макуш ке

держать что-л. при себе

Ье аз §оос1 аз опе’з \ѵогсі: Шск із 
аЫауз аз $оос1 аз кіз уѵоггі. І/ке  заісі 
ке \ѵоиШ кеір уои, ке ѵѵ/7/.

Ьаѵе опе’з еаг ореп: 5ке ІіеЛ (о те опсе, 
но уои '(I ЬеЧег кеер уоиг еаг ореп.

ргіск ир опе’з еагз: 5ке кеагсі (ке §іНз 
(о зіагі <Нзсиззіп§ кег сігезз апсі 
іттесііаіеіу ргіскеі кег еагз ир.

кеер зтіЬ . (о опезеІГ: Не зрепеіз кіз 
еѵепіп%з аіопе іп кіз коіеі гоот 
Кееріпд кй (кои^ксз (о кітзеі/, ке ’<і 
Ье Іеаѵіп^ юоп... (()иееп)

держать язы к за зубами Ьоісі опе’з іоп§ие /  реасе (разг.):
“НоШ уоиг (оп§ие, ” іѴеЬпег заісі, "ог 
Г  И скагде іпзиЬогсііпаІіоп. ” (Р. 
Апсіегзоп)

держаться в тени

Держаться за юбку

держаться на ногах

держаться особняком

1. кеер зЬасІу (амер., жарг.): I  \ѵат 
уои: кеер зЬа<іу, оікепѵізе (кеу II/іпсі 
уои апсі уои 7/ &е( і( коі.
2. Ье іп іЬе зЬаёе: Рог а Іоп% (іте кіз 
(аІеп( каз Ъееп кер( іп (ке зкасіе.

Ье ріппесі / Ііесі іо опе’з ѵѵіГе’8 / 
шоіЬег’8 аргоп з(гіп§з: Не каз 
§гасіиа(есІ/гот (ке іпз(ііи(е, Ьи( ке із 
зіііі (іесі (о Ніз тоікег ’з аргоп з(гіпдз.

кеер опе’з Гееі: Наѵіп% хреп( (ке 
\ѵкоІе пі§кі а( (ке Ьаг і( ыаз йі//ісиІ( 
/о г  кіт (о кеер кіз/ее( оп ісу з(гее(з.

кеер опезеІГ № опезеІГ: Зке пеѵег 
Іоіпей оиг сотрапу апй аЫауз кер( 
кегзеі/(о кегзеі/.
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детски е игруш ки

деш ево и сердито

дж ентльм енское
соглаш ение

ди ковин ное зрелищ е

д л я  лю бви нет преград

д л я  разнообразия

дни  сочтены

до второго  при ш естви я 

до  дна!

до известной степени

до кон чи ков  ногтей 
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сЫШ’з р!ау: Ш аі ікеу Ікоиф і Ю Ье а 
ѵегу ііагсі іазк, (игпесі оиі іо Ье скіЫ’з 
ріау іп /асі.

ЯІІіпз аі {Ье ргісе (разг.): Не каз аіуѵаух 
Ьееп )'оп(1 о//а5І-/оосі гезіаигапіз -  Іо 
кіз тігиі, іі 5 во аі іке ргісе.

§еп(1етап’з а^геетепі, а: Л ѵѵя5 оиг 
%епІІетап ’з а%геетепі поі Іо іп/іиепсе 
іп апу \ѵау іке %ігІ '5 сіюісе.

^исе^ зіагі, а: II зеетей а диеег 5Шгі (о 
зее кіт сіапсе.

Іоѵе сопяиеге аіі: Не т к  зиге ікаі 
Ікеіг Іоѵе \ѵоиШ сопдиег аіі апд ікеу 
\ѵоиЫ таггу.

Гог а сЪап§е: I  зее ікаіуои аге іігесі о /  
СІОІП8 уоиг коте\ѵогк. Тгу Іо геаА а 
Ьоок 1ог а скап%е.

опе'з Йауз аге питЪегед: Опсе тоге 
Реіег \ѵаз гет М ей ікаі кІ5 оѵѵп йауз 
кеге ті§к( \ѵеІІ Ъе питЪегей. (А. 
Наііеу)

Іііі кіп^сіот соте: Н е’з  а зоЫіег по\ѵ 
/огеѵегтоге Не "II коісі а %ип НИ 
Кіп%(1от сот е. (О. Міскаеі)

ёо\ѵп [Ье ЬаІсЬ (разг.): Не..Лоок оиі а 
\ѵаіег Ъоіііе. "УѴеІІ, сіо-іѵп Іке каіск." 
(А. Наііеу / У. Сазііе)

тоге  ог Іезз: "Із уоиг епііге, 
епогтоизіу уѵеаІ(ку.../атіІу сотрозесі 
о/ зітріе соипігу Ьоуз Іікеуои? " 
"Моге ог 1в55, ” /  кай заісі. (I. 8ка\ѵ)

№ опе’з Яп§егіірз: 5ке І5 а Ііаг Ю кег 
/іпдегіірз.



до лямпочки 

до мозга костей

до первых петухов 

до поры до времени

до посинения

до сих пор

до скончания века

добиться успеха

добрая половина чего-л.

довести до чьего-л. 
сознания

по зкіп ой"опе’з Ьаск (амер., жарг.): АН 
опт сотріаіпіз \ѵеге по зкіп о//кіз Ьаск.

Ьогп апй Ьгесі: Не \ѵаз/азсіпаіей Ъу 
зроПіп% сагз, апй ке хѵаз іпйеей а 
йгіѵег Ьот апй Ъгей.

(о / 4і11 аіі Ьоигз: Не зі/з ир (о аіі коигз 
аі кіз сотриіег.

Гог іЬе Ііте  Ьеіп§: "Но\ѵ 'ге уои/іхей  
/о гйоицк?” "§и//ісіеп(," I  заій. “Рог 
іке (іте Ьеіп§." (I. 5ка\ѵ)

ипііі уои аге Ыие іп іЬе іасе: Не 
аіѵѵауз з(ауз іп \ѵа(ег зтттіп^ ипііі 
Не Й  Ыие іп (ке /асе.

зо Гаг: "I \ѵізк I  соиій, " заій 5(гаизз, 
"Ъи( зо /а г  I  сап ’( йеіесі апу(кіп% Ьиі 
куйгохуі апй /огтаійекуйе аз /а г  аз /  
сап ргоЬе. " (1. Азітоѵ)

Ш1 /  Іо гЬе епй оГ Ііте: Ок уез  и/е'11 
кеер оп Ігуіп ’ \Ѵе ’П ігеай Ікаі/т е  Ііпе 
Ок, ок \ѵе 'II кеер оп Ігуіп ' (ііі іке епй 
о /  Ііте. фиееп)

так е  Йіе §гаёе (разг.): Не \ѵоиІй, о /  
соигзе, Іаке саге о/кег, изіп% кіз 
атріе іп/іиепсе Ю аггап§е а 
зиррог(іп§ гоіе ог Гѵѵо апй, ѵѵко кпе\ѵ, 
регкарз зке т іф ( еѵеп таке (ке 
^гайе. (А. Наііеу)

ЬеПсг раіі оГ зтШ., (Ье: Не ѵѵогкей 
ѵегу кагй апй Ъу пооп ке кай йопе (ке 
Ьепег раг( о /кіз]оЪ.

Ьгіпй зтіЬ. Ь оте № зтЬ.: Васк -  кипу  
Ьаск, Ріеазе Ьгіп§ і( Ьаск коте (о те 
Ьесаизеуои йоп ’( кпо\ѵ \ѵка( і( теапз 
(о т е-Ьоѵе о/т у Іі/е... (()иееп)
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дой н ая  корова шіісЬ / тіікіпд со\ѵ, а: Л зотеіітез
зеетеё, Реіег ікоифі, аз і / (Не риЫіс 
сопзМегей а Ноіеі а сопѵепіепі тіІсН со\ѵ 
тік а сотисоріап исШег. (А. Наііеу)

дойти  до крайности  соте  Іо а Гте раза: Ніз гізку ипсіег-
Іакіп%з тасіе Ніт соте Іо а /т е  разз.

со те  Іо зт Ь ’з кпоѵЛесІде: І( каз соте 
Іо ту кпоуѵіей^е іЪаі уои Ъаѵе Ьееп 
зргеасНп% §оззір аЪоиІ уоиг/гіепйз.

соте  Іо іЬе роіпі: Еѵеп \ѵ/іеп сіеаііп^ 
\ѵі/Н Сой, Сигііз О ’Кее/е Ьеііеѵей іп 
сотіп% йігесііу іо іке роіпі. (А. Наііеу)

Ье аі іЬе епсі оГопе’з ІеіЬег: Ьеаѵе Ніт 
аіопе, Не ’з аі (Не епй о /Ніз ІеІІіег.

зЬолѵ опе’з расе (разг.): А/іег 
%гасІиаііп%/гот іНе іпзіііиіе Не и1®  
геайу Іо зНоѵѵ Ніз расе.

д о к а п ы в ат ь ся  до сути соте  <іо\ѵп Іо Ьгазз іаскз (разг.): I  
зиррозе Не \ѵоп'(Ье зо зеі/аззигей  
ѵѵііеп іі сотез йо\ѵп (о Ьгазз Іазкз.

до ку ч ать  ком у-л . так е  а пиізапсе оГ опезеІГ: ЗНе ’з
аіѵѵауз такіпд а пиізапсе о /  Негзеі/, 
апсі I  Наіе зіауіп^ тіН Нег аіопе.

д о л я  секунды  зрііі зесопсі, а: 5Не сіоезп ’( ігизі Ніт
апй сап ’і 1с! Ыт зіау аіопе іп йег 
гоот а зрШ зесопй.

д осконально/ 1. Ю іЬе Іеііег: Ескеіз гететЬегей іНе
со всех сторон ѵѵогйіпд іп іНе айѵегіізетепіз Iо IНе

Іеііег. (Я ВгайЪигу)
2. Ьаск апсі іЪгіЬ: Воокег Т. хѵНееІесі 
еасН Ігоііеу іп апй, а ІіПІе аі а Ііте, 
зргеай іНе соШепІз оп а Іаг§е/Іаі Ігау, 
гакіп% іНе тезз Ьаск апй/ог/Н Ііке а 
%агйепег ргерагіп§ ІорзоіІ. (А. Наііеу)

дойти  до сведения

дойти  до сути дела

дойти  до точ ки  /  
до предела

д о к а зат ь  свою  
пригодность
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досконально узнать 
чго-л.

достичь успеха

достичь цели

дражайш ая половина

дрожать как осиновый 
лист

другими словами

друзья познаются в беде

дурной глаз 

душа общества

душа ушла в пятки

кпоѵѵ зтіЬ . іпзісіе оиі: Еѵегу (іте ке 
%е(5 (о а ріасе Ііке (ка(, И іпзрігез кіт 
(о §е( (о кпо\ѵ і( іпзійе ои(.

ёо ѵѵеіі: Не кай сіопе \ѵеІІ іп (ке 
зкаЬЬу Іііііе о//ісе, \ѵі(к іке 
ипргероззеззіпд, Іийісгошіу йгеззей 
зесгеіаіу; Ие кай йопе ЬеЧег (кап ке 
кай еѵег корей... (I. 5ка\ѵ)

сапу /  §аіп опе’з роіпі: Тке та]огі(у 
ргезепі аі Іке тее(іп% \ѵеге а%аіпз( кіз 
пеіѵ роіісу, Ьиі іке Мауог тапа§ей Іо 
%аіп кіз роіпі.

опе’з Ъеііег ЬаІГ: іѴаі! а Ьі(, ту Ьеііег 
каі/із са(скіп§ ир.

циіѵег / зЬаке /  ІгешЫе Ііке а ІеаГ: I  
\ѵаз зкакіп% Ііке  а Іеа/АП \ѵгаррей ир 
Іп ту йігіу зкееіз... (ІИХ8)

іп о(1іег ѵѵогсіз: ...Іп оікег \ѵогйз, апуікіп^ 
/аПіп^/гот кеге іо йирііег \ѵои!й геаск 
(ке сеп(ег о/(керІапе( іп аЬои( (\ѵо коигз 
зеѵеп тіпиіез. (А. С. СІагке)

Ггіепсі іп пеесі із а Ггіепсі іпсіеесі, а:
Ве((у кеірей Магу йигіп^ кег іііпезз. 
8ке \\’аз геаііу а /гіепй іп пеей апй 
Магу \ѵаз %га(е/и! (о кег.

еѵіі еуе, (Ье: Зке із а1\ѵауз а/гаій (Ъаі 
зотеЬойу соиій саз( (ке еѵіі еуе оп кег.

ІіГе апсі зоиі, (Ье: Магіка кай Ьееп (ке 
К/е апй зоиі о /оиг сотрапу ипііі Ейеп 
Іоіпей из.

Ьгіпц зшЬ.’з Ьеаг( іпіо Ьіз шои(Ь: АП 
о /а  зиййеп I  кеагй зоте поізе сотіп% 
/гот (ке Ьизк, (ка( Ьгоифі ту кеаг( 
іп(о ту тои(к.
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душевное состояние

душевное спокойствие

душещипательный 
рассказ .

зіаіе оГ шіпй: Ткегеуои зіі, зі((іп% 
враге Ііке а Ьоок оп а зкеі/гиз(іп ’ АН, 
поі Ігуіп§ (о/щ к( іі. Уои геаііу сіоп 7 
саге і/(кеу ’ге сотіп§, оН, ок, I  кпо\ѵ 
ікаі іі ’з аіі а зШе о{ тіпсі, оок. (Ьесі 
Іерреііп)

реасе оГ шіпсі: Не о/іеп Ікоифі аЬоШ 
і( а/іепѵагс/з, зеекіп§, /о г  кіз оуѵп  

реасе о /тіпсі, (о гететЬег апсі сіагі/у 
іке \ѵ!юІе ехрегіепсе. (I. Скгізіоркег)

Ъитап-іпіегезі зіогу, а: ТкізіоигпаІіз( 
зресіаіігез іп \ѵгі(іп§ китап-іп(егез( 
зіогіез.

ды м ить как паровоз

ды рявы й как решето

ды рявы е руки

ды ш ать на ладан

$токе Ііке а сЬітпеу: Не із зтокіп^ 
Ііке а скітпеу еѵегу ііте \ѵкеп ке із 
ікіпкіп^ зотеікіп^ оѵег.

Ііке а зіеѵс: Не каз{ігеі кіз зесгеіагу 
Ъесаизе зке касі а тетогу Ііке а зіеѵе 
апсі/ог%о( еѵегу(кіп%.

Ъиііег Гіп^егз: Тке Ъоу геаііу §оІ ЬиІІег 
/іп§егз аз ке іго р р е і аітозі 
еѵегуікіпд ікаі ке (оок іп кіз капсіз.

запсіз оГ ІіГе аге птпіп§ оиі, іЬе: Не 
/ееіз (ка( кіз запсЬ о / Іі/е аге гиппіп% 
оиі. апсі зіііі (Неге ’з зо тиск Іе/( 
ипсіопе.

Е
его слово -  закон опе’з ѵѵопі із 1а\ѵ: I кпоѵѵ (ка( кіз \ѵогй 

із Іа\ѵ т (к  кіз геІа(іѵез.

его это не трогает іЬаІ із поіЬіпд (о Ьіш: Ооп 7 \ѵаз(е 
уоиг (іте (еІІіп§ Ігіт аЬои(уоиг 
ргоЫетз. Тка( ’з поікіпц; (о кіт.
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МИІІОЛИЧНО 8Іп8Іе-1іап<іес1: Не рге/егз (о таке аіі 
кіз йесізіопз зіпдіе-капйей.

«му решать

ему сам черт ворожит

ерзать от волнения

если бы да кабы

ехать зайцем

Ьу (Ье зкіп оГ опе’з (ее(Ь: Не езсарей 
Ъапкгирісу Ьу (ке зкіп о / кіз (ее(к.

і(’з ир (о Ьіш (разг.): “І ( ’з ир (оуои, 
3(гаизз, ир (о уои. ТеІІ те \ѵкеге (о 
сгиі$е (ке зкір (о /т й куйгодеп. ” (I. 
Азітоѵ)

сіеѵіі Іоокз аЛег Ьіз о\ѵп, (Ье: 1 пеагіу 
/е іі іп(о (ке аЬузз, Ьи( (ке йеѵіі Іоокз 
а/(ег кіз о\ѵп: I  зигѵіѵей.

Ье оп пе((1ез: Зат \ѵаз оп пеШез ІіП ке 
аі Іаз( еп(егес! (ке ехатіпа(іоп гоот.

ІГ \ѵізЬез ѵѵеге Ьогзез Ьед§агз ші§Ы 
гісіе: "1/1 (кеп кай (ке оррог(ипі(у, I  
\ѵои!сі... " "Уез, апй і/хѵізкез \ѵеге 
когзез Ьеддагз тідік гійе. Уои тиз( Ье 
тоге геаіізііс. "

з(еа1 а гісіе: Не \ѵаз а роог з(ийеп( апй 
циііе о/(еп з(оІе а гійе уѵкііе деКіпд (о 
(ке іпз(і(и(е.

Ж
жадность к  деньгам

жаждать крови

ждать подходящего 
момента

іісЬіпд ра іт , ап: I  каіе кіз і(скіп§ 
раіт.

Ье ои( Гог Ыоосі: Зке із оиі/о г  Ыоой, 
ке (коидкі. Му Ыоой. (I. Зкауѵ)

Ьісіе опе’з (іте: Не гедгеКей (каі ке 
кай по( іпзіз(ей оп а йесізіоп !аз( 
піф(; Ьи( по\ѵ, каѵіпд діѵеп кіз уѵогй, 
(Неге \ѵаз поікіпд (о йо Ьи( Ьійе (ке 
(іте ра(іеп(1у. (А. Наііеу)
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ждать у моря погоды кіск опе’з Ьееіз: I  кай (о кіск ту кееіз 
аЬоиі/о г  аІтоз( а -ыеек ііИ ікеу 
а^геесі Iо ассері ту ргорозаі.

желать попутного ветра ѵ»'ізЬ а Саіі ѵ/іпй; Шзк Ыт а/аіг \ѵШ, 
ке каз епіегесі (ке ігШІІиіе апсі із 
Іеаѵіп% ікеге (отоггож

железная воля

железная рука

железный занавес

желторотый

женская логика

ігоп \ѵі11: Оп (ке ігоп \ѵіІІ апсі (ке ігоп 
капсі Іп Еп^іапсі 'з §гееп апсіріеазат 
Іапсі N0 тизіс/о г  (ке зкате/иі зсепе 
Тка( п іф і (кеу заісі і( кай еѵеп 
зкоскесі (ке диееп. (Оіге 8(гаі(з)

ігоп Ьапсі

ігоп сшіаіп: /  касі по ісіеа о / \ѵкеге I  
ѵѵоиісі §о пехі. ВеЫпіі (Не Ігоп Сигіаіп, 
регкарз. Ог Каітапгіи. (1. 8кап>)

§гееп аз дгазз, аз: Таке саге о/(ке  
Ьоу, ке із аз %гееп аз %газз.

\ѵошап’з гсазоп: іѴку каз зке (акеп 
(ка()оЪ?- \ѴеІІ, а \ѵотап ’з геазоп: уои 
сап пеѵег ипііегзіапй іі.

жесткий как подошва

жестокое разочарование

жечь как огонь

жив-здоров

ІоицЬ аз ІеаШег, аз: Не ге/изесі (о каѵе 
(ка( з(аке аз і( ига аз (ои%к аз Іеаікег.

зтаск іп Иіе еуе, а (разг.): Ніз 
сНз^гасе/иІ Ьекаѵіоиг ига а зтаск іп 
(ке еуе /о г  (кет.

Ь ит Ііке Яге: Рогеѵег іп ту йгеатз 
ту кеагі \ѵіІІ Ъе, кап§іп§ оп (о (кіз 
з\ѵее( тетогу. А Дау о/з(гап%е сіезіге 
апсі а п іф ( (каі Ъигпесі Ііке/іге...
(Ск. Кеа)

заГе апсі зоипсі: Апсі (кеге ке  ига, за/е 
апй зоипй а/іег зиск ап ассШепІ.
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жиіі курилка!

живая душа

животрепещущий
вопрос

живуч как  кошка

жизненный путь

жизнь бьет ключом

жизнь коротка, 
искусство вечно

жизнь прожить -  
не поле перейти

жить в роскоши

жить как  кошка 
с собакой

аііѵе апсі кіскіп§: ИоЪойу ехресіеі (о 
зсе кіт а^аіп, апеі ІІіеге ке зіоосі, 
аііѵе апсі кіскіп§.

Ііѵіп§ зоиі, а: \Ѵкеп I  іоЫ кіт аЬоиІ 
ту зесгеі, ке рготі.іесі по( (о (еіі аЪоиІ 
іі (о апоікег Ііѵіп% зоиі.

Ьитіп§ ^иез^іоп, а: Тке ргоЫет о /  
гаізіп% кіз заіагу \ѵаз а тоз( Ьигпіп§ 
диезііоп/о г  кіт а( Ікаі тотепі.

саі \ѵііЬ піпе Ііѵез, а: №ікіп% еѵег 
каррепз (о кіт, ке із Ііке а саі т ік  
піпе Ііѵез.

ѵѵаік оГ ІіГе: Ап<і а/іег аіі Іке ѵіоіепсе 
апсі АоиЫе Іаік Ткеге ’з  іи зі а зоп% іп 
аіі іке ігоиЫе апсі іке зігі/е Уои сіо Іке 
хѵаік, уои еіо (ке \ѵаІк о /  Іі/е. (Віге 
5(гаі(з)

Іоііу аз а зашіЬоу, аз: Мо(тік$(апсІіп% 
аіі кіз (гоиЫез ке із аЬѵауз]оИу аз а 
запсіЬоу.

ап і$ 1оп2, ІіГе із зЬогі: РаЫо Рісаззо 
сате іп \ѵі(к а раПу о//іѵе...(кеу йоп 'і 
гесо%піге кіт. "Ап із Іоп& " Сгаі% жісі, 
"ап(І гесо%пійоп із] 1ееііп%. ’’ (I. Зкспѵ)

ІіГе і$ поі аіі Ьеег апсі зкініез: 
КететЬег: таггіесі Іі/е із поі аіі Ьеег 
ап<і зкіШез.

Ііѵе оп іЬе Гаі оГ Ле Іапсі: \Ѵе йгеатеЛ 
Ііѵіпд оп (ке/а( о/(ке Іапсі аіі оиг Іі/е.

Іеасі а саі ап<і <іо§ ІіГе: Ткеу \ѵеге 
зізіегз, Ьи( і( сіісіп ’(ргеѵеп( (кет /гот  
ІеаЛп^ а саі апсі сіо% Іі/е.
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жить как на вулкане зі( огі а ѵоісапо: Ткеге лѵеге по 
диаггеіз \ѵі(к кіз тоікег, Ьи( ке 
ипйегзіоой Ікаі ке \ѵаз зШіп% оп а 
ѵоісапо.

жить на сомнительные 
доходы

жить на чемоданах

Ііѵе Ьу опе’з ѵѵііз: І/е Іі скіійізкіу 
тапіриіаіей, сиппіпфу оиітапеиѵегей 
Ъу (кіз тап \ѵко кай Ііѵей Ьу кіз т із  
/огпеагіу ікігіу уеагз... (I. 5ка\ѵ)

Ііѵе іп опе’з (гипкз: Ніз/аікег \ѵаз ап 
агту оДісег \ѵко \ѵаз изесі іо Ііѵе іп 
кіз (гипкз.

жить настоящим

жить не по средствам

жить открытым домом

жить припеваючи

жить прошлым

жребий брошен

Ііѵе іп іЬе ргезепС Уоиг/а и к  із Ікаі 
уои (Іоп '( Ііѵе іп іке ргезепі! Уои 
зкоиЫ скап^е уоигзеір.

Ііѵе Ьеуопсі опе’з теапз: Ыѵіпд Ъеуош! 
кіз теапз, ке \ѵаз тайе Іо скап§е кіз 
коизе/о г  а скеарег й\ѵеІІіп§..

кеер ореп Ьоизе: Ткеу аге изей (о кеер 
ореп коизе, уои сап %о ікеге апу (іте.

Ііѵе Ьі§Ь оп (Ье Ьо§: Рог зоте Чте 
Ъе/оге Ікаі, I  кай Ьееп 1іѵіп% ѵегу кі%к 
оп Іке ко%, кпотп% ікаі ту Ьаск рау 
уѵоиій соѵег ту йеЫз. (Ь. Мѵеп)

Ііѵе іп (Ье раз(: Тке Іі/е каз скап^ей 
йгазіісаііу а/іег Іке геѵоіиііоп, Ьиі зіііі 
аітозі аіі оій реоріе Ііѵей іп (ке ра$(.

сііе із саз(, (Ье: Виі (ке йіе \ѵаз саз( 
апй ке кай по скоісе...

за бесценок Гог а зоп§: Не \ѵаз іп %геа( пеей о /
топеу апй кай (о зеіі кіз саг/ог а зоп§.
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м иго берется, 
л* но псе удается

іа глаза

іі  н против 

м  один присест

іа пределами 
дозволенного

іа решеткой

іа  семью замками

за словом в карман 
не лезет

за счет заведения

за счет кого-л. / 
ценой чего-л.

за тридевять земель

іаск оГ аіі Ігаёез апсі таз(ег о Г попе: 
Не кай Ігіей тапу]оЬ$, Ьиі аз ікеу зау 
ке ѵѵд5 Л е к  о /  аіі ігайез апй тазіег о /  
попе.

зі§Ьі ипзееп: Гѵе кеагсі $о тиск %оой 
аЬоиІ кіт ікаі I  Іікей кіт $і§кі ипзееп.

рго апсі соп: см. про и контра

аі а 8І»іп§: Не ѵѵаз іеггіЫу кип%гу апй 
кай аІІ ікгее соигзез т ікоиі а раизе, 
аі а 5ІПіп§.

Ьеуопсі іЬе раіе: I  Ікіпк Ікаі іі ‘з  
Ьеуопй іке раіе[ог а тап Iо зігіке а 
\ѵотап.

ЬеЬіпсі Ьагіз: Ьоокіп% ои( опе йау А 
тезза^е сотез Іо те I  за\ѵ а \ѵотап 
(еіі Iке Ігиік Апй епй ир ЪекіпсІ Ъагз. 
(ШХ8)

ипсіег зеѵеп зеаіз: 8ке із іоо/опй о /  
скосоіаіе, кег тоікег каз (о кеер іі 
ипйег зеѵеп зеаіз.

Ьаѵе а геасіу Іоп§ие: 8ке із кпо\ѵп іо 
каѵе а геайу Іоп%ие іп еѵегу зііиаііоп.

оп Ше Ьоизе: ІѴкеп ке кай/ іпізкей кіз 
йіппег, іке ргоргіеігезз §аѵе кіт а 
Ьгапйу оп іке коизе уѵіік кіз со%ее.

аі іЬе ехрепзе оГ: Апйргоѵе і( ѵѵе йій: 
аі Іке ехрепзе о/ оиг ѵ/еаропз, оиг за/е 
саѵе апй/іге, апй ѵегу пеагіу оиг 
Ііѵез. (Р. РоЫ)

оѵег (Ье ЬІНз апсі Гаг аѵѵау: И \ѵаз а 
йігіу йау А йігіу йау Напк зауз Тке 
йауз гип аѵѵау Ыке когзез оѵег іке 
кіИз. (V  2)
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заблудшая овца Іозі зЬеер, а: Не тоѵей Ііке а Іоз(
зкеер/гот опе о /кіз геіаііопз Іо (Не 
о(кег, Ьиі поЬойу ыапіесі кіт іо з(ау.

завести волынку Ьагр оп іЬе за т е  зігіпд: Не пеѵег
Іізіепз (о ту аг^итепіз апсі кагрз оп 
(ке хате зігт^ аіі ііте.

завоевать доброе имя так е а п ате Гог опезеШ Ніз сіессіз
кеірей кіт (о таке а пате /о г  кітзеі/

завоевать чье-то сердце \ѵіп зтЬ . ’з Ьеагі: Ио\ѵ I  ’т зіп%іп% аіі 
ту зопдз Іо (ке %ігІ ыко \ѵоп ту 
кеагі... (Іед. 2ерре1іп)

(Згіѵе зотеоп е іпіо а сотег: Ніз зіііу 
ѵ,югсіз геаііу йгоѵе кіт іп(о а согпег.

зеі Ле расе: І( ’з а (о(аІ <Из%гасе, (кеу зес 
(ке расе, і( тиз( Ье а гасе Апсі (ке Ьсзі 
(кіп§1 сап йо із пт. (Ье<і Іерреііп)

саіі іЬе Іипе: ...іп (ке іѵагз I  изесі (о 
ріау Апй Гѵе саііесі (ке (ипе То тапу 
а (оПиге зеззіоп... (Віге Зігаі(з)

Ье /  &е( оп опе’з Ьі§Ь Ьогзе: УясА: кап 
Ьееп оп кіз кі§к когзе еѵег зіпсе ке 
Ъесате кеасі о/(ке йерагітепі.

діѵе зтЬ . Л е гоиеЬ зіёе оГ опе’з 
Іоп^ие: Аз ке сопііпиесі (о аг%ие, кіз 
/а(кег кай (о §іѵе кіт (ке гоиф  зійе о /  
кіз Іоп%ие.

задать жару так е іі Ьоі Гог зтЬ.: Зке 7/ таке И ко(
/о гуои  і/уои йоп '(соте коте іп (іте.

задевать чьи-л. чувства ЬиП зт Ь .’з Гееііпдз: I  аізо зи%%ез(
(кготпд а\ѵау уоиг ргезеп( ѵѵагйгоЪе. 
І( йоез поікіпз/ог оиг тШиаІ іта%е, і /  
уои %е( \ѵка(I  теап. Iк о р е І'т по( 
киг(іп§уоиг/ееііпдз. (I. Зка\ѵ)

загнать в угол 

задавать темп

задавать тон

задаваться

задать взбучку
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м  іі' іі. за живое

іанегь чье-л. самолюбие

задирать нос

задираться с ке.м-л.■
шдним умом крепок

заигрывать с кем-л.

занти слишком далеко

закадычные друзья

закон джунглей

закон не писан 
для ко го-л 7 кому-л.

закоснеть в своих 
нзглядах

саісіі зтЬ . оп (Ье гаѵѵ: Не зиМвпІу/е!( 
(ка! Не г іпзиІНпд \югсіз кай саид/и 
кіт оп (ке га\ѵ.

ЬіШ / ѵѵоипсі зтЬ .’з ргісіе: Ыоіѵ I кпо\ѵ 
Ікеге ’з  по \ѵау I сап ѵѵгііе (козе ѵѵгопдз 
Веііеѵе те /  июиій поі Ііе уои ’ѵе кип 
ту ргісіе Апй I диезз ікеге ’з а гоаіі 
тікоиі уои. (С. Міскаеі)

Іигп ир опе’5 позе аі зтЬ.: Уои ікіпк 
Ікаі лѵе (игп ир оиг позез а( уои, Ьи( і( 
каз пеѵег Ьееп Ііке ікіз.

ріск а яиаггеі ѵѵііЬ зтЬ.: Тке пе\ѵ Ьоу 
\ѵаз а геаі Ьиііу, аіі (ке (іте ке (гіей (о 
ріск а диаггеі т ік  (ке оікег Ьоуз.

Ье \ѵізе аПег іЬе еѵепі: Аз апуЬосІу 
еізе 1 \ѵаз тиск \ѵізег а/іег (ке еѵепі.

так е а разз аі зтЬ.: “Во аіі (ке диуз 
уои іп(егѵіе\ѵ таке а разз а(уои? " 
“Ио( аіі," зке заісі зтіііпд. (I. 5ка\ѵ)

§о Іоо Гаг: Рог а тотепі, аз Тгеп( ’з  
ехргеззіоп кагйепей, ке \ѵопйегей і /  
ке кай цопе (оо/аг. (А. Наііеу)

Ііііск аз іНіеѵез, аз: Ткеу \ѵеге аз (кіск 
аз (кіеѵез а( зскооі.

]ип§іс 1а\ѵ, (Не: Гт по( изей (о Ііѵіпд 
ассогйіпд (о (ке ]ип%1е Іа\ѵ.

Ье а 1а\ѵ ипіо опезеІГ: Не каз аЬѵауз 
Ьееп а Іа\ѵ ип(о кітзеі/, уои пеѵег 
кпо\ѵ кіз пехі з(ер.

Ье зеі іп опе’з ѵѵауз: "Тка( ’з ѵѵАу I  
таггіей уои зоуоипд. То сагскуои 
Ье/оге уои Ьесате зе( іпуоиг уѵауз."
(I. 8к(пѵ)
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(і^Ьіеп /  Ішп Ле зсге\ѵ: Не \\>ап(ей 
Ьайіу Iо/и і/іі кізріап, апй (о аскіеѵе 
і7 ке йесійей (о Іі^кіеп (ке зсге\ѵ он 
кіз зиЬогйіпа(ез.

сіозе опе’з еуез № зтйі.: 8ке соиій по 
Іоп%ег сіозе кег еуез (о \ѵка( \ѵаз 
80іп§ оп Ье(\ѵееп кег зопз, зо зке 
йесійей (о асі.

сіозе ир зЬор (разг.): Не кай епои%к 
топеу, зо хѵкеп ке %о( Ьогей, ке сіозей 
ир зкор апй з(аг(ей апоікег Ьизіпезз.

Ііск опе’з ѵѵоипйз: I  ікіпк ѵѵе \ѵоп ’і зее 
кіт/о г  зоте Ііте: ке 'II пеей і( (о Ііск 
кіз учоипйз.

Ьигзі /  Ьгеак іпіо Іеагз: Ргот ііте (о 
(іте ке кай Ігіей Іо гетопзігаіе т(к  
Репеіоре аЬоиІ (ке ЫЧз зке гап ир, Ьиі 
Репеіоре іпѵагіаЫу Ъгоке іпіо Іеагз а( 
Іке тепііоп о/топеу. (I. 8ка\ѵ)

заложить краеугольный Іау Йіе согпег зіопе: Тке/ігзі 8оѵіе( 
камень зриіпік Іаій (ке согпег з(опе/о г  зрасе

сопдиегіп^.

закручивать гаики

закры вать глаза 
на что-то

закры ть лавочку

зализы вать раны

залиться слезами

заметать следы

замкнуться в своем 
мирке

замолвить словечко

заморить червячка

соѵег опе’з Ігаскз: Ву Ргійау тогпіп^ 
ке соиій Ііаѵе сіеапей ир апй Ье сіеаг 
о/(ке сііу, соѵегіпд кіз (гаскз Ьекіпй 
кіт. (А. Наііеу)

іп а ѵѵогісі Ьу опезеІГ: 8ке із зігап^е аз 
аіі оікег агіізіз, апй Ііѵез іп а ѵѵогій Ьу 
кегзеі/.

рпі іп а 200(3 \ѵогй (Гог зотсопс): 1 ри( іп 
а %оой \ѵогй/огуои а( (ке с!иЬ Іазі лѵеек, 
ЬиіГт а/гаій (кеу уѵоп 7 1е(уои іп .

зіау опе’з зІотасЬ: Ьеі ’з каѵе а Ьііе. 
Тка( 7/ з(ау ту з(отаск.
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•■мыкигь шествие Ъгіпд ир (Ье геаг: УУкегеѵег (кеу ѵ/спі, 
ВоЬ аІ\ѵауз Ьгои^к! ир (ке геаг о/(ке  
/атііу.

іамыш лять недоброе

іанимать чьи-то мысли

Ье ир Іо зтіЬ.: ІѴкеп \ѵе мѵѵ кіт, Ьу 
кіз Іоок \ѵе ипсіегзіоой ікаі ке \ѵа.ч ир 
(о зотеікіпд.

Ье оп опе’з шіпсі: ТеІІ те, Іеіі те (каі 
уоиг з\ѵее( Іоѵе казн ’( еііес! Сіѵе те 
опе тоге скапсе (о кеер уои за(із/іесі 
Уои ’ге аНѵауз оп ту тіпсі, уои ’ге 
аіуѵауз оп ту тіпсі. (Ре( Зкор Воуз)

заниматься саморекламой Ье опе’з о\ѵп (гишреіег: 5ке із кег о\ѵп 
1гитреіег апсі пеѵег тіззез ап 
оссазіоп (о зкохѵ (ка(.

занят по уши

запастись терпением

запеть на другой лад

заплатить высокую цену

заплатить жизнью

заплатить сполна

ир Іо опе’з еагз іп ѵѵогк: йоп ’( йізіигЬ 
кіт по\ѵ, ке 'з ир (о кіз еагз іп \ѵогк.

роззезз опе’з зоиі іп раііепсе: Не ка<1 
(о роззезз кіз зоиі іп ра(іепсе (ііі зке 
йесійей (о %іѵе кіт кег апз\ѵег.

сЬапде опе’з поіе /  (ипе: А/іег кіз Ьозз 
касі (аікесі (о кіт, ке скап§есІ кіз (ипе.

рау а Ьсаѵу /  Ьі§Ь ргісе Гог зтЙі.: Ооп V 
(іо\ѵп -  сіоп ’(^еі ои( о /іо\ѵп Сеі (о 

кпоп ко\ѵ і( %оез, коѵѵ і( ̂ оез Шіеп (ке 
ргісе уои каѵе (о рау із к іф  Ооп 7 Іеі 
Ьгіп%уои сіоті. ( Ьесі Хсрреііп)

рау ѵѵііЬ ІіГе: Гт а зоЫіег о / [геесіот 
іп (ке аппу о/тап. ІѴе аге (ке скозеп, 
ѵѵе ’ге-(ке рагіізап Тке саизе іі із поЫе 
апсі (ке саизе і( із]из( IVе аге геасіу (о 
рау \ѵі(к оиг Ііѵез і / ѵѵе тизс. (Оіге 
5(гаі(з)

рау зтЬ. зсоі апсі ІоС: Ріеазе, хѵаі( а Ьі(, 
апй зооп 1 '// рау уои о$ зсоі апіі Іоі.
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запоздалое раскаяние йеаіЬ-Ьесі герепіапсе: Не ѵѵоі- Іеаѵіп%, 
апгі Іеаѵіп^/ог доой. АН кег ехсизез 
и’еге Ііке йеа(к-Ъе<1 герепіапсе.

запретная тема

запретный плод

заразительный смех

зары ть голову в песок

зары ть талант в землю

засесть в голове

заставить кого-л. 
стушеваться

заставить одуматься 
кого-л.

заставь дурака богу 
молиться, он и лоб 
расшибет

ГогЬісШеп §гоипс1: Ткеу пеѵег 
йізсиззей кіз Ъизіпезз аз і( )ѵаз а 
/огЬШ еп %гоип<1 /о г  кег.

зй іеп  йиіі / ГогЪісИеп йиіі, а: Зіоіеп 
/ги іі аге пѵееі. I  (кіпк ке ѵ/оиійп 7 
зтоке і/к е  соиЫ сіо (каі/гееіу.

іпГесІіоиз 1аи§Ь(ег: /  и>аз зиге аі опсе 
Ікаі зке \ѵаз ргезепі, кеагіп% кег 
іп/есііоиз 1аи%к(ег.

Ьигу опе’8 Ьеасі іп (Ье запсі: І/уои  
Ьигу уоиг кеасі іп іке запсі, і( \ѵоп 7 
теап Ікаі іке <іізаз(ег із а\ѵау.

Ьигу опе’з Іаіепі іп а паркіп: Не із а 
ѵегу іаіепіей Ьоу, ГП зее (о іі Ікаі ке 
\ѵіП поі Ьигу кіз Іаіепі іп а паркіп.

гип іп опе’з Ьеасі: Не кеагсі (ке теіосіу 
іп (ке тотіп% апй і( гап іп кіз ксасі 
аіі йау Іоп%.

шаке зшЬ. зіп§ зт а іі (разг.): Зке \ѵаз 
зо Ьеаиіі/иі іп кег пе\ѵ сігезз (ка( тасіе 
оікег % іг із зіп% зтаіі.

сЬапее зшЬ’з тіпсі: “Ікпо\ѵуоиг 
тіпсі’з  тасіе ир, ” (ке Возз заШ. ” I  
кпоѵѵ 1 соиМп 7 скап%еуоиг тіпсі, 
Ни%к. ” (К. Р. Ц'аггеп)

§іѵе зшЬ. епои§Ь горе апё Ье’Н Ьап§ 
ЬітзеІГ : Не зроШ еѵегу(кіпд а%аіп, 
апсі (кеу ипсіегзіоосі опсе апсі/о г  аіі: 
діѵе кіт епои%к горе апсі ке 7/ кап% 
кітзеі/.
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м с г й г ь  врасплох саісіі $шЬ. ипа\ѵагсз: Саид/К
ипа\ѵагез ке Іоокей ѵегу соп/ьзей.

іисголыіая беседа 

іастрять в горле 

засучить рукава

затаить дыхание

затевать безнадежное 
дело

затиш ье перед бурен

заткнуть за пояс

затмить кого-то

затронуть слабую 
струйку

заты кать рот кому-л.

ІаЫе-ІаІк: А Ііеагіу іаЫе-ІаІк Ьедап 
ѵегу аооп.

зііск іп опе’з Йігоаі / сга\ѵ: Зке )ю(ез кіт, 
еѵеп кіз пате аЫауз з(іскз іп кіг ікгоаі.

гоН опе’з зіееѵез ир: ТЬеге аге '\ѵо %иуз 
іп (кеуагй \ѵко каѵе гоЧей Ікеігзіееѵез 
ир апй аге \ѵаі(іп%/ог уоиг огйегз.

Ьоісі опе’з ЬгеаіЬ: П еге \ѵаз Іке 
зепзаііоп, диіскіу раззіпд, о/Ьсіпд 
зизрепйей іп (іте, ах і / (ке \ѵогИ н>еге 
коійіпд ііз Ьгеаік. (А. Наііеу/З. Саз(іе)

таке Ьгіскз \ѵііЪоиІ з(га\ѵ: Зкеіз зо 
оЬз(іпа(е (ка( ігуіпд (о скапде Чег тіпй 
із Ііке такіпд Ьгіскз \уі(кои( з(т\ѵ.

с а іт  ЬеГоге іЬе зіощі: Зотеоге (оій 
те Іопд адо Ткеге ’з а саіт Ьс/оге (ке 
з(огт, I  кпо\ѵ, Апй і('з Ъееп ст іпд /ог  
зоте (іте. (Сгеейепсе С1еап\а(ег 
Кеѵіѵаі)

зіеаі іЬе зЬо\ѵ: Зке із геаііу а ‘тИіапІ 
асігезз, еѵегу пі%к( зке "зіеаі (ке 
зкохѵ ".

риі зтЬ . іп іЬе зЬагіе: )Ѵкеп к<
Ъгоидкі кіз раіпііпдз/о г  (ке/гз( (іте, 
аН (ке сіазз уѵаз риі іп (ке зкаіе.

ІоисЬ (оп) а з1гіп§: Сотіпд \ѵік 
а/Іоуѵег, ке тападей (о (оисккег 
оп а (епйег зігіпд.

^итр с1о\ѵп зт Ь .’з Лгоаі: І('з 
ітроззіЫе (о йізсизз зоте(кіп> т(к 
кіт, аз ке іттейіаіеіу ]итрз іо\ѵп 
уоиг (кгоа(.
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затянуть потуже пояс

заурядная личность

захватить врасплох

зашибать деньгу

риіі іп /  Іі^Ьіеп опе’з Ье1(: Не 
ипАегзІооА іііаі ке зкоиісі Ііфііеп кіз 
Ьеіі і / ке \ѵап(еА (о Ъиу ікаі саг.

«>
Яаі Ііге (амер.): Уои кпо\ѵ, ке із по 
%епіиз аі аІІ, зітріу а "/1а! Иге ".

Іаке Ьу зшргізе: Уои кпо\ѵ ке геаііу 
(гіеА Іо (аке те Ао\ѵп Ьу зигргізе I  ЬеІ 
ке тіззіопесі ѵѵіік Іке СІА Не Аоп 7 Ао 
каі/\ѵка( ке зау. (М. Лскзоп)

рііе ир іЬе госкз (,жарг.): АН сіау 1оп% 
ке \ѵаз Ьизу, аз ке риі і(, ріііпд ир (ке 
госкз.

звено цепн

звону много, 
а толку мало

Ііпк іп іНе сЬаіп, а: Ткіз тіпог іпсіАеМ 
каррепеА Іо Ье опіу а Ііпк іп іке скаіп 
о /  оікег тіз/огіипез.

§геаІ сгу апсі ІіПІе \ѵооІ: АН кіз 
асііѵіііез зеетеА Іо Ье %геа( сгу аті 
ІіШе \ѵооі

звучать в ушах гіпе іп опе’з еаг: Виі I  сап кеаг ту
скіШгеп сгу, I  сап зее іке іеагх оп 
Ікеіг еуез тетогіез о / ікозе Гѵе Іе/( 
ЬекіпА зііІІ гіп%іп% іп ту еагз. 
(Сепезіз)

здоров как бык з!гоп§ аз а ЬиІІ, аз: Уои доппа сапу
ікаі \ѵеі%кі, уои ’ге аз зігоіщ аз а ЬиІІ.

здравый смысл с о т т о п  зепзе: Но\ѵ сап I заѵе ту
Іііііе Ьоу/гот Оррепкеітег ’з сІеаАІу 
Іоу. Ткеге із по топороіу о/соттоп 
зепзе оп еіікег зіАе о /  (ке роШісаІ 
/епсе. (3(іп%)

зеленый юнец §гееп аз а доозеЬеггу, аз (разг.): йоп  7
ехрес( тиск /гот кіт, ке із аз §гееп 
аз а §оозеЬеггу.
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Ігмли обетованная

нчінца ока

иіатые горы

ілоба дня

злоупотреблять
гостеприимством

змея подколодная

знамение времени

знание -  сила

знать все входы 
и выходы

знать как  свои пять 
пальцев

знать кого-л. в лицо

рготізссі Іапсі, іЬс: \Ѵе аге §оппа 
сіапсе апсі хіп% іп сеІеЬгаііоп, \Ѵе аге 
іп іке рготізей Іапсі. (Ьесі 2ерреІіп)

арріе оГ опе’з еуе, іЬе: Уои іаке оѵег 
ту коизе апй Ноте Уои еѵеп Ігу Іо 
апз\ѵег ту іеІерНопе Оеіііак, уои ’ге 
іке арріе о/т у еуез... ((^иееп)

кіп§’з гапзот, а: 8ке ипйегзіоой Ікаі 
кегзоп уѵоиійп ’1 сіо ікаі/о г  а кіпд 5 
гапзот.

піпе-сіауз ѵѵопсіег, а: Ткеіг таггіа%е 
\ѵаз а піпе-сіауз \ѵопс!ег аі іке ѵі11а%е.

оиізіау опе’з хѵеісоте: Не/е іі Ікаі ке 
\ѵаз ігеаіей Ііке іке опе \ѵко кай 
оиізіауей Ікеіг \ѵеІсоте.

зпаке іп Ше дгазз, а: Нег зіер-тоікег 
йійп ’1 Ііке кег апй саііей кег 4 'а зпаке 
іп іке %газз''.

зі§п оГ іЬе Іітез, а: А ѵѵійе-гап%е 
соорегаііоп Ьеі\ѵееп йі//егепІ 
соипігіез із а зі$п о / іке Іітез.

кпоѵЛесІде із роѵѵег: ...ѵѵ/Г/і кпо\ѵІей%е 
уои сап /асе ир Іо апу!кіп§, /о г  
кпо\ѵІей%е із ролѵег. (К. Р. іѴаггеп)

кпоѵѵ Ле горез: Не ’з Ьееп \ѵогкіп% 
кеге/ог тоге /кап (епуеагз. зоуои  
сап геіу оп кіт: ке кпо\ѵ$ іке горез.

кпоѵѵ аз опе кпоѵѵз Ьіз Іеп йп§егз: 5ке 
кпелѵ кіз пеі%кЬогз' зесгеіз аз зке 
кпе\ѵ кег Іеп /ищет.

кпо\ѵ зтЬ . Ьу зі§Ьі: "Уои кпо\ѵ Топіо 
Согеііі, о /  соигзе, Л з з ," ке заій. "Ву 
зі%кІ." (I. Зка\ѵ)

69



знать свое место

знать толк в чем-л.

значиться в списках

золотая лихорадка

золотая свадьба

золотая середина

золотое дно

золотое правило

золотое сердце 

зондировать почву

зуб за зуб

кпо\ѵ 5шЬ. зіпсе Ье \ѵаз іп реКісоаіз: 
Не соиЫп'( Наѵе Лопе іі, І'<і пе\’ег 
Ъеііеѵе і(,/ог Гѵе кпо\ѵп Ніт віпсе Не 
нчн іп ре((ісоа(в!

кполѵ опе’з ріасе: I  іИіпк а/іег оиг іаік 
Не мѵііі кпо\ѵ /ив ріасе.

Ьаѵе ап еуе Гог: Сопвик Ніт, Не Иаз ап 
еуе /о г  раіп(іп%в.

Ье оп іЪе Ьоокз: Уои тив( кпо\ѵ Ніт,
Не ’в Ьееп оп (Не Ьоокв о/(Не сІиЬ /о г  а 
ѵегу Іоп% ііте.

§о!сі Геѵег / пі$Ь, іЬе: Аіавка ів кпо\ѵп 
аіі оѵег (Не \ѵогШ сіие (о (Не %оЫ/еѵег 
сІевсгіЪегі Ъу ̂ с к  Ьопсіоп.

^оіёсп \ѵесМіп§, іЬе: ІѴе аге іпѵіІеА (о 
(Неіг <*оМеп \ѵеМіп% (Нів 8а(иггіау.

^оійсп шеап, іЬе: 8Не Нав 1еагп( (о 
уѵопНір (Не %оЫеп теап.

8 0 ІЙ тіпе, а: Нів иеѵѵ сотрапу ів а 
%оЫ тіпе/о г  Ніт.

^оісіеп гиіе, іЬе: ВегпагсІ 8Но\ѵ опсе 
ваісі: ”Тке %оШеп гиіе іх (На( (Неге із 
по доШеп гиіе."

Ьеагі оГ §о1с1, а: ЗНе ’в Ьееп во кіпсі (о 
те, в Не Нов а Неаг( о/%оШ.

ап^іе Гог 5тіЬ. (разг.): Зат тапа%е<і 
(о %еі /Не іп/огтаііоп Не ’й  Ьееп 
ап%Пп%/ог.

Ііі Гог іаі: 8Не сМ п'(%іѵе те (Не Ъоок, 
апсі і( уѵав (і(/о г  (а(/ог ту по( %іѵіп% 
кег (Не реп.



и
н дело с концом

и на том спасибо!

н нашим н вашим

и святого выведет 
из терпения

н так  далее, и тому 
подобное

игра на публику

игра не стоит свеч

игра слов

игра стоит свеч

(Ьеге’з ап еп<і оГ і( (разг.): Ооп 7 
\ѵоггу аЬоиІ (Не топеу. /  'II рау/ог  
уоиг ігір апсі (Неге ’з ап епй о/П.

(Ьапк уои Гог по(Ьіп§! (разг.): А( Іеазі 
уои йоп 7 сопйетп те. ТІіапк уои /о г  
поіНіпд.

гип ѵѵііЬ (Ье Ьаге ап<і Ьипі ѵѵііЬ (Не 
Ьоипсіз: 5о уои \ѵап( і7 Ьоік \ѵауз, уои 
уѵапі Іо гип \ѵі(к іке каге апй кип/ 
т ік (ке коипйз? 1( ’з по %о!

епоидЬ (о (ту (Ье райепсе оГ а $аіп(: Зке 
кай а Ьай каЬі( о /азкіп% зо тапу 
диезііопз оп еѵегу зітріе та((ег; і( \ѵаз 
епоиф (о (гу (ке раііепсе о /а  заіп(.

апсі зо ГогіЬ / оп: Ткеге аге зіх гоотз 
орепіп% о / / і( оп (ке пехі/Іоог, Ііѵіпд 
гоот, йіпіп% гоот, Ьа(к, Ьейгоотз, 
апй зо/ог(к. (К. А. Неіпіеіп)

еаііегу ріау, а: А( (козе іппосеп( \ѵогйз 
зке/аіп(ей, (кои&к еѵегуЬойу ргезеп( 
/е!( (ка( іі \ѵаз а скеар %а11е>у ріау.

б а т е  і$ по( \ѵог(Ь (Ье сапсііе, Йіе: Тке 
таКег із Іоо сотрІіса(ей апй \ѵіІІ 
пеѵег рау Ьаск. Пхе ^ате із по( \ѵог(к 
(ке сапйіе.

ріау оп ѵѵогсіз, а: Тке зесге( о/кіх  
Іііегагу зиссезз ыаз кіз (аіепі о /изіп% 
а ріау оп хѵогйз.

8 а т е  із ѵѵоЛЬ (Ье сапсііе, (Ье: "Тка( ’з 
поі а Ьай (кіп§ ...(о каѵе опе гере(і(іѵе 
(кіп% іп кіз Іі/е (ка( такез кіт /ееі Ііке 
а Ьоу адаіп... Тка( іке %ате із \ѵог(к 
(ке сапйіе." (I. 5ка\ѵ)
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играть в кошки — 
мыш ки

ріау саі апй тоизе: Зіор ріауііщ са( 
апй тоизе т(к те! 1 пееіі уоиг 
з(гаі§Н( апзѵѵег!

играть в открытую риі іЬе сакіз оп іЬе ІаЫе: Виі 1
і^погей Ніт апупѵау, зауіпі -  “Уои 
сап'(зау I  йоп ’( риі (Не сагсіз оп іке 
іаЫе, те апсі (Не Возз, Ьи( І'т НаиІіп% 
оиі, /о г  1 са(сН (Не тійпіф( (о 
МетрНіз... (К. Р. ІѴаггеп)

играть вторую скрипку ріау зесопсі ГісМІе: І( із %оіп% (о Ье
Нагй/о г  Ніт, Не із по( изей (о ріауіп^ 
зесопй /іййіе.

играть на руку кому-л. ріау іпіо зшЬ.’з Ьапсіз: Нег Іоп§ 
аЬзепсе ріауесі іпіо Ніз Напйз.

ріау ироп зтЪ .’з Ьеагі зІгіп§з: Еѵегу 
ѵогй о /Негз ріауей ироп Ніз Неаг( 
зігіп&з.

ріау Ьу еаг: Не із ѵегу Іа1еп(ес1, Не сап 
ріау апу теіосіу Ьу еаг.

ріау Гог іЬе Ьі§Ь зіакез: Ш епуои \ѵеге 
ріауіп^/ог (Не Ніфіез( з(акез, уои тасіе 
іке Ыфезі Ый. Зке іпіепйсй /о %атЫе 
оп (Не/а( тап 'з %геей. ЗНе тиз( йо зо 
іп зисН а и>ау аз (о ріасе (Не ои(соте 
Ьеуопй апу АоиЫ. (А. Наііеу)

ріау а раП: І/уои уѵеге те апсі I  \ѵаз 
у о и , I / уои кай (о ріау ту раг( ои( 
УѴкаі шиШ уои <1о? (СН. Кеа)

ріау ѵѵііЬ Гіге / ес^ес! Іооіз: Ве саге/иі, 
скеаИп% Ніт із Ііке рІауіп% \ѵі(Н ес!§ей 
(ооіз.

идти в  гору Ье ир ап«і сотіп§: Ніз зоп к аз
^гайиаіей/гот Ох/огй, апй по\ѵ Не із 
ир апй сотіп%.

играть на чувствах

играть по слуху 

играть по-крупному

играть роль 

играть с огнем
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идти в ногу

идти в ногу со временем

идти во главе

идти вразрез 

идти как  по маслу 

идти на все 

идти на пользу

идти на попятный

идти на уступки

идти насмарку

идти не в ногу 

идти по верному следу

ГаІІ іпіо зіер: ІѴІіеп \ѵаІкіп% ы (к  кег 
/аікег, зке аІм>ауз ігіез іо/аіі іпіо зіер.

кеер аЬгеазІ оГ (Ье Іішез: Уои аге а 
Іиску тап, уои топазе Іо кеер аЬгеазІ 
о/(ке (ітез.

ІеасІ (Ье ѵѵау: Не заій поікіп%/иПкег 
ипііі №икег кай Іей Іке \ѵау оиізійе 
іпіо іке сііу щиаге. (3. Скгіз(оркег)

гип соипіег Іо зтіЬ.: Ніз Іаз( ііесізіоп 
гипз соипіег (о кіз еѵегуйау сопйисі.

80 оп (о іЫ ) ѵЛіееІз: Не йісі кіз Ъезі іо 
гип Іке \ѵкоІе (кіп% оп оііей ѵікееіз.

§о аіі 1еп§(Ьз: I  ікіпк зке із геаііу Іо %о 
аіі Іеп%(к іп такіп§ те іке сиіргіі.

<1о ѵ/еіі: Ву (ка( (іте ке \ѵаз а сегіі/іесі 
риЫіс ассоипіапі, йоіп^/аігіу іѵеіі/о г  
кіз а§е, апй аігеасіу таггіей. (I. 8ка\ѵ)

геігасе опе’з зіерз: Не %о! ѵегу 
ехсііей, апсі зке йесійей іо геігасе кег 
зіерз.

т е е і  Ьаіілѵау: 1п огсіег Iо заѵе у оиг 
таггіа^е уои тизі тееі еаск оікег 
ка і/  и ’ау.

20 Іо \ѵазІе: Ікаѵе \ѵогкей аі іке 
гезіаигапі апсі I кпо\ѵ ко\ѵ тиск/оой  
§оез (о \ѵазіе еѵегу йау.

Ье оиі оГ зіер: Тке Ьоу із оиг о /зіер 
\ѵіік (ке сіазз.

Ье оп іЬе гі&Ьі зсепі: Тке роіісе із оп 
(ке г іф і зсепі, апсі опе о/(ке  
сгітіпаіз із аігеайу/оипй.
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поли по ложному следу

идти по проторенной 
дорожке

идти по пятам 

идти по стопам

идти своим путем

идущий вразрез 

нз вторых рук 

из года в год

из двух зол вы бирать 
меньшее

из объятий смерти

из огня да в полымя

Ье оп а Гаізе зсеп(: Веса из е о /  (ка( 
Ігі/Іе (ке іпзресіог %о( оп а /а к е  зсепі. 
И іоок кіт апоікег топ(к (о саіск (ке 
сгітіпаі.

ГаІІ іп(о а ги(: Тке таіп йап^ег/о г  
еѵеіу сіегк із (о/а іі іп(о а ги(: ке 
(іоет 7 поіісе (ка(.

оп зт Ь .’з Ьееіз: Міз/ог(ипез \ѵаІкей 
зт /ііу оп кіз кееіз.

Гоііоѵѵ іп зт Ь .’з Гооізіерз: Ткеге хѵаз а 
га%%е<1 Ьапй (ка(/оііоѵѵей іп оиг 
/ оо(з(ерз Киппіп% Ье/оге (іте (оок оиг 
йгеатз а>ѵау. (Ріпк Ріоуй)

ГоІІоѵѵ /  іаке опе’з \ѵау: І/уои йоп 7 
Іізіеп )ѵка( (ке реоріе зау (ке реоріе 
%оппа каѵе (о (аке (кеіг о\ѵп ѵѵау... 
(Ск. Кеа)

а( ѵагіапсе \ѵі(Ь: Ніз йесіагаііоп %ое$ 
аі ѵагіапсе т (к (ке сотрапу 'з роіісу.

аі зесопё Ьапсі: 8ке пеѵег (ке 
п е т  а( зесопсі капй.

уеаг іп, уеаг ои(: "Апу \ѵотап, ” ке заісі, 
"хѵко каз апу(кіп% (о (1о ѵѵіік а йогеп 
гозез оп ОсюЬег/фк, уеаг іп, уеаг оиі, 
із по( еѵег §оіп% (о &е( т е..." (I. 8ка\ѵ)

оГ Нѵо еѵііз сЬоозе (Ье 1еаз(: Опсе а%аіп 
зке кай (о скоозе (ке Іеаз( о/ Лѵо еѵііз.

Ггот (Ье ;а\ѵз оГ сІеаЛ: Тке йосіог 
зпаіскей кіт Ьаск/гот (ке]а\ѵз о /йеаік.

ои( о Г (Ье Ггуіп§-рап іп(о (Ье Яге: Не 
(кои^Ііі (ка( і( \ѵаз аіі оѵег, Ьи( /7 
(игпей ои( (о Ье Ііке/ітріпд ои( о/(ке  
/гуіп§-рап іп(о (ке/іге.
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ігі одного теста сделаны Іаггей ѵѵі(Ь (Ье зато  ЬгизЬ: Ткеу ѵѵеге 
поі Ъгоікегз, Ьиі зеетей Іо Ье (агге ' 
т ік іке зате Ьгизк.

из первых рук

из рук в руки

из рук вон плохо

из ряда вон выходящии

из уст в уста

аі Пгзі ЬапсІ: Оссазіопаііу $іпсе 
ікеп...РеІег кай (Ігорресііп /о щ и іге  
аі/ігзі капй ко\ѵ (кіп^з \ѵеге ̂ оіпд.
(А. Наііеу)

іго т  Ьапй (о Ьапгі: Рог аЪоиІ Пѵо 
топік I  соиЫп ’і %еІ ту Ьоок Ьаск аз іі 
кай Ьееп сігсиІаііп% /гот  капй Іо 
капй атоп^ ту /гіепйз.

іп ап оЯЬапсІ ѵѵау: Тіскіп% а\ѵау (Не 
тотепіз ікаі таке ир а йиіі йау Уои 
/гіпег апй \ѵа$іе ікв коигз іп ап о $  
капй \ѵау. (Ріпк Ріоуй)

оиі оГ (Ье \ѵау: Роиг/іітз кай Ьееп 
Іакеп/гот  іке Ьазкіпз ’ сатегаз... I  
гап ікгои^к ікет зеѵегаі Іітез, 
тікоиі зееіп% апуікіп% оиі о /1ке \ѵау. 
(Ь. Мѵеп)

(тот тои(Ь (о тои(Ь: Китоигз аЬоиІ 
ікет и>еге раззей агоипй/гот тоиік
Іо тоиік.

избыток чувств
ш.

извлечь урок

изгладившнися 
из памяти

излить душу

аЬипсіапсе оГ опе’з Ьеагі, (Ье: Тке 
/1о\ѵегз ке кай Ъгои%кі кег >ѵеге/гот  
Іке аЬипйапсе о /к із  кеагі.

Іеагп опе’з Іеззоп: І/ікеге  ѵѵдаг опе 
Іеззоп I  \ѵоиІй каѵе Іікей іо Іеат/гот  
кіт; И н’аз ікаі. (I. 5ка\ѵ)

Ьсуопсі гесаіі: Ткезе еѵепіз іоок ріасе 
Іоп% а%о, ікеу аге Ъеуопй гесаіі.

роиг опе’з Ьеаг(: Уои ’й  Ьеііегроиг 
уоиг кеаП, уои  7/ /ее і ЬеКег.
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изменить решение

изо дня в день

нз-под полы

из-под носа

из-под прилавка

изрядное количество

иметь длинные руки

иметь в  виду

иметь длинный язы к

иметь добрые намерения

иметь довольный вид

сЬап§е опе’з гпіпсі: Апсі по\ѵ (кезе 
сіау.ч аге §опе, І'т по( зо зе!/-аззигесі. 
уѴоіѵ / уіпгі Гѵе скап%есі ту тіпіі, Гѵе 
орепесі ир (Не сіоогз. (Тке Веа(іез)

іг о т  (іау <о сіау: "1 скап^е/гот сіау (о 
сіау, " Не заісі. "5>оте(ітез/гот  
тотеп( (о тотеп(."

ипсіег (Ье (аЫе: Ыдиогз зоЫ ипсіег (Не 
(аЫе тау Ье о / Іо\ѵ диаіііу.

Ггот ипёег опе’з позе: Не сіісіп'( 
ехресі Ніз ЬезІ/гіепй (о з(еаІ Ніз 
^ іг і /  іепсі/гот ипсіег Ніз позе.

ип<іег (Ье соипіег: Ткеге \ѵеге (ітез 
\ѵкеп уои соиісі Ъиу (ке саѵіаг опіу 
ипсіег (ке соип(ег.

§оосЗ / §геа( сіеаі оГ, а: Тке/ас( (ка( \ѵе 
уѵеге НеаЛп^/ог Ріѵе паіигаііу агоизесі 
а ^оосі (Іеаі о / іп(егез(... (А.С. Сіагке)

Ьаѵе а 1оп§ агт: О оп'(/ог§е( (ка( еѵегу 
іп(еІІі§епсе зегѵісе каз Іоіщ агтз.

кеер / Ьеаі іп т і т і -. " Ье заісі, ” 
і/уои еѵег... /  теапуои кпо\ѵ \ѵИеге 
(о соте, <1оп Чуои? " "ГЧ кеер (ка( іп 
тіпЛ. " (I. Зкаѵѵ)

саггу \ѵеі$Ь(: Ніз оріпіоп а!\ѵауз 
саггіез \ѵеі§Н( тіН Піз Ьозз.

Ьаѵе а !оп§ (оп§ие: йоп ’( (еіі Иегуоиг 
зесгеіз, зке каз зисН а Іоп§ (опдие.

Ьаѵе опе’з Ьеагі іп (Ье гі§Ь( ріасе: 5Не 
із аіѵѵауз \ѵеІсоте (о ту Ноизе, зке 
каз кег Неагі іп (Не гі^Ііі ріасе.

Ье аіі зт ііез: Не гесеіѵес! а роз(сагс1 
/гот  Ніз/іапсёе апсі \ѵаз аіі зтііез.
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иметь зуб против 
кого-то

иметь козырь про запас

иметь место

иметь мужество сделать 
что-л.

иметь неплохой шанс

иметь нюх на

иметь острые коготки

иметь под рукой

иметь подход к кому-л.

Ъеаг а §шсі§е а§аіпзІ зтЬ.: Регкаря Не
іоо геііеѵесі М Ье Ьаск іп оиг впи§ 

Ііійе саЪіп...ОгрегНарв Не/ек іНаі 
Не ’<і Ьееп \ѵогвіе<і іп /аіг /і%к( апЛ 
сіісіп ’1 Ъеаг апу дгисі%е. (К. ВгасІЬигу)

Ьаѵе а сагсі ир опе’з зісеѵе: Н еіва  
іои^Н §иу, апсі Не аІ\ѵаув Нав а сагА 
ир Нів віееѵе.

Іаке ріасе: Непгу 8ігаивв..лѵаз Нітвеі/іп 
а тоой о/Леер йергезвіоп. 1/уѵНаІ кай 
Іакеп ріасе \ѵеге ипМиіей саіазігорНе, іі 
тщНі Ье ассеріесі. ([. Авітоѵ)

Ьаѵе йіе ^иіз (о <Зо зтЙі. (разг.): 
".../Неге 'II Ье ап атЬиІапсе \ѵаіІіп% Іо 
іаке Нег Іо Новрііаі іттеііаіеіу ѵѵе 
Іапсі..." "...іі’в %оо<1 (о Неагуои вау 
іНаі. " Уев, ікоифі Ваігсі, ЬиІ вирровігщ 
1 кай іке соттоп диів іо риі іі IНе 
оіНег \ѵау? (А. Наііеу /У. СавІІе)

зіапсі а сЬапсе: "УѴе ’И ваѵе апу/ипНег 
аг%итепІв оп /Не аіг ипіевв іі ’в 
оЬѵіоив Не сіоевп 7 віапсі а сНапсе. "
(А. Наііеу !  Л. Сазііе)

Ьаѵе а позе (Гог: 8Не Насі а пове/о г  
%оосІ Ігапвасііопв.

Ьаѵе зЬагр сіаѵѵз: Іі ів Ьеііег поі іо %еІ 
оп IНе \ѵгоп% вісіе о/Нег. 8Не Нов вНагр 
сІа\ѵв, уои кпо-\ѵ.

Ьаѵе аі Ьапсі: Не Наеі аI Напсі аіі іНаІ 
и>ав пеесіесі іо Ье соппесіей \ѵі(к апу 
тап ог\ѵотап оп Ьоагеі... (I. Авітоѵ)

Ьаѵе а \ѵау \ѵі(Ь: "Уои Наѵе а 
гетагкаЫе \ѵау о /  іп%гаііаІіп% 
уоигвеі/тіН роіепііаі іпіегѵіе\ѵеев, 
Мівв," Не ваісі. (I. 8На\ѵ)
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иметь решающий голос Ьаѵе (Ье зау (амер.)'. "Кі%к(, ” заій 
Кіпдзіеу, \ѵИо аз саріаіп кай (ке Іаз( 
зау іп ай  зиск таііегз. (А. С. Сіагке)

иметь сильный 
характер

иметь счеты с кем-л.

иметь уйму времени

иметь уйму дел / 
быть заняты м по горло

иметь хлопот полон рот

иметь хороший вкус

иметь шансы на что-л.

иначе говоря

ирония судьбы

Ьаѵе §и(з (разг.): "... Ш аіуои зеет Ііке 
(о те /іпаііу \ѵкеп Ідеі геаііу (о кптѵ 
уои... Но\ѵ тиск диіз Іікіпкуои зіііі 
каѵе. Ог тіі. Ог (аіепі... ” (1. 5)іа\ѵ)

Ьаѵе а Ьопе Іо ріск чѵііЬ зотеоп е  
(разг.): I  каѵе (о тееі йаск аз I каѵе а 
Ьопе іо ріск т ік кіт.

Ьаѵс аіі Ше І іт е  іп іЬе ѵѵогісі: Ооп ’( 
таке каз(е -  \ѵе каѵе аіі (ке (іте іп 
(ке \ѵогІй (о йо (кіз ѵѵогк.

Ьаѵе (§оІ) а Іоі /  епои§Ь оп опе’з ріаіе: 
“Шіа( аЬоиІ Iке йос(ог? "... "Не 'з %о( 
епоидк оп кіз р!а(е." (А. Наііеу /
У. Сазііе)

Ьаѵе опе’з Ьапсіз Гиіі: Ве/оге (ке 
таггіаде кіз рагепіз кай (кеіг капйз) иіі.

Ьаѵе ^оосі Іазіе: Не гетоѵсй (ке 
зиіісазе апй (ке дігі за( йо\ѵп. Н о ш гй  
5(оск(оп, ке (кои%к(, кай доой (азіе. 
Тке %ігІ \ѵаз айогаЫе. (К. Ьийіит)

Ье (пехі) іп Ііпе Гог зтіЬ.: \Ѵко ‘з пех( 
іп Ііпе) ог рготоііоп іп уоиг 
йераг(теп(?

іЬаІ із Іо зау: Ткіз Іей кіт Ьаск (о (ке 
Іоипде Ьу а з(гаі%к(-1іпе гоиіе, (ка( із 
(о зау, Ьу %оіп% з(гаі§к( акеай оп (ке 
епііге (гір ке ге(игпей (о (ке ріасе 
/гот \ѵкіск ке зіагіей. (К. А. Неіпіеіп)

ігопу оГ Гаіе, іЬе: П\е ігопу о//аіе \ѵаз 
(каі зке кпоскей а( ту йоог (ке ѵегу 
тотеп( ѵѵкеп ту (гаіп рагіей (о кег (о\ѵп.
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игкн гь иголку в стоге
ГГІІЙ

исключение 
подтверждает правило

искра божия

искры из глаз 
посыпались

искусно лавировать

искуш ать судьбу

испить чашу страданий 
до дна

испортить всю музыку

исправить ошибку 
никогда не поздно

испы ты вать недостаток 
в чем-л.

Іоок Гог а пеегііе іп а ЬоМІе / ЬипсІІе оГ 
Ьау: ...Аоп ’( еѵеп (гу (о/іпйкіт. Іп 
зиск а Ьщ ріасе ікеге і$ Ііке Іоокіп% 
/ог а пеесііе іп а Ьоіііе о /кау.

ехсерііопз ргоѵе Ше гиіе: Уои зее, аз а 
гиіе іке Ьозз скап^ез кіз (ігіѵегз еѵегу 
уеаг. 1і сіоезп7 арріу Іо Л кп. -  УУеІІ, 
ехсерііопз ргоѵе іке гиіе.

засгесі Гіге: Не сігеатз о /Ъесотіп% а 
раіпіег, ап<1 Іоок аі кіз уѵогкз-у о и  
сап хреак аЬоиІ Iке засгесі/іге.

$ее 5Іаг$: 5'ке зіррей аі Iке сігіпк апй 
$а\ѵ зіагз.

\ѵаІк а ІідЬггоре: ...сгесііі тападегз 
оссазіопаііу гізкесі ехіепііп% сгеёіі ог 
арргоѵесі скескз іп $1і%кі1у йоиЫ/иІ 
сазез, \ѵаІкіп% а тепіаі Ііфігоре аз 
1кеу АШ. (А. Наііеу)

Іетр і Гаіе: Ткеге и’аз по зепзе іп 
Іетр!іп% Раіе \ѵіІк иппесеззагу зі%пз 
о / Іихигу. (I. 8На\ѵ)

сігаіп /  сігіак № іЬе Іеез: Шіеп ке 
гетаіпесі аіопе іп а /огещп соипігу, 
ке \ѵаз тасіе (о сігіпк іке сир о /  
китіііаііоп (о Iке Іеез.

ирзеі Йіе арріе сагі: Ніз зиМеп апіѵаі 
ирзеі іке арріе сагі.

іі із пеѵег (оо Іаіе (о теж і: I ікіпкуои 
зкоиШ саіі кег еѵеп по\ѵ. Іі ’з пеѵег Iоо 
Іаіе (о теп А.

Ье $Ьогі оГзтіЬ.: .../ог ікеге \ѵеге поі 
тапу зегѵапіз аі іке раіасе /о г  ікгее 
геазопз: Ьесаизе Iке кіп§ \ѵаз зкогі о /  
топеу... (Ск. Віскепз)
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истекать кровью Ыеесі Ііке а рід: Тке Ъоу си( кіз/іп§ег 
апй зіагіей сгуіп%. "8іор і(! ” кіз тоі/іег 
заій, "уои ’ге по( Ыеес1іп% Ііке а рі%. "

ищи ветра в поле, а 
правду на дне морском

ІгаіЬ Ііез а( іЬе Ьоііош оГіЬе ѵѵеіі: Зке 
із зо паіѵе, зке йоезп 7 кпоѵ/ (ка( (ги(к 
Ііев а( (ке ЬоКот о/(ке уѵеіі.

К
к вашим услугам

к  черту неудачников

каждой бочке затычка

каждый кулик свое 
болото хвалит

как  ангел

как  в воду опушенный

как  вкопанный

аі уоиг зсгѵісе: I/уои пеей а саг,]из( 
саіі Іке %ага%е: (кеге іѵііі аЫауз Ье 
зотеікіп% аі уоиг зегѵісе.

сіеѵіі іаке іЬе ЬігкітозГ, (Ье: ,..(ка( іке 
китап Ъеіп% із а ѵегу сотріісаіей 
сопігарііоп апй Ікаі ікеу аге поі %оой 
ог ЬасІ Ьиі аге §оой апй Ьай апй Iке 
%оой сотез оиі о/Ьай апй Іке Ьай оиі 
о /§оой, апй (ке йеѵіі (аке (ке 
кіпйтозі. (К. Р. ІѴаггеп)

Ьаѵе а Гтцсг іп еѵегу ріе: УУе соиійп 7 
з(ау аѵѵау/гот кег, зке каз а /іпцег іп 
еѵегу ріе.

аіі уоиг §сезе аге зѵѵапз: I  ипйегзіапй 
(каі уои Ііке уоиг (о\ѵп ѵегу тиск, апй 
аіі уоиг %еезе аге зіѵапз \ѵкеп уои (аік 
аЬои( і(.

Іікс ап ап§е1: Ву апй Ьу (ке Ьгоік \ѵаз 
йопе; апй (ке ЬаЬу \ѵоке ир, зтіііп^ 
Ііке ап ап%еІ... (Ск. Оіскепз)

сіоѵѵп іп Ле тои(Ь: \Ѵе те( кіт іп (ке 
з(гее(, Іоокіп^ (еггіЫу йоті іп (ке тои(к.

аз іГ гіѵсіей Іо А е зроі: Тке йо§ Іеарей 
іп кіз йігесгіоп, Ьи( ке з(оой аз і /  
гіѵеіей (о (ке зро(.
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•сяк воды в рот набрал зЬиІ ир Ііке ап оузіег: Не \ѵаз геаЧу а 
скаЧег-Ьох, Ъиі еѵегу ііте зке сате іп 
ке зки( ир Ііке ап оузіег.

к и к  вол на убой

как воск в руках

как  говорится

ап ох §оез Іо іЬе зіаидіііег, аз: Не \ѵаз 
сгагу аЬоиі кег, зо \ѵкеп зке іпѵііесі 
кіт (о іке орега (ікаі ке геаііу 
сіізіікесі) Не \ѵепІ іНеге аз ап ох §оез (о 
(ке зІаи§к(ег.

Ье \ѵах іп зтЬ .’з Ьапсіз: Ткеуоип§тап 
із аз уѵах іп (ке капсіз о/кіз тоікег.

аз іЬс зауіпд ^оез {разг.): Ріеазе, 
йоп ’( Ье теап (о те! Аз (ке зауіп% 
§оез, уои ’ге §оіп% (о геар уѵкаі уои 
каѵе з о у ѵ п.

как гром среди ясного 
неба

как за каменной стеной

как загнанный зверь

как  из ружья

как  каменная стена

как корове седло

как красная тряпка 
для быка

оиі оГЛе Ыие: "\Ѵка( тайеуои йо 
і(? " зке азкесі. "Ои( о /а  Ыие зку. 
\Ѵгі(іп% те /каі ауѵ/иі Іе((ег азкігщ/ог 
а йіѵогсе... " (I. 5ка\ѵ)

заГе аз а сЬигсЬ, аз: 5ке геііез оп кег 
кизЬапй сотр!е(еІу, зке сопзійегз кіт 
(о Ье аз за/е аз а скигск.

аі Ьау: Но\ѵ Іоп^уои §оппа кеер ту 
Іоѵе а( Ьау Но\ѵ Іоп% Ье/оге уои ’ге 
зиге Му Іоѵе із з(гоп% -  ко\ѵ Іоп%. 
(йіге 5(гаі(з)

зиге аз а дип, аз (разг.): Уои 'II пеѵег 
§е( і(/гот те, аз зиге аз а %ип.

Ііке а зіопе \ѵа11: Тке агту зіоой Ііке а 
з(опе хѵаіі, геайу/ог (ке епету аКаск.

Ьо{* іп агшоиг, а: ІѴеІІ, зке Іоокз Ііке а ко^ 
іп агтоиг, \ѵеагіп$ (каі пе\ѵ йгезз о/кегз.

Ііке а ге<1 га§ Іо а Ьиіі: 'Еѵегу кег пехі 
уѵогй \ѵа$ Ііке а гей га§ (о а Ьиіі/ог Іит.
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как  крыса в ловушке

как  мужчина 
с мужчиной

как  н асчет ...?

как  не стыдно!

как  нельзя лучше 

как  одержимый

как  павлин

как  по маслу

как  постелешь, 
так  и поспишь

как  рыба в воде

Ііке а гаі іп а Ігар /  саде: ...Виі (Не гоо/ 
йоог \ѵаз Іоскей ...апй по\ѵ Не ’з 
(гаррей (Неге, (гаррей Ііке а га( іп а 
са%е. (Я. ЗНескІеу)

шап Іо тал: ТНе/ееііп^ (гапз/епей 
іізеі/1о Ніз Іодиасіоиз ргауегз \ѵкіск 
(оок оп (Не аіг о /ап  іп(іта(е 
тап-(о-тап сНа(. (А. Наііеу)

\ѵЬа( аЬоиІ..?: \ѴНа( аЬои( зипгізе ІѴНа( 
аЬоиІ гаіп ІѴНаІ аЬои( аіі (Не іНіп^з ТНа( 
уои ваій ѵѵе уѵеге (о даіп... (М. йаскзоп)

$Ьате оп уои!: Ра(кег (оЫ Ніт: "Но\ѵ 
сап уои Ье а/гаій оГ а Ьоу тисН 
уоип%ег (кап уои? Зкате оп уои !"

пеѵег ЬсПег: Но\ѵ із зке по\ѵ? 1 Норе, 
пеѵег Ье((ег.

Ііке аіі роззеззесі: Еѵегу (іте \ѵНеп ке 
кай ап оррог(ипі(у (о еат зоте 
топеу Не ѵюгкей Ііке аіі роззеззей.

ргоиё аз а реасоск, аз: ТНе зтаіі Ьоу 
кай Неірей кіз дгаппу а ІіКІе, апй 5Не 
Най ргаізей Ніт/о г  зо Іоп§ (На(/о г  (ке 
гезі о /  (Не йау Не \ѵеп( агоипй (ке 
кот е аз ргоий аз а реасоск.

еазу зіесісііпд (амер./. Гог кіт і( т ІІ 
Ье еазу зІеййіп§ (о (гапз\а(е (ке (ех( 
іп(о йарапезе.

аз уои так е уоиг Ъесі, зо уои т и з і Не 
оп іі: N0 опе тиз( кпо\ѵ -  сегіаіпіу кег 
/а(кег, \ѵко кай \ѵагпей кег зо 
зегіоизіу! Бке кай тайе кег Ьей, апй 
уѵоиій каѵе (о Ііе оп і(.

Іаке (о зтіЬ . Ііке а <іиск (о \ѵа(ег: Ніз 
ЬгоіНег каз (акеп (о Іа\ѵ ргасйсе Ііке а 
йиск (о \ѵа(ег.
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как с гуся вода Ііке \ѵаІег о ГГ а сЬюк’з Ьаск: АН (кеіг 
ЬШег гетагкз/еП о / /кіт Ііке \ѵа(ег о // 
(ке Диск ’з  Ьаск.

как с козла молока

как свинцом налитый

как сельди в бочке

как скорбное изваяние

т іік  (Ье Ьиіі /  гат: /  йісі азк Ніт (о 
кеір те Ьиі іі ыаз Ііке ті!кіп§ (ке ЬиІІ.

Ьеаѵу аз Іеасі, аз: Не каД а іеггіЫе 
кеаДаске, апД аІІ кіз Ьосіу ичк аз 
кеаѵу аз ІеасІ.

раскесі Ііке Ьеггіп^з (іп а Ьаггеі): Не 
кпе\ѵ іка( аі гизк коигз реоріе іп іке 
Ьизез \ѵеге раскей Ііке кеггіп%з.

Ііке раііепсе оп а шопитепі: АтШзІ 
аЧ реоріе гоагіп% іп Іаи^кіег зке 
з(ооД зегіоиз, Ііке раііепсе оп а 
топитепі.

как стеклыш ко сіеап аз а ѵ/Ьізі1е, аз: Тке \ѵаіег іп (ке 
Іаке \ѵаз сіеап аз а \ѵкіз(1е.

какая разница

каким ветром занесло?

каменное лицо

камень преткновения

\ѵЬаІ а (ІІГГегепсе: "Ткеу Іоок Ііке те, 
тауЬе еѵеп тогзе (кап те, ...тауЬе 
\ѵе еѵеп касі оиг зиі(з таДе Ьу (ке 
зате (аііог, Ьи( СосІ, \ѵка( а 
Ді//егепсе " (I. Зкаіѵ)

\ѵЬаІ §ооё \ѵіп<і Ьгіп§з уои Ьеге?
{разг.У I  сіоп'(кпо\ѵ \ѵка( %ооД \ѵіпД 
каз Ьгои§к( кеге ту оІД/гіепД, Ьи( Гт  
ѵегу &ІасІ (о зее кіт.

рокег /  5Ігаі@М Гасе, а: Не \ѵаз 
зкоскеД Ьу (ке ргісе, Ьи( аз ке \ѵаз 
%ооД аі кееріп% а рокег/асе ке сіісіп'( 
зко\ѵ апу(кіп%.

госк оп лѵЬісЬ \ѵе зрііі, іЬе: 8ке/еІ( 
(ка( ркузісз \ѵоиМ Ье (ке госк оп 
\ѵкіск зке соиШ зр!і( а( (ке ехатз.
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камнем пойти ко дну зіпк Ііке а зіопе: Ізіпк Ііке а з(опе (каі ’з 
Ьееп (кготг іп (ке осеап Му Іодіс каз 
йгоѵтей іп а зеа о /етоііоп. (5(іп%)

камня на камне 
не оставить

кануть в вечность

капля в море

карманные деньги

катиться по наклонной 
плоскости

качаться как маятник

кисейная барышня

класть под сукно

клин клином выш ибают

клянусь богом!

кпоск оѵег Ііке зкіКІез: Тке рго/еззог 
кпоскей оѵег еѵегу аг%итпеп( о/ кіз 
з(ийеп( Ііке зкіиіез.

разз іпіо зііепсе: 5о тапу патез о /  
тіпог зсіепШз каѵе раззей іп(о зііепсе.

сігор іп іЬе Ьискеі, а: Не ргорозей те 
зоте) іпапсіаі кеір, Ьи( іі \ѵаз Ііке а 
йгор іп (ке Ьиске(.

ріп топеу: I  Іікей (ке дігі ѵегу тиск 
апй зрепі аіі ту ріп топеу (о Ьиу кег 
зтаіі ргезеп(з.

Ьіі іЬе зкісіз (амер., разг.): Не зіагіей 
(о йгіпк, кіз \ѵі/е соиійп'(Ьеаг і( апй 
Іе/(, (кеп ке Ьедап (о кі( (ке зкійз.

8\ѵіп§ Ііке а репсіиіит: Зіпсе (ке 
еі%к(ееп(к сепіигу іѴеѵѵ Огіеапз кай  
зхѵипд Ііке а репйиіит Ьеііѵсеп гіскез 
апйроѵегіу. (А. Наііеу)

\ѵеак зізіег, а (разг.): Не ’з йопе 
еѵегуікіпдроззіЫе по( (о каѵе кіз зоп 
%го\ѵп аз а \ѵеак зіз(ег.

Іау /  ри( оп Ше зЬеІГ: Н ергойисей опе 
ійеа а[(ег апоікег, ЬиІ тозі о/(кет  
уѵеге ри( оп (ке зкеі/.

«ігіѵе оиі Пге \ѵі(Ь Яге: Із(аг(ей  
тееііпд апоікег дігі, коріпд (о йгіѵе 
ои(/іге \ѵі(к/іге.

Ыезз т у  зоиі!: Му еуез !і§к( ир \ѵкеп 
уои саіі ту пате 'Саизе I  кпо\ѵ уои ’ге 
доппа (геа( те гіф і Віезз ту зоиі I  Іоѵе 
уои, (аке (кіз кеаг( а\ѵау... (Майоппа)

84



клянчить деньги риі іЬе Ьее оп зтЬ.: Не каіей \ѵкеп кіз 
зоп ри( (ке Ьее оп кіт.

князь тьмы

когда рак на горе 
свистнет

ргіпсе оГ ёагкпезз, іЬе: іѴіік кіз Ыаск 
Ьеагсі апсі Ьигпіп% еуез іп ап§ег Не 
геаііу Іоокесі Ііке (ке ргіпсе о / (Іагкпезз.

\ѵЬеп Ьеіі Ггеегез (оѵег) (разг.): 
ЕѵегуЬойу кпош  (ка( ке ѵѵіІІ <іо (ка( 
опіу \ѵкеп кеіі/геегез.

когда счастье улыбнется \ѵЬеп опе’з зЬір сошек Ноте: І/т у  
зкір сотез коте, I  \ѵШ сегіаіпіу Ьиу 
те а/апсу саг.

кожа да кости

козырь про запас

колесо фортуны

комок в горле

конец света

конца краю не видно

зкіп апсі Ьопе: I  соиМп '(Ьеііеѵе ту 
еуез: а/іег Пѵоуеагз о / (гаѵеіііпд; іп 
А/гіса ке \ѵаз по(кіп% Ъи( зкіп апй Ьопе.

асе-іп-Ле-ЬоІе, ап (амер.): "I Іаікесі 
т ік  іке КоозеѵеН. І/\ѵе ’ге іп а ]ат 
Іопіцкі Ікеу сап Ііеір из оиі \ѵі(к 
тауЬе Ікігіу гоотз. ” Тке кпо\ѵІес!%е, 
ке (кои%к(, ыаз геаззигіп% -  ап 
асе-іп-іке-коіе, ікоиф  поі Іо Ье изей 
ипіезз еззепііаі. (А. Наііеу)

ѵѵЬесІ оГРогІипе, Йіе: Не аЫауз Іауз 
кіз корез оп Іке уѵкееі о /Рогіипе.

Іишр іп опе’з Лгоаі, а: Аз зке зШгІегі 
Ю ІеІІ аЬоиІ кег тіз/огіипез, ке %о( а 
Іитр іп кіз ікгоаі.

епсі оГ Ле ѵѵогіі, іііе: Рог^е((іп§ аіі іке 
сігеатз ікаі ке кай Не йоезп ’( геаііге 
іі ’з поі іке епй о/(ке \ѵогШ 1( сіоезп'( 
каѵе (о Ье (каі ЬасІ. (М. Лскзоп)

тоге іЬап опе сап зЬаке а зііск а<: Не 
із ѵегу гіск, ке каз %о( тоге топеу 
(кап уои сап зкаке а з(іск аі.
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кончил дело -  
гуляй смело

копейку сэкономил, 
а рубль потерял

корабль пустыни

корень зла

коротко и ясно

короче говоря 

корыстная любовь

коси коса, пока роса

кот наплакал

крайности сходятся

красивый снаружи, 
но гнилой внутри

Ьизіпезз ЪеГоге ріеазиге: Уои сап ’(%о 
ои( поуѵ, уои тизі/іпілк уоиг к’огк/г з ( .  
Визіпезз Ье/оге ріеазиге, уои кпоѵѵ.

реппу \ѵізе апй роипсі ГооІівЬ: Тойау 
ке ѵѵо5 реппу \ѵізе апйроипсі/ооіізк: 
іпхіеасі о /§оіп% (о іке оЦісе Ьу Іахі ке 
\ѵепі (кеге Ьу/оо( апсі и ш  Іаіе ю  §е( а 
\ѵе!1-раі<і]оЪ.

зЬір о Г Л е гіезегі, іЬе: Зооп ке 
ипеіегзіоосі \ѵку Iкеу саііесі іке сатеі 
'іке зкір о/(ке гіезегі

гооі оГаіі еѵіі, іЬе: Мопеу зо (кеу зау, Із 
(ке гоо( о{ аіі еѵіі (осіау... (Ріпк Ріоусі)

ЛаГз Паі (разг.): I  зіау коте (осіау, 
апй (каі ’з /Іа(.

№ си! а Іопд зіогу зЬогІ: То си( а Іоп% 
$(огу зког(, (кеу сіШп '(§о т(к из.

сирЬоаггі Іоѵе: іоок, кег/іапсе із тиск 
оЫег, (кап зке. Ізп '((ка( сирЪоагй Іоѵе 
ѵгкіск таЛе кег $(ау т(к кіт?

таке Ьау ѵѵкііе йіе кип зЬіпез: ІѴе тизі 
Іеаѵе (осіау. Тке \ѵіпй із%оЫ поѵѵ апй і /  
м>е таке кау уѵкііе (ке зип зкіпез, ѵѵе 7/ 
Ье аЫе (о геаск (ке ріасе іп а шеек

$сагсе аз Ьеп’з ІееіЬ, аз (разг.): Уои 
кпо\ѵ, кіз/іпапсіаі гезоигсез аге 
зсагсе аз кеп ’з (ееік.

ехігетез тееі: ТІіеіг/гіепсізкір із гаікег 
сигіоиз: опе із гисіе, апеі (ке о(кег із 
ѵегу роШе. 1’й зау, ех(гетез тееі.

сіеагі зеа арріе / ігиіі, а: Тка( Ьеаи(і/иІ 
итЬгеЧа (игпесі ои( (о Ье а сіеасі зеа 

/ги іс  іі Ьгоке оп (ке зесопеі сіау.
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красный как рак гесі аз а Ьееі, аз: Наѵйщ кеагй во 
тапу сотріітепіз, ке віоой Iкеге аз 
гей ав а Ьееі.

крепким орешек 

крестики-нолнки 

кричать караул

кровь не вода

кровь с молоком 

крокодиловы слезы

кроткий как  ягненок

крохи чего-л.

круг обязанностей

круглые сутки 

кры латы е слова

Ьаг(1 го\ѵ (о Ьое, а: Ткаі (авк ке 'в ^іѵеп 
из... и  веетв (о Ье а кагй го\ѵ іо кое.

пои§Ь(з апсі сгоззез: Не ів ехігетеіу 
/опіі о /рІауіп§ пои^кіз апй сговвев.

сгу Ыис тигйег (разг.): Не Іоокей Ііке 
а кагй %иу, Ьиі И \ѵаз ке ыко/ігзі 
сгіей Ыие тигйег зееіп% Іке епету.

ЫоосІ ія (Ьіскег Лап ѵѵаіег: А \ѵогк ікаі 
пеѵег йопе Раікег іо воп Сеі іі г іф і  
Ткеге ‘в по Ыоой Ікіскег ікап іпк Неге 
іѴііаі I  вау Ыоікіп^ вітріе ав уои 
ікіпк. (Ѵ2)

т іік  апсі гозез: Ьоок а( кег Ьоу, ке ів 
аіі тіік апй говев.

сгососШе (еагз: Ьоок, ікаі тап каз 
йезігоуей ту сагеег, апй по\ѵ ке із 
зкеййіп% сгосойііе (еагз оѵег те.

§еп(1е аз а сіоѵе /  ІатЬ, аз: Ніз т /е  
арреагей (о Ье а уоип§ Іайу. %епі!е аз 
а йоѵе.

гігіЪз апй йгаЬа: Тке йгіЬв апй йгаЬз о /  
Ѵщиог/оипй ікеіг \ѵау Іо Iке согпег о /  
а Ьазетепівіогегоот... (А. Наііеу)

Іегшз оГ геГегепсе: 8опу, Ьиі I  сап '( 
кеір уои. Тке таііег ів ои( о /т у Іегтз 
о /  ге/егепсе.

агоипсі (Ье сіоск: ІѴе %оппа госк, госк 
Агоипй іке сіоск ІопщкІ. (Вііі Наііеу)

ѵѵіп{?е<і ѵѵогсіз: 5ке ів ѵегу/опй о /  
ивіп§ \ѵіп^ей \ѵогйз іп кег врееск.
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кры сы бегут с тонущего га(з сіезеП а зіпкіпд зЬір: Тке (еат 
корабля ига Іоо5Іп% іке таіск апсі іке/апз

зіагіей Іеаѵігщ ІІіе акиііит Ііке гаЦ- 
йезегі а зіпкіп% зкір.

кры ша, над головой

кто бы мог подумать!

кто есть кто

кто ждет, тот дождется

кто много говорит, 
тот мало делает

кто много грозит, тот 
мало вредит

гооГ оѵег опе’з ЬеасІ, а: Ткаіуеаг ке 
Іозі еѵегуікіп^: кіз/атііу, кіз топеу 
апй а гоо/омег кіз кеай.

оГаіі ріасез: ...И \ѵаз іп кіз о\ѵп ііте 
апй оп кіз о\ѵп ріапеі. Ьискііу, 
Іеіерогіаііоп зеетей (о каѵе 
НтііаІіопз...Не \ѵаз іп №\ѵ Огіеапз, 
о /аіі ріасез. (Н. Киііпег)

\ѵЬо із \ѵЬо: ...апй іке Ііпез оп іке тар 
тоѵесі/гот  зі<1е Іо зійе ВІаск апсі Ыие 
Апй \ѵко кпо\ѵз \ѵкіск із \ѵкіск апсі 
ѵі’к о із ѵѵко... (РіпкРІоуі)

сѵегуйііп§ сошсз (о Ьіш ѵѵЬо кпоѵѵз Ьо\ѵ 
(о лѵаіі: Тке ргоѵегЬ зауз Ікаі еѵеіуікіп^ 
сотез Ю кіт ѵѵко кпо\ѵз ко\ѵ Ю уѵаіі. Виі 
поЬосіу кпот ко\ѵ Іоп§ іі сап Іаке.

§геа(ез( (аікегз, (Ье Іеазі ёоегз, (Ье: /  
кпо\ѵ Ікаі ке каз рготізесі, Ьиі I  сіоп ’1 
ехресі кіт Іо йо ікаі: іке дгеаіезі 
Іаікегз, (ке Іеазі йоегз.

Ьагкіпё <іо§з зеИогп Ьі(е: Не о/іепуеІЫ  
а( из, Ьиі \ѵе сіісіп ’1 рау тиск аііепііоп Іо 
И: Ъагкіп^ йо%з зеЫот Ьііе.

кто над чайником стоит, \ѵа(сЬесі роі пеѵег Ьоііз, а: Ш а(‘з Iке 
у того он не кипит изе о /зіиіп% аі Iке \ѵіпйо\ѵ \ѵаіііп%/о г

кіт? А \ѵаіскейроі пеѵег Ьоііз, уои  7і  
ЪеИег оссиру уоигзеі/т ік зотеікіп^.

кто платит, 
тот и заказы вает 
музыку

Ье ѵ/Ьо рауз (Ье рірег саііз (Ье (ипе: 
Ѵез, ке ѵѵя5 рауіп% іке рірег апй ке 
\ѵазп Ч са11іп% іке Іипе. І1м>аз а кеіі о /  
а ргісе Iо рау /о г  (аіі. (Я.Р. }Ѵаггеп)



»•« |шпо встает, 
*«іі и удача ждет

•но раньше встает, 
»оі вдвое живет

кто старое помянет, 
тому глаз вон

кто-то теряет, 
кто-то находит

куда глаза глядят

еагіу Ьігё саІсЬез іЬе \ѵоші, (Ье: I  пеѵег 
тапа^есі (о %еІ ир зо еагіу іп (Не 
тогпіп§, ікои^к ту тоіЪег Іікей (о 
зау: "ТНе еагіу Ыгй саІсНез /Не \ѵогт. ”

еагіу Іо Ьесі апй еагіу Іо гізе шакез а 
т а п  ЬеаІіЬу, ѵѵеаКЬу ап<1 \ѵізе: Аге 
уои зіііі іп Ьей? 8о Іаіе іп іНе 
тогпіп%? Уои у ѵ ііі пеѵег Ье ИеаІіИу, 
\ѵеаІіНу апй тзе.

Іеі Ьудопез Ье Ьудопез: О.К., Іеі 
Ьу^опез Ье Ьу^опез. Ье( ’з з/агі/гот  
(Не ѵегу Ъе%іппіп% а%аіп.

опе регзоп’з Іозз із апоіЬег’з §аіп: Уои 
кпоѵѵ, I  Наѵе ІозІ ту \ѵа11е( (ойау тіН 
іНе ргеііу зит о/топеу. - 1 %иезз уоиг 
Іозз \ѴІІІ Ье апоіНег тап ’з §аіп Юсіау.

ЬеГоге опе’з позе: Не гап з(гаі%Н( 
Ье/оге Ніз позе, ПИ Не соиісі Неаг іНа( 
поЬойу моду/ ЫІо\ѵіп% Ніт.

куй железо, пока горячо зігіке \ѵЬі1е Ле ігоп із Ьоі: \ѴНіІе Не із іп 
%оой тооіі, уои сап азк Ніт] ог апоіНег 
/аѵоиг. 8(гіке лѵНіІе (Не ігоп із Но(.

купить кота в мешке Ьиу а рід іп а роке: Не \ѵа.у о$егей а 
)оЬ, Ьи( Ніз пе\ѵ Ьозз й ійп '( \ѵап( (о 
Ьиу а рі% іп а роке; Не іпѵі(ей Ніт] ог 
а НаІ/-ап-Ноиг іп(егѵіе\ѵ.

лакомая добыча

лебединая песня

Л
зіісе оГ іЬе ріе /  саке: Мопеу И ’з а 
сгіте 8Наге і(/аігіу Ьи( йоп '( (аке а 
зіісе о/т у ріе... (Ріпк Ріоуй)

з\ѵап зоп§: ТНе оій \ѵгі(ег саііей (На! 
Ьоок Ніз з\ѵап зоп% апй зіоррей 
\ѵгі(іп%.
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легкий как  перышко

легкий противник

легко / ни за что 
доставшиеся деньги

легко пришло, 
легко и ушло

легок на помине

легче предупредить, 
чем вылечить

лежачего не бьют

лезть из кожи вон

лезть на рожон

1і§Ь( аз а ГеаіЬег, аз: Не ІоѵеД кег зо 
тиск апсI о/(еп саггіесі кег оп кіз 
капсіз. 8ке зеетеД (о Ье аз Ііцк( аз а 
/еаікег!

еазу ІоисЬ, ап: N0 гіоиЬі \ѵе 7/ \ѵіп іке 
пехі §ате -  от  гіѵаі із %оіп§ іо Ье ап 
еазу Іоиск.

топеу Г оп ат / поіЬіпд: Уои ріау іке 
§иііаг оп іке МТУ. Ткаі аіп 7 хѵогкіпс; 
ікаі ’з Iке \ѵау уои іо  »7 Мопеу/о г  
поікіп' апсі скіскз/ог/гее. (йіге  
З(гаііз)

еазу соте, еазу 5 0 : "Еазу соте, еазу 
§о, "Кіеіп заісі. А тап \ѵко касі 
гесепііу гесеіѵесі а скеск/о г  ікгее агиі 
а каі/тііііоп сіоііагз соиЫ Іаік Ііке 
(ка:. (I. 8ка\ѵ)

Іаік оГ іЬе сіеѵіі апё Ье ѵѵііі арреаг: /  
игоуизі (кіпкіп% о/уои, Мг. Вгоѵѵп. 
Таік о /  (ке гіеѵіі а п і ке 41 арреаг.

ргеѵепііоп із Ъеііег іЬап сиге: 
Ргеѵепііоп Ьеіп% Ье((ег (кап сиге, (ке 
зепзіЫе соигзе \ѵаз (о зее (ка( (ке 
зі(иа(іоп зкоиШ пеѵег Деѵеіор. (I. 
ѴУупсІкат)

сіопЧ зігіке /  кіск а т а п  \ѵЬеп Ье із 
ёоѵѵп: I  (кіпк ке із копез( апсі \ѵіІІ 
пеѵег кіск а тап \ѵкеп ке ’з <іо\ѵп.

сіо опе’з Ьезі: Гт зіапсііп' іп (ке гаіп, 
СеКіпд зоакіп' ѵѵеі Гт сіоіп' ту Ьез( 
Ви( \ѵка( Но I  %е(. (ЕЬО)

азк Гог іі: 8ке касі азкеД/ог і( апсі ке 
кай §іѵеп і( (о кег апсі к е /ек  а %геа( 
геііе/(ка! ке касі/іпаііу §о((еп і( ои(.
(I. 8ка\ѵ)
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••мі. до добра не доводит ісііе Ьгаіп із (Ье (ІеѵіРз ѵѵогкзНор, ап: 
Уои зііоиій ѵѵогк кагй. Ап ійіе Ьгаіп із 
іке йеѵіі ’з уѵогкзкор.

ЛГЧІ. КОСТЬМИ

лгчь на операцию

либо да, либо нет 

либо пан, либо пропал

линяя жизни

лить воду на чью-то 
мельницу

литься рекой

лицом в грязь 
не ударить

лицом к лицу

лиш ить дара речи 

лиш иться рассудка

2 0  № іЬе зіаке: Не із геасіу (о до Іо (ке 
з(аке/ог кіз сопѵісііопз.

6 0  ипсіег (Ье кпіГе (разг.): Тке йізеазе 
\ѵеп( (оо/аг апй іке опіу \ѵау оиі/о г  
кіт \ѵаз Іо до ипсіег (ке кпі/е.

іаке іі ог Іеаѵе іі: Таке і( по\ѵ ог Іеаѵе
іі №эи> іі ’з аіі \ѵе саге... (АВВА)

песк ог поЙііп§: 77/е йосіог 
ипйегз(оой ікаі іп зеѵегаі тіпиіез ке 
соиій Іозе іке раііепі апй ікеге \ѵаз по 
Ііте Іе/і -  іі \ѵаз песк ог поікіпд.

Ііпе оГ ІіГе, іЬе: Ьоок, (ке Ііпе о / Іі/е оп 
уоиг раіт із во Іопд.

Ъгіпё §гІ5І Іо зтЬ .’з / (Ье т ііі: Уоиг 
\ѵогйз зигеіу Ьгіпд дгіз( (о кіз тііі.

Ло\ѵ Ііке \ѵа(ег: Тке рагіу іѵаз О.К. 
т (к т пе/Іот пд  Ііке \ѵа(ег.

§іѵе а §оосі /  Гіпе /  зріепдісі ассоипі оГ 
опезеІГ: Гт зиге 1 т іі Ье аЫе (о діѵе 
а доой ассоип( о /тузеі/зкоиій (ке 
песеззііу агізе.

Гасе (о Гасе: Э ійуои еѵегкаѵе а 
йгеат (ка( уои соиійп7 ехріаіп? Оій 
уои еѵег тее( уоиг ассизегз/асе (о 
/асе іп (ке гаіп? (ВоЪ Оуіап)

зігіке зтЬ. йитЬ: Ніч гер1у$(гоке те йитЬ.

Іозе опе’з тіпсі: Опе йаууои  7/ зее 
\ѵка( апдеіз сап зее Огеззей іп Ыаск і /  
зке сотез Ьаск, I  (кіпкГІІ Іозе ту 
тіпй. (ШХ5)
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лиш ь изредка опсе іп а ѵѵЬіІе: Не кпоѵ>з кіз]оЪ 
аігщкі. Опіу опсе іп а \ѵкіІе I  каѵе (о 
сксск кіт.

ловить каждое слово

ловить рыбу 
в мутной воде

ложная тревога

ломать голову

лопнувшии как  пузырь

луч надежды

лучше один раз увидеть, 
чем сто раз услыш ать

лучше поздно, 
чем никогда

Ьап§ оп зтЬ .’з Іірз /  ѵ/огсіз: УѴкіІеуои 
\ѵеге кап^іп^ уоигзеі/оп зотеопе 
еізе ’з ѵиогйз Оуіп% (о Ьеііеѵе іп уѵкаі 
уои кеагй I  \ѵаз з!агіп§ зігаідкі іпіо 
іке зкіпіп% зип... (ЕЬО)

ЯзН іп {гоиЫесі шаіегз: Не тас/е а 
/огіипе/ізкіп§ іп (гоиЫей \ѵа(егз 
йигіп% (ке уѵаг.

Гаізс аіагт, а: Зисійепіу (ке йо§
Ьагкей, Ьи( Іискііу і( уѵаз а/аізе  
аіагт: ап оѵѵі/Іеѵѵ раз( (кеіг/іге.

зеі опе’з ѵѵііз іо ѵѵогк: Ткеу зе( (кеіг 
т!з (о \ѵогк (о /іп й  (Не М'ау (о %е( (кеіг 
топеу Ьаск.

ЯазЬ іп (Ье рап, а: “5іеіпкагсІ( йоезп'( 
соипі, ... Тке о(кег !\ѵо %иуз -  
"Теісктап тайе а сопіетр(иоиз 
зоипй. "Пазкез-іп-(ке-рап. Опе зко( 
§епіизез." (I. 8ка\ѵ)

гау оГЬоре, а: І/Ікеге 'з а Сой, і / ке 
\ѵа(скіп§ Сап ке діѵе а гау о/коре зо 
тиск раіп апй зо тиск зоігоуѵ... 
(Сепезіз)

зееіп§ із Ьеііеѵіпд: ІѴеІІ, Ісоиій  
кагйіу Ьеііеѵе уои ипііі I  зее і( тузеі/. 
8ееіп% із Ье!іеѵіп§, уои кпо\ѵ.

ЬеПег Іаіе (Ьап пеѵег: "Гт/іпаііу 
зегѵіпз йіппег," заій йапе(. “Ве((ег 
Іаіе (кап пеѵег. ІѴІіаі 'И Ье -  Іатр 
скор ог %гі11ей заітоп? " (А. Н аііеу/ 
У. Саз(іе)
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лучше синица в руках, Ъігё іп (Ье Ьапсі із \ѵог(Ь (\ѵо іп (Ье 
чем журавль в небе ЬизЬ, а: І/уои сап ’( §іѵе те а/Іа(,

ріеаве §іѵе те а гоот іп (ке ков(еІ. 
Шіа! I  пеед ів а гоо/оѵег ту кеасі. А 
Ыпі іп Іке капй, уои кпоѵѵ!

лучшее -  враг хорошего Ьезі із (Ье епету оГ (Ье ^оосі, (Ье:
Уои ’<і Ьеііег в(ор аі Ікаі, ав (ке Ьезі ів 
(ке епету о/(ке %оосІ!

лучшие дни

львиная доля

льет как  из ведра

любовь с первого 
взгляда

любовь слепа

любой ценой

любопытной Варваре 
нос оторвали

ЬеКег йауз: АІСкои^к іі Іоокей 
гевресіаЫе епоиф оп (ке оМзісіе, (ке 
ко(еІ ка<і веёп ЬеНег сіаув. Ав кай і(в 
сІіеп(еІе. (I. 8кам>)

Ноп’з зЬаге, (Ье: Тке Ііоп ’в вкаге о /  
оиг рго/іі \ѵав вреп( оп Ъиуіп% пс\ѵ 
едиіртеп!.

И із роигіп§ саіз апсі сіо§з :Гт 
в(апсііп' іп (ке гаіп, І( ’в (еетіп' с!о\ѵп 
оп те Са(в апй сіо^з ’ I  ѵѵаппа Ье 
/гее... (ЕЮ )

Іоѵе а( Пгз( зі§Ь(: Мапу реоріе сіоп'( 
Ьеііеѵе іп Іоѵе а(] пв( віф(, Ьи( I  До.

Іоѵе із Ыіпсі: Зке сіісіп ’( вее ків/аиНв ав 
Іоѵе ів Ыіпіі, апсі вке Іоѵесі кіт сіеагіу.

а( апу ргісе: Не \ѵав геасіу (о таггу 
кег а( апу ргісе.

сигіозі(у кіііесі (Ье саі: Поп ’( авк во 
тапу диев(іопв, сигіові(у кіііесі (ке саі.

м
мало-помалу Іі((1е Ьу 1і((1е: І( \ѵав ків весопй \ѵеек о /

\ѵогкіп% (кеге, ап<1 Ііиіе Ьу ІіШе ке 
Іеагпей (ке тіпи(ев( сіеіаіів о /ків пеѵі 
]оЬ.
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мальчик с пальчик Т о т  ТЬитЬ: Не \ѵаз ѵегу іаіі, Ьи( кіз
/гіепйз саііей кіт Тот ТкитЬ.

манна небесная

мастак по части чего-л.

мастер на все руки

махнуть рукой на что-л.

медленно, но верно

медный гроиі

между двух огней

гааппа & от Ьеаѵеп: \Укеп (Не сіоѵе 
сате Ьаск Іо из Не (кге\ѵ йо\ѵп а (ѵі>і§ 

1( \ѵаз таппа/гот кеаѵеп апй теапі 
\ѵе соиій Ыо\ѵ (кіз (5(іп$)

о И зоісііег а( зт(Ь., ап: Сап уои ціѵе 
те а ріесе о /асіѵісе оп Iка( таііег? — 
Уои ’й  Ьеііег %о (о ^аск, ке із ап оій 
зоійіег аі ІкаІ зогі о / (кіп%.

Даек оГаіі Ігасіез: Ткеіг%гапй/а(кег 
н>аз а ѵегу ехрсгіепсей тап, геаі Л с к  
о /  аІІ (гайез.

§іѵе зтіЬ . ир аз а Ьасі р Ь : ІІпеазу 
(кои%к(з тасіе зіеер йі//\сиІ(. Зооп ке 
§аѵе іі ир аз а Ьасі}оЬ апй §о( ир.

зіоѵѵ апсі зиге: Зіоѵѵ апй зиге ке із 
%еіІіп% кі%кег апй кіфіег іп кіз 
рго/еззіопаі сагеег.

гкі сепі, а {амер., разг.): "Уои'ге%оіп%
(о рѵе кіт ргасіісе арргоаскез? "риі іп 
(ке сопігоііег. "Ітизі. ІѴіікоиІ аі Іеазі 
1>ѵо ог ікгее I  уѵоиійп ’1 %іѵе а гей сепі/ог  
кіз скапсез,..." (А. Н аііеу/І Сазііе)

Ьеідѵееп (Ье сіеѵіі апсі (Ье сіеер /  Ыие 
зеа: ...і/уои йоп ’1зау \ѵка(’з Ігие 
уои 'II епй іп скаіпз апй уои 7/ аЫ’ауз 
Ье Саифі ЪеЬѵееп Іке йеѵіі апй (ке 
йеер Ыие зеа. (Ск. Леа)

между жизнью и смертью Ье(ѵѵееп ІіГе апй с!еа(Ь: Гог (кгее \ѵеекз 
ке зіауей Ье(\ѵееп Іі/е апй йеаік.

между молотом Ье(ѵ/ееп Ьагпшег апсі апѵіі: Ткеіг
и наковальней зі(иа(іоп \ѵаз ѵегу аіагтіп^. 1( хѵаз Ііке

з(ауіп% Ье(\ѵееп каттег апй апѵіі.
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м*жлупрочим

между Сциллой 
и Харибдой

мелкая сошка 

мертвая тиш ина

мертвый сезон

место под солнцем

метать бисер 
перед свиньями

метать искры 

минута в минуту 

мир иллюзий

Ьу іЬе ѵѵау: "Ткіз коизе зеіз а пеѵѵ 
зіуіе... II тиз( Ье зееп (о Ье 
арргесіаіесі. Ву (Не \ѵау,... ДМ уои 
/о ікз/ее / (Не еапкдчаке Іазі пі%Ш " 
(К.А. Неіпіеіп)

ЬеНѵееп 8су11а ап«і СЬагуЬёіз: 
Уез(егйау Не дгіаггеііей т(Н Ніз \ѵі/е, 
(ойау Не йій і( \ѵі(/і Иіз то(кег, апй 
по\ѵ Ье із Ье(\ѵееп Зсуііа апй 
СкагуЬйіз.

зта іі Ггу: Ві% (а!кіп%, 8та11 /г у  Уои 'ге 
уиз( ап оЫ Ьагго\ѵ-Ьоу... (()иееп)

«Зеасі зііепсе, а: ТІіе Ьоу Ьгоке (ке ѵазе 
апй зиййепіу (кеге ■ѵѵау а йеай зііепсе 
іп (ке гоот.

сіеа<3 зеазоп, іЬе: Не сате (о (ке 
зеазійе а( (ке йеай зеазоп, апй ке 
тіззей зиттег еп(ег(аіптеп(з.

ріасе іп іЬе зип, а: Ніз то(кег изей (о 
(еіі кіт: "Уои зкоиій ѵѵогк кагй (о/т й  
уоиг ріасе іп (ке зип. ”

сазі реагіз ЬеГоге зѵѵіпе: Не мгаз зо 
йезрега(е: ке кай (гіей зо кагй (о 
сопѵіпсе (кет, апй (кеу кайп ’( 
ипйегз(оой а (кіп%. І( аіі (итей ои( (о 
Ье Ііке сазііп§ реагіз Ье/оге з\ѵіпе.

ЯазЬ Яге: Ікаѵе пеѵегзееп кег Ііке 
(ка(: кег еуез зеетей (о /Іазк /іге а( те.

оп іЬе зігоке: Уои соиій пеѵег ехрес( 
кіт (о соте оп (ке з(гоке.

ГооГз рагагіізе, а: Ве/оге кіз/гіепй  
(оій кіт аЬои( (ке зесге( Іі/е о /кіз  
\ѵі/е, ке зеетей (о Ііѵе іп а/оо і ’з 
рагайізе.
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мир тесен

М лечный Путь

много воды утекло 
с тех пор, как

молния в одно место 
дважды не бьет

молодец / поздравляю!

молочные реки 
и кисельные берега

молчание -  
знак согласия

мороз по коже

морочить голову

Москва не сразу 
строилась

ѵѵогісі І5 а зшаіі ріасе, (Ье (разг.): ТНе 
\ѵогІй із а хтаН ріасе : I  теі ту 
хсНооІтаІе іп /НаІ гетоіе (о\ѵп.

Мііку \Ѵау, (Ье: ТНе пі%кі зку и’ау 
сіоийіезз апй (Не Мііку (Ѵау \ѵаз зееп 
ѵегу сіеагіу.

Іоі оГ ѵ/аіег Ьаз Поѵ/есі ипсіег (Ье 
Ьгі(3§е зіпсе, а : И'с §гайиа(ей/гот (Не 
Іпз(і(и(е Ю§еіНег, апй а Іо( о / \ѵа(ег 
Наз/Іо\ѵей ипйег (Не Ьгій§е зіпсе (Наі.

ІідЫпіпд пеѵег зігікез Пѵісе іп (Ье 
за те  ріасе: Уои тиз(п ’( уѵоггу апу 
Іоп§ег, Іі%Ніпіп% пеѵег з(гікез (м/ісе іп 
(Не зате ріасе.

Ьиііу Гог уои! (разг.) : "А( Іеаз( Не 
раій аИепііоп (о т е." "ВиІІу/о г  Ніт," 
Не заій. "ВиІІу/огуои. ” (I. 8На\ѵ)

Іапй Яоѵѵіпд ѵѵі(Ь т іік  апгі Ьопеу, а: 
ІѴНеп Не/ігз( сате Iо /Ѵеѵѵ Іеаіапй, і( 
зеетей (о Ніт а Іапй/Іо\ѵіп% \ѵі(Н тіік 
апй Нопеу.

зііепсе §іѵез сопзепі: ШИ уои %о 
(Неге т (И те? Нт, I  (Ніпкуоиг зііепсе 
%іѵез сопзепі.

$епсі соісі зЬіѵегз ёо\ѵп: Тоо Іаіе, ту Чте 
Наз соте, Зепйз зНіѵегз йотг ту зріпе -  
Войу’з асНіп% аіі (Не (іте... (Оиееп)

Іеасі (зтЬ.) а сіапсе: Не йеаіз (Не сагйз (о 
/іпй IНе апзѵѵег ТНе засгей ̂ еотеігу о /  
сНапсе ТНе Ніййеп Ітѵ о/а ргоЬаЫе 
ошсоте ТНе питЬегз Іеай а йапсе. (5гіп&)

Н оте ѵѵаз по( Ьиііі іп а ёау: Коте ѵѵаі 
по( ЬиіИ іп а йау, зоп. Н'е ѵ/еге аз 
%гееп аз %газз опе йау, Ьи( по\ѵ \ѵе аге 
зкіііей \ѵогкегз.
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мрачнее тучи

мрачно смотреть 
на жизнь

мудрый как  сова

мурашки по спине 
бегают

мучить неизвестностью

м ы льная опера

мягкий как  ш елк

мягко вы раж аясь

мягко стелет, 
да жестко спать

мягкотелый

Ыаск аз пі§Ьі /  (ЬигкЗег, аз: Не сате 
Ьаск коте Іаіе т (к а /асе аз Ыаск аз 
(кипйег, зо зке йесійей поі (о азк кіт 
а диезііоп.

Іоок аі іЬе сіагк зісіе (оГ Йііп§з): Іп 
еѵегу зііиаііоп ке Іоокз а( (ке йагк 
зійе о /  (кіпдз.

\ѵізе аз ап о\ѵ1, аз (шутл.): ЫоЬойу 
(оок (ке оісі тап зегіоизіу (коидк ке 
ѵѵа5 аз и'ізе аз ап о\ѵІ.

зотеЬосіу / а доозе із лѵаІкіп§ оѵег 
зшЬ.’з цгаѵе (разг.): Шіеп ке сазі (ка( 
зігапде діапсе а( те, І/еІІ зиййепіу 
соій, аз і/зотеЬойу кай ѵѵаікей оѵег 
ту §гаѵе.

кеер зтЬ . оп Іеікіег-Ьоокз: Ріеазе, 
саіі те іп (ке еѵепіпд, <іоп V кеер те 
оп (епйег-коокз аіі під/К.

зоар орега: Ыо\ѵайауз зоте Вгагіііап 
зоар орегаз аге ехігетеіу рориіаг т ік  
(ке скіШгеп апй коизеѵѵіѵез іп Еигоре.

Гіпе аз зіік, аз: ІѴеІІ, I  Ііке (кіз пе\ѵ 
зкатроо. I  (гіей і( уез(егйау, апй 
(ойау ту каіг із аз /т е  аз зіік.

Іо риі іі тіЫІу: То ри( і( тіійіу, і( \ѵаз 
по( ѵегу роіііе о /кіт (о зау (кезе \ѵогйз.

ѵеіѵеі раѵѵз Ьісіе зЬагр с1а\ѵз (поел.): 
Не пеѵег сгіей а( апуЬойу, Ьи( 
еѵегуЬойу а/іепѵагйз адгеей (ка( (ке 
ргоѵегЬ "Ѵеіѵеі ра\ѵз кійе зкагр 
сІа\ѵз" ехргеззей кіз китап еззепсе.

зой аз ЬиКег, аз: Не ѵѵі// каѵе 
ргоЫетз ѵѵіік кіз з(гіс( т /е: ке із аз 
зо/і аз Ьи((ег.
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н

на безрыбье и рак рыба

на бога надейся, 
а сам не плошай

на будущее

на веки вечные

на верном пути

на вес золота

на вкус и цвет 
товарищей нет

на волосок от...

аі гапсЗот: ...ікеге \ѵаз а зтаПзіоі/о г  
соіпз апсі а зеіесіог/о г  (ке]ике Ьох пеаг 
(ке епігапсе. 1 ри( іп Нѵо (Іітез ап<1 
ІаЬЬей (ке хеіесіог а( гапсіот. (I. 8каѵѵ)

ЬаІГ а ІоаГ і$ Ъеиег (Ьап по Ъгеаё: /
(Іоп’( Ііке кіз Аесізіоп, Ьи( ка і/а Іоа/із 
Ьеіісг (кап по ЪгеаЛ,

еѵегу ШЪ шизі зіапсі оп ііз о\ѵп 
ЬоПош: й о п ’( соип( оп кіз кеір. Еѵегу 
(иЪ тиз( зіапсі оп і( ’з о\ѵп Ъоііот.

&от по\ѵ оп: "Уои У Ьеиег \ѵагп кіт -  
/гот  по\ѵ оп, ке ’з %о( (о Ьекаѵе 
кітзеі/." (I. 8ка\ѵ)

ѵѵогШ ѵѵііЬоиІ епсі: I  коре 1 тІІ пеѵег 
тееі кіт  а% аіп/ог уѵогМ тіНоыІ епеі.

оп іЬс гі§Ь( Ігаск: ІзаШ уои гоЬЬесі те 
Ье/оге 8о, І'т  гоЬЬіп% уои Ъаск АпЛ і /  
і( сіоп'(ри( уои зігаіф і К ’Нриі уои оп 
(ке гі%к( (гаек. (Тке \Ѵіп$з)

Ье ѵѵоггЬ опе’з \ѵеі§Ы іп доісі (разг.): 
Оп (ке зесопЛ йау іп (ке <іезег( ке 
ипгіегзіоосі ікаі ѵгаіег ѵаз \ѵогіН ііз 
\ѵеі%к( іп доМ.

(азіез сіііТег: Таз(ез йі//ег: зке із/опй  
о/(ке раіп(іп%з I  йоп ’( (кіпк \ѵог(к 
зрепсПп% (іте (о Іоок а(.

лѵііЬіп а Ьаіг’з ЪгеагііЬ: Не/оипй ке 
соиЫ(кіпк іпсізіѵеіу іп (ка(розШоп... 
зо (ка( поѵѵ (Не сНаіг \ѵаз роізесі а( (ке 
ои(ег Іітігз о /Ьаіапсе, \ѵі(к опіу а 
каігзЬгеаЖк ЬеПѵееп едиіІіЬгіит апсі 
<Іізаз(ег. (А. Наііеу)



нк воре ш апка горит

на всех парусах

на всякий случай

на всякую беду есть 
худшая

на голом месте 

на грани приличия

на грани чего-л.

на гребне волны / на 
вершине славы

на каждом шагу

на краю света

іГіЪе сар Гііз, \ѵеаг К: "Ооп '/уои  
зреак Іо те (На( хѵау!" заій Апп. "Оо 
уои (Ыпк I  (оокуоиг Ьоок апй Іоз( і(?" 
"Ц'еИ, і / (ке сар/і(з, м>еаг і(," 
апзѵѵегей Каіе.

ипсіег Гиіі заіі: Уоиг тоіНег т іі Ье 
Ьаск апу тіпиіе, уои ’й  ЬеНег %о Йоте, 
апй йо і( ипйег/и іі заіі.

,}и5І іп сазе: І/і(  ’з а зиппу йау 1 іаке 
ту итЬгеІІа]изІ іп сазе (Не гаіпйгорз 
з(аг( (о/а!І. (Зііп§)

поіЬіпе із во Ьасі Ьиі іі ші§Ьі Ьаѵе 
Ьееп ѵѵогзе: “Гѵе %о( во тапу 
ргоЫетз. " " Уои ’й  ЬеНег (Ніпк (ка( 
по(кіп% із во Ьай Ьи( і( ті^Ні каѵе 
Ьееп ѵѵогзе. "

Ггош зсгаІсЬ: ТНе уѵаг епйей апй Не 
Пай іо Ье§іп кіз Іі/е/гот зсгаіск.

пеаг Ше кпискіе: Иів]окез %о ргеПу 
пеаг (Не кпискіе 50те(іте5, Ьиі Не 
пеѵег сго55ез (Не Ипе.

оп іЬе есі§е оГ зшйі.: Ье( Нег з(ау аіопе 
/о г  воте (іте, зке ів оп (Не ей%е о /  
шеріп% адаіп.

оп (Ье СГС8І оГЙіе ѵѵаѵе: “іоока і (козе 
Лѵо оѵег (кеге." "Ваікіп% іп іі. Оп 
(ке сгезі о/(ке иш е, " ке заій. (I. 5На\ѵ)

аі еѵегу зіер: ]Ѵе ѵ/еп(рІип%іп% ир (Не 
Іей%е Ііке (тп \ѵкігІі%і%з, Ьоипсіп% іп 
(ке Іі§к( Магііап %гаѵі(у апй пеагіу 
(итЫіп% іп(о (ке сказт а( еѵегу зіер. 
(К  РокІ)

Іо Ьеіі апй §опе (разг.): Тке опіу (кіп% 
ке кпе\ѵ аЬои( Аизігаііа ѵѵаз (ка( і( \ѵаз 
(о кеіі апй %опе/гот кіз па(іѵе (о\ѵп.
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на краю чего-л.

на лице написано

на минутку 

на ножах 

на острие ножа

на открытом воздухе

на первый взгляд / с 
первого взгляда

на пороге чего-л.

на роду написано 

на самом деле 

на своем месте

НЮ

оп (Ье ѵегде оГзшіЬ.: Ніз Іірх зеетей 
/огеѵег оп (ке ѵегде о /а  зтііе, (кои%к 
кіз/асе апсі Ьеагіпд ѵѵеге тагкей Ьу а 
роіііе %гаѵі(у... (I. Азітоѵ)

Ье ѵѵгіиеп аіі оѵег опе’з Гасе: Не 
йепіей еѵегу(кіп% ЬиІ кі.ч %иііі ыаз 
\ѵгі((еп аіі оѵег кіз зсагей/асе.

Гог а гпошепі (разг.): РогатотепІ Не 
Ш уей тоііопіезх апй (кеп тоѵей азійе.

Ьу (Ье еаг$: Ио(кіп% соиій з(ор (кет 
Ьеіп$ Ъу (ке еагз.

оп (Ье гагог’з ей^е: Кійе (ке \ѵіІй т пй  
Ризк (ке епѵеіоре й оп '(зі( оп (ке 
/епсе Яійе (ке ѵгіій т пй  Ьіѵе Іі/е оп 
(ке гагог’з ей%е. (Оиееп)

іп (Ье ореп: ІѴкік зрепйіп^ ѵасайопз іп 
(ке соип(гузійе I  Іікей (о і  іеер іп (ке ореп.

а( Гігеі 5 І § Ь (  / §1апсе: ...І/оипйазтаіі, 
сігсиіаг гоот \ѵкіск а(/ігзі щ к (  зеетей 
(о Ье по тоге (кап тее(іп% ріасе о /зіх 
гайіаііп^ согтійогз. (А. С. Сіагке)

а( / оп (Ье (ЬтевЬоІсІ оГ «ш(Ь.: Не ’з 
$(апйіп% оп (ке (кгезкоій Саи%к( іп 
/іегу ап%ег Апй кигіей іп(о (ке 
/игпасе... (РіпкРІоуй)

аз (Ье зрагкз Пу ир\ѵапі: Зке із Ъот (о 
Ье/атоиз аз (ке зрагкз /Iу ирнагйз.

іп Гас(: /  иоду (ке Ьозз Ьи( іп/ас( ке 
иоду (ке Іеайег.

іп ріасе: УѴіік аййіііопаі ѵѵіге ке зесигей 
(ке 1щк( іп ріасе, з(и//т% сагйЬоагй 
/гот кіз роске(з іп(о (ке %ар Іе/( Ьу (ке 
тіззіп^ (гіт-гіп%. (А. Наііеу)



на своих двоих 

ив свой страх и риск

на сегодня довольно

на склоне лет

В. ’ і

па скорую руку

на словах

на стену лезть 

на худой конец

на чей-то взгляд

на чьей-л. 
ответственности

ЗЬапк’з таге (разг., шутл.): Не ’з зоій 
кіз саг апй поѵѵ ке §е!з еѵегуыкеге оп 
Зкапк ’з  таге.

оп опе’з о\ѵп (разг.): Яоѵѵ йоез і(/ее! 
То Ье оп уоиг оѵѵп Шік по йігесііоп 
коте Ыке а сотріеіе ипкпо\ѵп... (Тке 
КоШпд Зіопез)

саіі іі а гіау: Гѵе Ьееп раіпііпд (ке 
кііскеп Іопд епоидк апй по\ѵ І ’т 
доіпд Іо саіі іі а йау.

іп іЬе аГіетооп оП ііЦ  Опе зкоиій 
каѵе епоидк топеу Іо Ііѵе реасе/иііу 
іп іке а/іегпооп о / Іі/е.

гои^Ъ апй теаііу. 77іе гаіп аіагіесі іо 
/аіі, апй (кеу гизкей Іо (кеіг гоидк апй 
геайу зкеііег.

Ьу \ѵогсі оГ тоиіЬ: Мозі оій Іедепйз 
ѵѵеге капйей йо\ѵп /гот депегаііоп Іо 
депега(іоп Ьу \\>огй о /тоиік.

Ьіі іЬе сеіііпд: Неагіпд ікозе сгийе 
(кіпдз ке ѵѵа.? геайу (о кіі іке сеіііпд.

аі а ріпсЬ: Не (коидкі ке уѵоиій/тй 
іке топеу, аі а ріпск ке соиій до (о 
кіз гіск ипсіе.

Іо опе’з тіпгі: II ’з а рііу (ке Тгір 
йоезп '( аПо\ѵ/о г  геіигп ѵізііз. То ту 
тіпй ікеу ’ге зіиск іп зоте кіпй о /  
ргетаіиге йесайепсе. (I. Скгізіоркег)

оп зт Ь .’з Ьапсіз: І ‘й  ІозІ (гаек о /Мауз, 
апй \ѵаз зегіоизіу \ѵопйегіпд і /  ѵѵе ’й  
ЬеКег оѵегро\ѵег (ке Рго/еззог апй до 
а/(ег кіт Ье/оге \ѵе кай а тигйег оп 
оиг капйз. (А. С. Сіагке)
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на чьей-л. совести оп опе’з о\ѵп Ьеай: Аз уои іпзізі оп 
(Ніз йесізіоп іі уѵііі Ье/и ііу  оп уоиг 
0 К7! кеа<1.

на чьем-л. месте

на этом можно 
заработать

на этом свете

набивать себе карман

набить руку

набраться храбрости

наверстать упущенное 
время

навострить лыжи

навязнуть в зубах

іп зшЪ. ’з 5Іеа<± 5ке зет Нег зоп іп Нег 
зіеай.

Иіеге із шопеу іп іі: "І/уои геаИу 
\ѵапі іо ѵ/огк, IНеге ’з а рісіиге I  ’т 
риКіп^ (о%с(кег... Апй IНеге ѵѵоиійп 'I 
Ье тисН топеу іп іі .” (1. §На\ѵ)

ипёег {Ье зип (разг.): АН іНаІіз поѵѵ 
АН іНаІ іі  %опе АП іНаІ ’з іо соте Апй  
еѵегуіНіп% ипйег (Не зип із іп Іипе Виі 
IНе зип із есіірзей Ьу /Не піооп. (Ріпк 
Щоуй)

Ііпе опе’з роскеіз: Не тапа^ей (о Ііпе 
Ніз роскеіз йигіпд (Не \ѵаг уѵНеп Не 
ѵѵа5 еп%а§ей іп /оой зиррііез/о г  (Не 
агту.

§еГ опе’з Ъапсі іп (разг.): А/(егр!ауіп% 
по (еппіз/о г  зотеуеагз, і( (оок Ніт 
(іте (о %е( Ніз Напй іп.

ріиск ир ЬеаП: І( (оок Ніт (еп 1оп% 
уеагз (о ріиск ир Ніз НеагІ апй геЬеІ 
адаіпзі Ніз зеІ/ізН \ѵі/е.

так е  ир Гог Іозі ііте : АН Ніз/гее (іте 
Не зреп( іп (Не ІіЬгагу, аз і / Не Най 
пеѵег геай а Ьоок апй >ѵау такіп% ир 
/о г  Іоз( (іте.

риі опе’з зкаіез оп (разг.) : Не 
йесійей по( (о \ѵаі(/о г  а пе\ѵ (азк апй 
ри( Ніз зкаіез оп.

Ье зіск апсі Іігеё оГзтіЬ. / зтЪ.: 8Не 
иго зіск апй (ігей о /Ніз а((етр(з (о 
таггу Нег.
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навязчивая идея 

нагонять тоску

нагреть руки

надежная опора 

надоедать кому-л. 

надоумить кого-либо

надуть кого-л.

надуться как  индюк

нажимать иа тайные 
пружины

назы вать белое черным

назы вать вещи своими 
именами

Гіхссі ісіеа, а: ТНои%Н Не \ѵа$ гаіНег 
роог а( (На( (іте, Не аігеайу Пай а 
/іхей  ійеа -  (о еагп а тііііоп.

|>іѵе зтЬ . іЬе ріре (разг.): ЫоЬойу 
іпѵісей Ніт (о іНе рагЧез аз Не 
роззеззей (Не (а!еп( о /§іѵіп% 
еѵегуЪойу (Не ріре.

таке  Ьау: \Уе соте зо /а г  апй \ѵе 
тоѵе зо/аз( такіп% Нау, зее И аіі до 
раз(. (СН. Кеа)

іоѵѵсг оГ 5Ігещ>(Ь, а: 5Не із Нарру (На( 
Нег НизЬапй із а (оѵѵег о /з(геп%(Н (о Нег.

{>іѵе зтЬ . а раіп іп іЬе песк: Уоиг зіііу 
ійеаз %іѵе те а раіп іп (Не песк!

риі зтіЬ  іпіо зт Ь .’з Ьеаё: "Ьізіеп -  
\ѵНо (оійуои (о 5 о ри((іп% ійеаз іп(о 
Нег Неай? " "ТНа( ’з а йатп зіііу 
диезііоп, ” Не заій. "Апй, апууѵау, уѵНу 
зНоиІйп'( зНе Наѵе ійеаз? ” (й. 
УѴупйНат)

риіі «тЬ .’з Іе^ (разг.): Ніз/асе Пай ап 
ехргеззіоп (На( Не \ѵаз (Ніпкіпд 
\ѵНе(Нег Ніз Іе% \ѵаз Ъеіп% риііей.

8\ѵе11 Ііке а Іигкеу-соск: ТНе ІіКІе Ьоу 
ри( оп Ніз/а(Нег'з На( апй зѵеЧей Ііке 
а (игкеу-соск.

ѵѵогк іЬе огасіе: Зигеіу Не ѵ/огкей (Не 
огасіе аз аЧ Ніз соііеадиез ѵ/еге 
зигргізей (о /іп й  Ніт ргото(ей.

саіі ѵѵЬіІе Ыаск: ТНіз саппоі Ье (гие, 
уои аге са11іп§ \ѵНі(е Ыаск!

саіі а зрасіе а зрасіе: Г  т поі а/гаій (о 
саЧ а зрайе а зрайе: уои аге а со\ѵагй!
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наказание господне Ьоіу (еітог, а: Ткіз скіій із геаііу а
коіу іеггог.

наконец-то

накрутить хвост

намного

намотать на ус

нанести удар 
ниже пояса

наносить последние 
штрихи

нападение -  лучш ая 
защита

напасть на след

наперекор чему-л.

аі (1оп§) ІазС Не и’аз карру пож аі 
Іаі і іке \ѵогк иго сіопе апй ке соиій 
каѵе а гез(.

(\ѵі$1 зшЬ.’з Іаіі: йоп  '(Ье а/гаій о /  
кіт, 1 каѵе аігеайу (ціізіей кіз Іаіі.

Ьу Гаг: 5ке \ѵаз Ьу/аг (ке Ьез( зкіег іп 
(ке/атііу, Ьи( кег рагеп(з тайе кег 
Ьгіп% ир (ке геаг оп аіі йезсепіз.
(I. Зка\ѵ)

ри( (Ьа( іп опе’з ріре апсі зтоке і(: Не 
таггіей топеу. Соизіп Ма(кіІйе зауз 
зо, апй зке кпоѵѵз еѵегу(кіп%. Не \ѵаз 
Ьгоке Ьи( ке таггіей топеу. Мэѵѵ, 
зтаг(у, ри( (ка( іп уоиг ріре апй 
зтоке іі! (К. Р. ІѴаггеп)

Ьіі Ъе1о\ѵ (Ье Ье1(: Тке йике ’з/асе \ѵаз 
\ѵкі(е. Ніз капйз (гетЫей аз ке ри( (ке 
йгіпк йо\ѵп. "Тка( ’з ЬеІо\ѵ (ке ЪеІ(, оій 
цігі. " (А. Наііеу)

діѵе (Ье Гіпа! (оисЬ Іо: 8ке аІ\ѵауз 
пеейз а( Іеаз( к а і/ап коиг (о %іѵе (ке 
/іпа і Іоиск (о кег таке-ир.

Ьсзі «ісГепсе із аКаск: И оп'(зіі кеге 
\ѵаі(іп§/ог (кет (о соте, а((аск із (ке 
Ьез(/огт о /йе/епсе.

Ье оп зтЪ.’з (гаек: Ткероіісе аггез(ей 
опе зизресі апй ѵѵаз оп (ке (гаек о /  
апо(кег.

а( егозе ригрозез: /  кпе\ѵ (ка( ке іѵоу 
Іе/( \ѵі(кои( кегі(а%е Ьесаизе ке кай 
§о( а( сгозз ригрозез ѵѵіік кіз /а(кег.
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наплевательски
относиться

направлять чьи-л. шаги

напраш иваться на 
неприятности

наруш ить обещание 

насильно мил не будешь

насколько можно 

наслаждаться зрелищем 

настоять на своем

настоящий скелет

наступить на любимую 
мозоль

насыпать соли на хвост

саге іп (Ье Іеазі: Ш іікег о/из кай еѵег 
%опе іп(о зрасе Ье/оге... \ѵе йійп '( 
саге іп (ке Іеазі ѵѵкеіИег ѵѵе §оІ Ъаск 
(о Еаг(к Ье/оге (ке пехі (егт зіагіей.
(А. С. Сіагке)

сопсіисі зтЬ .’з з(ерз: Тке ипсіе із аіі 
(ке (іте сопйисІіп% кіз перкелѵ ’з зіерз.

азк /  Іоок Гог ІгоиЫе: 1 \ѵагп уои /о г  
(ке Іаз( (іте: зіор Іоокіпд/о г  (гоиЫе!

8 0  Ьаск оп опе’з \ѵогс1: Ыіке заій ке 'й 
Іепй те топеу, Ъи( ке \ѵеп( Ьаск оп 
кіз хѵогй, зо І ’т іп Ьі% (гоиЫе по\ѵ.

уои сап Іаке а Ьогзе (о (Ье ѵ/аісг, Ьиі уои 
саппо( таке  Ь іт  сігіпк: Поп ’( азк те (о 
тапууои. Уои сап (аке а когзе (о іке 
\ѵа(ег, Ьи( уои сап ’( таке кіт йгіпк.

аз Гаг аз: 1 НеЫ (ке (иЬе зо (ка( I  соиій 
Іоок йо\ѵп іп(о Н. А з/а г  аз I  соиЫ іеІІ, 
і( ѵѵ<м сгаттей \ѵі(к ЫІІз. (I. 8ка\ѵ)

Геей опе’з зівЬі: Р1уіп% а!оп% (ке 
Сгапй Сапуоп ке \ѵаз /еейіпд кіз зі$к( 
\ѵі(к та%пі/ісеп( ѵіе\ѵз.

Ьаѵе опе’з \ѵау: І/к е  кай кай кіз \ѵау, 
Ре(ег МсйегтоІІ (кои%к(, ке уѵоиій 
каѵе/ігей (ке скіе/коизе йеіесііѵе 
Іоп% адо. (А. Наііеу)

Ье гесіисесі (о а зке1е(оп: Наѵіп% зреп( 
Пѵо топ(кз оп (ка( йезегіей ізіапй ке 
И’о? гейисей (о а зкеІе(оп.

з(ер оп зтЬ .’з (оез: Ніз гощ к \ѵогйз 
ѵѵеге з(ерріп% оп кег (оез.

Іау заК оп зтЬ .’з (аіі: Мпѵ а/іег \ѵка( 
уои каѵе йопе (о кіт, ке т іі йо кіз 
Ьез( (о Іау заіі оп уоиг (аіі
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натравливать друг 
на друга

научить уму-разуму

находиться в разъездах 

начать новую жизнь

нащ упывать почву 

не ахти какой 

не больше чем

не в бровь, а в глаз

не в духе

не в ладах

не в своей тарелке

ріау опе ой- а^аіпзі апоіЬег: 8ке \ѵаз 
/опсі о /рІауіп% Л е к  о // а§аіпз( оікег 
Нег Ьоу/гіепйз.

риі 5гпЬ. \ѵізе (Іо зтй і.) (разг.): 
ІѴкепеѵег ке Іаікесі Іо кіз/аікег, (ке 
Іаііег аіуѵауз ри( кіт мае.

Ье оп Ше тоѵе: А/іег а зкогі зіау ке 
\ѵаз оп (ке тоѵе а%аіп.

Ье§іп іЬе ѵѵогИ: Ніз/а(кег Іе/( кіт а 
ІіПІе атоипі о / топеу (о Ье%іп (ке 
уѵогЫ.

ГееІ опе’з \ѵау: Не пеѵег гізкз, ке 
рге/егз (о /ееі кіз \ѵау/ ігз(.

поі зо Ьоі (разг.): 1 \ѵаз по( заНз/іей \ѵі(к 
(ке &ате, ту рагіпег \ѵазп ’( зо ко(.

аі (Ше) тозі: " .../ каѵе/оипй а/ен> 
теп апй \ѵотеп \ѵко йо каѵе опе 
поѵеі іп (кет, Ьи( (ке %геа(ез( питЬег 
о /реоріе 1 каѵе те( каѵе регкарз а 
зеп(епсе іп (кет, ог а( (ке ѵегу тоз( а 
зкогі з(огу. " (I. 5ка\ѵ)

^оскі зЬоІ, а (разг.): “УѴку агеуои зо 
ирзе(? Наз Магу Iе/1 уои? " "І( ’з а 
§оой зкоі."

оиі оГ5огі5 (разг.): ІУкепеѵег ту 
кизЬапй $оез ои(, І/ееІ ои( о /зогіз.

аі осМз (ѵѵіЛ): Ткои%к зке ѵѵау а( ойсіз 
\ѵі(к кег Ъго(кег, (ке зі(иа(іоп тайе 
кег азк/ог кіз кеір.

ііі аі еазе: 3(іІІ ііі а( еазе \ѵі(к кег 
сопйШоп о / \ѵеіф(1еззпезз, зке зШ  
кег/ее( Iо кеер соп(ас( аз зке сгоззей 
(ке гоот. (I. ІѴупйкат)
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нс в своем уме

не ваш е дело

не веш ать носа

не взирая на лица

не все дома

не все то золото, 
что блестит

не вы йти /  
не получиться

не выходить из себя

не говори гоп, 
пока не перепрыгнешь

1. о ГГ опе’з госкег (жарг.): Соіп% оиі 
зо Іаіе? Уои тизі Ье о#уоиг госкег.

2. тасі аз а ЬаКег, аз: 1 йоп 7 \ѵап( ю 
зее кіт апу Іопдег! Не ’з тай аз а 
каКег.

попе оГ уоиг Ьизіпезз: Ткіз із попе о /  
уоиг Ьизіпезз, Іеі зотеопе еізе \ѵоггу. 
(А. Наііеу)

кеер опе’з сЬіп /  рескег ир (разг.): 
Кеер уоиг сНіп ир! Еѵегуікіп% ’з %оппа 
Ье аігідкі.

\ѵіЛоиі Геаг ог Гаѵоиг: “Еѵеіуп, ” Вепзоп 
заій аз іке соп%геззтап Ье§ап (о ікго\ѵ 
сагйз/ог іке/ігзі асе № <іеаІ, "іопіфі 
уои тизі Ье тегсі/иі." "Шікоиі/еаг ог 
/аѵог," зке заісі. (I. Зка\ѵ)

поЬо<1у Ьоте: Ткеге ’з по изе азкіп% 
кіт /игікег диезііопз. МоЬойу коте.

аіі із поі 2 0 ІСІ іЬаІ §1іНегз: Ткеге ’з а 
Іайу н'ко ’з зиге аіі ікаі ф ііегз із %оШ 
Апй зке ’з  Ьиуіп§ а зіаіпѵау ю  кеаѵеп. 
(Ьей 2ерреІіп)

§о \ѵтопй: /  \ѵопйег \ѵкаІ \ѵепі шоп%, 
Гѵе ѵ/аііей/аг (оо Іоп%. 1 ікіпк I ’Ц 
Іаке а и<аІк апй Іоок/о г  кег. (Тке 
Веаііез)

кеер опе’з зЬігІ / Ьаіг оп (разг.): Кеер 
уоиг зкігі оп. А і Іеазі уои ’ѵе %оІ а 
йесепі]оЬ апй уои ’ге %еИіп%уоиг рау  
еѵегу \ѵеек.

сіоп’1 ЪаІІоо іііі уои аге оиі оГ (Не 
ѵ/оосі: /  коре ікаі зке ѵѵііі %еі \ѵеІІ 
зооп. Виі іі із ЬеНег поі іо каііоо ІіІІ 
\ѵе аге оиі о / Іке ѵѵоой.
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не говоря уже о .

не давать воли языку

не давать себе 
ни отдыху ни сроку

не даром есть свой хлеб

не дели шкуру 
неубитого медведя

не для печати

не достичь цели /  
потерпеть фиаско

не жизнь, а рай

ае за горами

не идти в счет

поі 4о тепііоп: /  (кіпк/оиг(ееп...о//Л с 
соиШгу'з Ьезі сотесіу \ѵгіІегз 
соІІаЪогаіесІ оп іке рго/есі, по( іо 
тепііоп Іке когсіе о/ іИизіга(огз апй 
ипіѵегзііурзускоіодізіз... (IV. Тепп)

кеер опе’з тоиіЬ зЬиІ (разг.): Уои ’й 
Ъеііег кеер уоиг тоиік зкиі апй зіор 
Ьоікегіпд те.

кеер опе’з позе (о іЬе дгіпсізіопе: 5о 
\ѵка( I  теап? А ІіНІе о /Ікаі оій%о( 
диіскіу \ѵіІк те. I  и ш  карру Го кеер ту 
позе (о ту оѵѵп дгіпйзіопе. (Ж Тепп)

е а т  опе’з заіі: Не \ѵогкей геаііу кагй 
апй еагпей кіз заіі.

Гігзі саісЬ уоиг Ьаге, Леп соок Ьіт: 
Уои ’ге доіпд Іо раіпі уоиг коизе 
дгееп, Ьи( уои каѵеп ’( Ъоидкі і(. Пгз! 
саіск уоиг каге, апй ікеп соок кіт.

ой7 (Ье гесогсі: /  каѵе Іке іп/огтаііоп, 
Ъиі гететЪег, і( ’з о #  Охе гесогй.

§еІ по\ѵЬеге: Етоііопз аге іке заіі апй 
Ыіпй/аіік і& іке таз( \Ѵі(кои( (ке 
Ьгеаік о{ геаі/геейот \ѵе ’ге §е((іп§ 
по\ѵкеге/азі. (8(іпд)

Ьесі оГ гозез, а: Уои Ьгоидкі те/ат е  
апй/огіипе апй еѵегуікіпд (ка( доез 
т(к і( - 1  (капкуои аіі -  Ви( і( ’з Ьееп 
по Ьейо/гозез N0 ріеазиге сгиізе... 
(Оиееп)

гоипсі Ле сотег: I  сап опіу (еііуои (ка( 
оиг карріпезз ізуизі гоипй (ке сотег.

соипі Гог по#ііп§: Не паз зигргізей (о 
/.іпй ои( (каі аіі кіз тегі(з соип(ей/о г  
по(кіп%.
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ііс  иметь н и  г р о ш а  поі Ьаѵе (^оі) а Ьеап: Не (гіез (о
ш  д у ш о й  аѵоіД кіз сгеД'Могз аз ке казп ’/ %о(

а Ьеап.

не иметь ничего 
общего с ...

Ьаѵе поіЬіпй № йо \ѵііЬ: I  каѵе по(кіп& 
(о До уѵіік (ка( таііег.

ие иметь понятия I 
ни малейшего 
представления

не имеющий веса

не может быть и речн

не на своем месте

ие о нем говорить

не обращать внимания

не оставаться в долгу

Ьаѵе по кіеа оГ. Не каД по іДеа о / Аоѵѵ 
Іоп§ іі \ѵаз Ье/оге кіз капДз зІорреД 
зкакіп^. (I. 8ктѵ)

оГ по ассоипі: МагіапД ѵаз зі!еп(
/о г  а тотепі. Ткеп ке ваіД,
"I ипДегз(апД. А Ризіопіз( і$ 
іпДізрепзаЫе апД I  агп о /по  
ассоипі." (I. Азітоѵ)

оиі оГ іЬе ^иез(іоп: Тке §гаѵі(у о /  
Ріѵе \ѵаз зо тісгозсоріс Ікаі \ѵаІкіп% 
іѵа.7 сотрШеІу оиі о / іке диезііоп.
(А. С. Сіагке)

гоипсі рец іп а зяиаге Ноіе, а: 8ке ѵѵаю 
а кіпД о /  аііеп (о ікеіг сотрапу, Ііке а 
гоипД ре% іп а здиаге коіе.

пслЬіп§ Іо $рсак о? (разг.): Ш еп  
уои кіск оиі (ке зеа АпД (ке зип 
зауз %ооДЬуе, Ткеге із по(кіп%
М иск (о зреак о/. (ЕЬО)

пеѵег тіпсі (разг.): "Ткеу изиаііу 
зегѵе Діппег аЬои( ещк(, Ьи( 
еѵегу(кіп% ’з Ьееп ри( ЬекіпД \ѵі(к 
(ка( коІДир. " "№ ѵег тіпД. Аѵе а 
Дгіпк уѵкііеуои \ѵаі(”...
(А. Наііеу / У. Саз(іе)

§іѵе аз 800(1 аз опе ^еіз: Уои каѵе 
іпзиПеД кіт. Ве зиге (ка( ке ѵгіИ %іѵе 
аз %ооД аз ке %е(з.
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не откладывай 
на завтра то, 
что можно сделать 
сегодня

не отставать от жизни

не очень-то

не падать духом 

не по карману

не по моей части 

не по нутру

не по словам судят, 
а  по делам

не работа старит, 
а забота

не разбив яиц, 
ѳмлст не приготовишь

пеѵег ри( ой' ШІ (ошотто\ѵ \ѵЬаІ уои 
сап сіо Іосіау: /  зкаіі/іпізк і( ир 
іотоггож К \ѵоп 7 такс апу йі$егепсе. -  
I  ікіпк і( \ѵоп 7 до. Ыеѵег риі о#НИ 
(отогго\ѵ \ѵИаІ уои сап сіо Іосіау.

кеер ир Іо Йаіе: Уои оидЫ Iо геа<і 
аЬоиі Іке Іаіезі зсіепіі/іс йізсоѵегіез і /  
уои \ѵап( Іо кеер уоигзеі/ир Іо йаіе.

поі шисЬ оГ а (разг.): “А /іегаІІI Пай а 
тоѵіе сатега іп ту капйз....Ви(I 
\ѵазп 7 тиск о/а сатегатап. "  (I. 5ка\ѵ)

пеѵег зау сііе (разг.): "Ыеѵег зау сііе, " 
ке ЮІй кег аз зке \ѵаз сгуіпд.

Ьеуопсі зшЬ.’з ригзе: Не \ѵаз/опй о /  
доіпд (о іке саг ехкіЬМопз Іо Іоок аі іке 
ѵекісіез Ікаі \ѵеге Ъеуопй кіз ригзе.

оиІоИіпе: " ...Азігоіоду, ко\ѵеѵег, із 
оиі о/т у Ііпе. ” (Н. Киііпег)

адаіпзі Йіе дтаіп: Ніз ипѵіеісоте 
іпіефгепсе гап адаіпзі іке дгаіп о /  
кег скагасіег.

асйопз зреак Іоисіег Лап ѵѵогск: Уои (гу 
Іо Ьгііщ те іоуѵ Уои (гу іо $аіп сопігоі 
уѵіік уоиг хѵогйз Виі оиг асііопз зреак 
Іоийег ікап \ѵог<1з. (Майоппа)

саге кіііеё а саі: Не (іоезп 7 %іѵе а 
йатп аЬоиі апуікіпд іп іке хѵогМ. Ніз 
/аѵогііе зауіпд із, ”Саге кіііей а са( ."

уои саппоі таке ап отеіеі \ѵііЬои( 
Ьгеакіпз еддз: Не Іоок (ке Ъоіііе/гот (ке 
уѵаіег апй заѵѵ а зкееі о /рарег іп К. Ніз 
сигіоаісу тайе кіт іттейіаіеіу Ьггак (ке 
оій ЬоПІе. Ім(ег ке (коифі о/іі \ѵі(к гедгеі, 
(коидк ке ипйегзіоой (ка(уои сап 7 таке 
ап отеІе( тікоиі Ьгеакигд е$%з.
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не рой другому яму — 
сам в нее попадешь

не сахарный, не растаю

не совать нос 
в чужие дела

не сомкнуть глаз

не спешн языком, 
торопись делом

не стоит благодарности

не стоит и говорить

не считая / не говоря 
уже о ...

не т а к  страшен черт, 
как  его малюют

не тревожить совесть

сигзез Ііке сЬіскепз с о те  Ноте (о 
гоозі: Ооп 7 уѵізіі Ъай Іиск (о апуЬойу, 
аз сигзез Ііке сНіскепз соте Ноте (о 
гоозі, Митту заій.

поі тасіе оГзи^аг (разг.): Іі ’з з(апіп% 
(о гаігі, Іаке (Не итЬгеІІа. — ІѴеІІ, 
йоп 7 уѵоггу, ж  ’ге поі тайе о /зи%аг.

кеср опе’з позе оиі оГзтіЬ. (разг.): 
К ’з  попе о/уоиг Ьизіпезз. Уои ’й  Ъеііег 
кеер уоиг позе оиі о /т у а//аігз.

поі <о §еІ а \ѵіпк оГ зіеер: 5Не \ѵаі(ей 
/о г  Ніт аіі пі§Н( апй йійп 7 Наѵе а 
\ѵіпк о /  зіеер.

сіеесіз, поі \ѵогс!з: Оеейз, поі \ѵогйз. 
Уои сап рготізе еѵегуіИіп% оп {Не 
еапН апй йо поіНіп%.

сіоп’1 тепііоп іі (разг.): Ткапкуои/о г  
уои Неір! -  Ооп 7 тепііоп И!

Гог§еІ і( (разг.): “...\ѵе сап аіѵѵауз/іпй 
зотеіНіп%/ог уои Неге. Іп іНе о//ісе, 
тауЬе..." "ТНапкз," I  заій. "І( 'з пісе 
о/уои, Ъиі/ог%е( і(. " (I. 8На\ѵ)

Іеі а к т е  (разг.): “Оо уои геаііге (Неге 
зооп ѵѵол 7 Ье гоот епои%Н (о зі( 
йо\ѵп, Іеі аіопе Ііе йо\ѵп? " (й.С. 
ВаЧагй)

сіеѵіі із поі зо Ыаск аз Не із раіпіесі, 
(Ье: ІѴка( аге уои а/гаій о/? Ооп 7 
\ѵоггу, (Не йеѵіі із по( зо Ыаск аз Не із 
раіп(ей.

зі( ІІ^ЬіІу оп зтЬ .: Не Наз Ьгокеп Ніз 
зіз(ег ’з тіггог, Ьи( і( зеетз (о зі(
1і%Н(1у оп Ніт.
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не успел и глазом Ііке \ѵіпкіп§ (разг.): И оп'( \ѵоггу, ке'И
моргнуть зоіѵе уоиг ргоЫет Ііке тпкіпд.

не уступить ни на йоту

не хлебом единым жив 
человек

неведение-благо

невооруженным глазом

недалек тот день

некоторым образом

нем как могила

нем как рыба

немножко перекусить

неотъемлемая часть 
чего-л.

поі Іо Ьисіце ап іпсЬ: 8ке ыаз %оіп% 
поі Іо Ьийде ап іпсИ аі (ке Іаікз.

тап  кЬаІІ поі Ііѵе Ьу Ьгеаё аіопе: 
ЫоЪойу Ііѵез Ьу Ъгеасі аіопе, \ѵе аізо 
пеесі Поре апсі/аі(к.

ідпогапсе із Ыізз: Иохѵ аіі ке 'И §еІ 
т іі Ъе (ке гісіе. М іф і аз \ѵеН Іеі кіт 
Наѵе ікаі. Ідпогапсе із Ыізз. (К. Р. 
\Ѵаггеп)

Іо Ле пакесі еуе: "Не із іп по зіаіе (о 
йгіѵе," іНе роіісетап заій. "Тка( із 
еѵійепі (о (Ие пакей еуе. " (I. Зка\ѵ)

опе оГ ііісзс йауз: Опе о / ікезе йауз 
%оппа ІеІІ кіт I  йгеат о/кіт еѵегу 
пі§к(. Ооппа зкоуѵ кіт I саге... (АВВА)

іп а \ѵау: 5ке кай Іеагпей іп зскооі 
аЪоиІ (ке Ьоиізіапа Ригсказе...8ке 
зиррозесі, іп а уѵау, И \ѵаз ікіз Іаск о{  
кпо\ѵІей%е \ѵкіск Ьгоидкі кег (о ТѴеѵѵ 
Огіеапз. (А. Наііеу)

зііН аз ёеаіЬ / а ^гаѵе, аз: “МауЪе іп а 
соиріе о/йауз, М игрк," ке заій.
"Ооп ’( Ъгоайсазі ипііі Ікеп, ріеазе. " 
“8ШІ аз а дгаѵе, ту Ьоу, "... (I. 8ка\ѵ)

ти іе  аз а ПзЬ, аз: Еѵегу (іте ке сате 
Іо зее кег, ке \ѵоиІй зіі іп (ке согпег аз 
тиіе аз а /ізИ/ ог аЪоиІ ка і/ап коиг.

Ьаѵе а Ьііе: І/уои аге поі іп а киггу, 
каѵе а Ьііе ѵѵіік из.

рагі апсі рагсеі оГ зтіЬ.: Тке Іоп% Іегт 
о/кег Ііѵіп§ аі ікеіг ріасе тайе кег 
рагі апйрагсеі о / Ікеіг ехізіепсе.

112



неплохо устроиться зіі ргеМу (разг.): Магу ’з зі((іп%ргеііу поѵѵ,
зіпсе зке татей (ка( гіск Атегісап.

неподалеку от чего-л.

неподвижно, как  бревно

неподвижный, 
как  статуя

несмотря ни на какие 
трудности

нестись пулей 

нет дыма без огня

нет розы без шипов

нет худа без добра 

неудачно начать

■ѵѵііЬіп еазу геасЬ оГ: Е>ип... віійкіззеа! 
Ьаск зо (На! ке \ѵаз \ѵеІ! сіеаг с{ (ке 
сотгоіз Ьи( зіііі мікіп еазу геаск о/(кет 
і/і( ѵѵеге песеззагу/ог кіт (о (аке (кет 
оѵег а%аіп диіскіу. (А. Наііеу / У. Саз(іе)

Ііке а Іо^: І( ’з Ьееп а кагй йау ’$ пі&к(, 
Апй Гѵе Ьееп \ѵогкіп% Ііке а йо%. 1( ’з 
Ьееп а кагй йау ’з пі%к( Апй ГІІ Ье 
зіееріп% Чке а !о%. (Тке Веа(іез)

тоііопіезз аз а сагѵіпв / зІаПіе, аз: Рог 
аЬои( (еп тіпШез ке з(оой то(іопІе$з 
аз а з(а(ие іп огйег (о/т й ои( \ѵкеікег 
(кеге \ѵаз зотеЬойу еізе іп (ке коизе.

1Ьгои§Ь іЬіск апсі Ліп: /  \1 иіыауз Ье 
уоиг Ьоу І'й  Ье уоиг/аі(к/иІ 
сотрапіоп Апй I  и'оиій/оііоѵѵуои 
(кгои§к еѵегу (кіск апй (кіп. (Бііпц)

Икс а зЬоІ: 8ке Іе( кіт %о апй ке 
йазкей аѵѵау Ііке а зко(.

іЬеге із по зтоке ѵѵііЬоиІ Яге: Ткеге із 
по зтоке \ѵі(кои(/іге: (ке ^оззірз Иаѵе 
ргоѵей (о Ье (гие апй ке ’з /ігей.

іЬеге із по гозе ѵѵііЬоиІ а Л о т : Козез 
каѵе (когпз апй зкіпіп% \ѵа(егз тий 
Апй сапсег Іигкз йеер іп (ке з\ѵее(ез( 
Ьий. (8(іп%)

еѵегу сіоисі Каз а зііѵег Ііпіп§: 
Зотейау уои 'И ипйегз(апй (ка( еѵегу 
сіоий каз а зііѵег Ііпіп^.

§еІ оГГ оп а Ьасі Гооі (разг.): Иійуои  
де( о/Г  оп а Ьай/оо(, ЬаЬу Во уои каѵе 
а Ііиіе (аіе (о (еіі Із (ка( ѵѵку уои ’ге а 
зіаг? (С. Міскаеі)
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ни в грош не ставить

ни в какие ворота 
не лезет

ни в малейшей степени

ни во что не ставить

ни гроша за душой

ни души

ни за какие коврижки

ни зги не видно

ни крупицы

ни на что не похоже

по( §іѵе а гіатп (разг.):... іаік Ііке а  
Ъі% Ъизіпезз Іусооп, ВиІ уои 'ге ]изі а 
коі-аіг Ьаііооп, Зо по опе %іѵез уои а 
йатп... (Оиееп)

оиі оГ а!1 геазоп: АН Ліу геіаііѵез ікои%к( 
Ікаі кй: таггіа^е аі зиск ап еагіу а%е 
кай Ьееп сотріеіеіу оиі о/геазоп.

поі іп іЬе Іеазі: “Апу оЪ]есііоп іо 
сагйз? "... "N01 іп (ке Іеазі, ” заій Оип, 
“зо Іопв аз уои йоп 7 йізіигЬ іке оікег 

раззеп%егз." (А. Иаііеу /У. Сазііе)

Ьоісі сЬеар: Не коійз скеар ікозе реоріе 
ѵѵко йоп 7 ассері кіз роіпі о /  ѵіе\ѵ.

по( а реппу (о Ыезз опезеІГ \ѵііЬ: Аз а 
гезиіі о / ікозе/ Ьіапсіаі Ігапзасііопз ке 
Іозі аіі кіз заѵіп%з апй кайп 7 а реппу 
/о Ыезз кітзеі/\ѵіік.

по! а зоиі: Л ’з поі а зоиі оиі ікеге 
Нопе Іо кеаг ту ргау... (АВВА)

поі Гог Іоѵе от топеу (разг.): I \ѵаз 
Ігеаіей іп а \ѵау аз і / по оікег тап \л/аз 
іо Ье %оІ/о г  Іоѵе ог топеу.

л о! аі апу ргісе: Зке Іоій кег /гіепй  
Ікаі по таііег ко\ѵ ке Ігіей, зке \ѵои!й 
поі таггу кіт аі апу ргісе.

<іагк аз тіс1пі§Ьі /  ріісЬ, аз: Ткеге 
хѵеге по зіагз (о Ье зееп апй іке пі%кі 
\ѵаз аз йагк аз рііск.

поі а зреск оГ...: Не йесійей Іо каѵе 
зоте Іеа, Ьиі И іигпей оиі Ікеу кайп 7 
а зреск о /  /7.

Ііке поіЬіп§ оп еагіЬ (разг.): Ніз пе\ѵ 
саг н ш  Ііке поікіп§ оп еагік/о г  кіт.

114



ни перед чем не остаиав - 5Іор аі поЙііп§: Не ои(зкоск іп еѵегу 
ливаться зіпдіе ѵчау Не 41 з(ор а( поікіп%ума/ іо

%е( кіз роШісаІ зау. (М. йаскзоп)

ни с того нн с сего

ни свет ни зари

ни тени сомнения

никем не превзойденный

никоим образом

никчемный человек

ничего особенного

ничего подобного

ничего удивительного

ничто на свете

ѵѵііЬоиІ гЬуте ог геазоп: Рог (кеп 
\ѵі(кои( гкуте ог геазоп Тке Ьѵо Ыгйз 
йій т е  ир (о /Іу. (5ііп%)

ипеагіЫу Ьоиг, ап (разг.): II ѵѵ<к 
тпіег, апй I  %о( ир аі зоте ипеагікіу 
коиг іп рііск йагкпезз.

ЬеуопсЗ іЬе $Ьас1о\ѵ о Г а сіоиЬі: І/\ѵе 
%е( іо іке саг ікаі кіііей іке и’отап 
апй скіій, \ѵе ’И ргоѵе И Ьеуопй Іке 
зкайоѵѵ о /а  йоиЫ. (А. Наііеу)

зесопсі (о попе: Ткеу ргіпі ту теззаде 
іп (ке 5а(игйау 5ип I  кай (о (еіі (кет I  
аіп V зесопй (о попе. (М. йаскзоп)

іп по \ѵау: I  \ѵап( іп по \ѵау (о йіз(игЬ 
уои.

800(1 Гог поіЫп§: I  йоп 7 \ѵап( (о Ье 
(геа(ей Ііке а тап доой/о г  по(кіп%.

поіЬіпд іо \ѵгііе Ьоте аЬоиі (разг.):
Не сопзійегей аіі кіз тіз/ог(ипез ' 
по(кіп§ (о \ѵгі(е коте аЬои(.

по(Ьіп§ оГ іЬе кіпсі: /  сап зее (каі уои  
аге іп Іоѵе \ѵі(к кег. -  Ыо(кіп& о/(ке  
кіпй, іѵе агеуизі сіаззтаіез.

по ѵѵопйег: Ткеге уѵаз по Іаи%к(ег іп 
(ке коизе N0, по(/гот  Ніійа, На((іе ог 
НоІІу “N0 уѵопйег", реоріе заій,
“роог тоікег йоу ’з зо теіапскоіу. " 
(Ы. Саѵе апй Тке Бай 8еейз)

поіЬіпд ипгіег іЬе $ип: Ыо(кіп% ипйег 
(ке .чип зеетей (о таке кег карру.
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ничто не стоит 
так  дешево, 
как  вежливость

ничуть не лучше

сіѵііііу со5І5 поіЬіп§: Уои тідкі каѵе 
Ьееп тоге роіііе, ах сіѵііііу сохіх 
поікіпд.

попе Ле Ьеііег: Уои тідкі ахк те Іеп 
тоге Іітех апй Ье попе і/іе Ъеііег.

новая метла чисто метет пе\ѵ Ьгоот зѵѵеерз сіеап, а: Уои кпо\ѵ, 
а пе\ѵ Ьохх іх Ііке а пе\ѵ Ьгоот -  Не 
х\ѵеерх сіеап.

ног под собой 
не чувствовать

нож в спину

1. поі Іо Ье аЫе (о іееі опе’з Гееі: 8Не 
Пай ѵізііей зеѵегаі тизеитз апй іп іке 
еѵепіпд зке соиійп'(/ее! кег/ееі.

2. Ігеасі / ѵѵаік оп / ироп аіг: Не іѵоу зо 
карру ікаі ке соиій до коте ікаі ке 
/е іі аз ікоидк ке ѵѵах \ѵа!кіпд оп аіг.

5ІаЬ іп іЬе Ьаск, а: Ьеаѵіпд кег іп зиск 
а йізігезз ѵѵоу Ііке зІаЬЬіпд кег іп іке 
Ьаск.

номер один / первый / 
лучший

носить маску

носить шоры на глазах

носиться в воздухе

питЬег опе: Васк іп іке Ііте \ѵіік 
І.оиіз XVI Аі Іке соигі о / іке реоріе ке 
ѵѵаз питЬег опе. (Зііпд)

ѵѵеаг іЬе тазк : Гт  поі а тал о / іоо 
тапу/асех Тке тазк 1 \ѵеаг із опе 
Ткозе \ѵко зреак кпо\ѵ поікіпд Апй 

/іп й  оиі (о ікеіг созі Ьіке Iкозе \ѵко 
сигзе ікеіг Іиск іп Іоо тапу ріасез. 
(Зііпд)

\ѵеаг Ыіпкегз: "Зоте о / ікозе іп 
СаЬіпеІ/ееі ке 'з Iке іѵгопд тап/о г  
іке Ііте. І ’т поі зауіпд I адгее, Ьиі 
ікеге ’з по доой ѵѵеагіпд Ыіпкегз, із 
Ікеге? ” (А. Наііеу)

іп іЪе ѵѵіпсі: \Ѵе аіі/еіі ікаі ікеіг 
йіѵогсе ѵѵа$ іп іке \ѵіпй.
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ну н дела! I пеѵег сіісі!: Ноуѵ із уоиг уоип^ег 
сІаи§Іпег? -  \ѴеІІ, зке із таітіесі апй каз 
а зтаіі Ьоу. - 1 пеѵег йій! Тіте йоез/у.

нужда всему научит песеззііу із (Ье шоіЬег оГ іпѵеп(іоп: 
КоЬіпзоп Сгизое опсе а§аіп ргоѵесі (о 
(ке \ѵогІй (ка( песеззііу із іке тоікег 
о<[ іпѵепііоп.

О
о вкусах не спорят еѵёгу шап (о Ьі$ 1а5(е: МауЬе уои  

йоп’( Ііке кег пе\ѵ йгезз, Ьиі еѵегуопе 
(о кіз Іазіе.

о человеке судят 
по манерам

оба хороши

обвести кого-л. вокруг 
пальца

обе стороны медали

шаппегв шаке(Ь / таке (Ье тал: I /
«таппегз такеік тап» аз зотеопе заій 
Ткеп ке ’з Іке кего о/Iке йау II Іакез а 
тап (о зиДег і^погапсе апй зтііе Ве 
уоигзеі/по таПег \ѵка( ікеу зау. (5(іп%)

ке((1е саііз (Ье ро( Ыаск, (Ье: Тке (\ѵо 
зізіегз соиійп ’( Ііѵе тікоиі диапеЪ, 
іке ро і са!Ііп§ Іке ке((Іе Ыаск.

зеіі зтЬ .а рир {разг.): Опіу каѵіп% 
Ьои^кі іке коизе ке геаіігей ікаі ікеу 
кай зоій кіт а рир.

Ъо(Ь зісісб оГ (Ье соіп: І( ’з а (иг/ѵѵаг 
Оп а %ІоЪаІ зсаіе I  ’й  га(кег кеаг Ьо(к 
зійез о /  (ке Іаіе. (М. йаскзоп)

обезьянничать ас( /  ріау (Ье аре: іѴкіІе ѵѵогкіп% аз а
(еаскег зке \ѵаз рагІісиІаНу аппоуей 
Ьу (ке рирііз \ѵко асіей (ке аре а( кег 
Іеззопз.

обливаться потом $\ѵеа( Ііке а рі§: I  \ѵаз з\ѵеа(іп% Ііке а
рі% Ьи( соиійп'(з(ор м>огкіп& Ьесаизе 
I  кай (о/іпізк і( (Ш (ке йизк.
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обливаться холодным Ье іп а соісі з\ѵеаі: І( иго аітозі 
потом / быть в ужасе тісіпідкі \ѵкеп ке ^ѵаз доіпд аіопд (ке 

сетеіегу іп а соШ з\ѵеаІ.

обливать грязью

обмениваться
впечатлениями

Ліп§ / іЬго\ѵ тисі а» $тЬ.: Ш еп уои  
аге а'л'ау. Не пеѵег тіззез (ке 
оррогіипііу (о гНго\ѵ хоте тис1 аіуои.

сотраге поісз: Ткеу \ѵеге зо тиск 
ітргеззеЛ Ьу (Не зко\ѵ (каі ікеу кері 
сотрагіпд поіез (ке \ѵкоІе \ѵау Ьаск 
коте.

ободранный как  липка

оборвать кого-л.

оборвать себя 
на полуслове

образумить кого-л.

образцовый порядок

аз а зЬеер атопд іЬе зЬеагегз: Ніз 
/іпапсіаі аД~аігз кепі/гот  Ьасі (о 
\ѵог$е, апсі зооп ке \ѵаз аз а зкеер 
атопд (ке зкеагегз: кіз сге<М(огз 
\ѵапіесі (кеіг топеу Ьаск.

сиі зЬоіі: Не а((етр(есі (о ехріаіп (о 
кег (ка( а (гаДіс зі(иа(іоп иго а 
та((ег...Ъи( Ваііеу си( кіт зког(. (Я.
А. Неіпіеіп)

5(ор «іеай /  зЬоП: Не з(аг(еі ю аіпд Ьи( 
аЬгир(1у з(орре<1 сісасі.

Ьгіп§ зшЬ. Іо Ьіз зепзез: I  \ѵаз 
Ъгои§к( (о ту зепзез I  паз Ыіпсі Ьи( 
по\ѵ (ка( I  сап зее еѵегу зідпроз! іп 
паіиге заісі уои Ъеіопд (о те.
(8(іпд)

арріе-ріе огсіег: 8ке геаііу иго а ѵегу 
ассигаіе регзоп, апсі \ѵкеп оп <1и(у іп 
(ке сіазз зке аіѵѵауз §о( еѵегу(кіпд іп 
арріе-ріе огсіег.

обратная сторона медали геѵегзе (зігіе) оГ іЪс соіп / шесіаі, іЬе: 
8оте(ітез уои сіо Іозе, апсі (ка(’з (ке 
геѵегзе зШе о/ ( к е  соіп.
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обращать внимание

обрести дар речи 

обуздать стихию

обчистить до нитки

обчистить кого-л.

овладеть кем-л. 
(о чувствах)

огонь в крови

одежда красит человека

одериуть кого-л.

один другого стоит

рау аііепііоп іо: Непгу пе%Іес(есІ Ніз 
/оой, Ьи( раЫ  а %геа( йеаі о /  
аііепііоп .іо (Не т п е  сіигіпд Лппег.
(I. 8На\ѵ)

Гіп<і опе’з Іопцие / ѵоісе: А/Іег а Іопд 
раизе Не а( Іачі/оипі Ніз (опдие.

гісіе іЬе ѵѵЬігІ\ѵіпс1: Соппа гісіе IНе 
\ѵНігІ\ѵіпсі -  І( аіп '( йапдегоиз -  
епоидН/о г  те ... ^и е е п )

Іаке (о іЬе сіеапегз: Ооп '( (гиз( Нігп, і( 
зеетз (о те (На( Не ’з а сгоок апсі уои 
соиШ Ье Іакеп (о (Не сіеапегз.

еазе згпЬ. оГ Ьіз ригзе (шутл.): \Ѵкеп 
Не ѵѵа5 сотіпд Ьаск Ноте Іаз( пі§Н(,
Не ѵѵа5 еазесі о /  Ніз ригзе.

Іаке роззеззіоп оГ: А з(гапде/ееііпд  
(оок роззеззіоп о /Ніт.

Гіге іп іЬе Ыооё, а: Не із по Іопдег 
уоипд. ЬиІ з(іЧ Наз а /іге  іп іНе Ыооеі.

сІоіЬез такез іЬе тап: Таке Ьаск уоиг 
рісіиге іп а /гате Таке Ьаск уоиг 
зіпдіпд іп (Не гаіп I ]из( Норе уои 
ипйегзіаті 8оте(ітез (Не сІоіНез сіо 
поі таке а тап. (С. МісНаеІ)

Ьгіп@ зтЬ . <іо\ѵп а рс§ (разг.) Не 
Насі Ьееп аг%иіп% \ѵі(Н Ніз еЫег 
зізіег ипііі (ке тотеп( УѵНеп Ніз 
то(Нег Іоз( кег (етрег ап<і Ьгои%Н( 
Ніт (Іоѵт а ред.

зіх оГ опе апсі ЬаІГ а сіогеп оГ іЬе 
оіЬег: Митту, Не Наз ризкеіі те! -  
8(ор Ыатіпд уоиг Ьго(кег! 1( '$ зіх о /  
опе апсі Наі/а йогеп о /  /Не оікег!
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один за всех, 
все за одного

один за другим

опе Гог аіі апй аіі Гог опе: Опе/ог аіі
апй аіі/о г  опе. 'СНѵ (кеу июгк! 
ОѵеПіте, сІоиЫе оѵегііте, пеѵег а 
сотріаіпі. (I. 8ка\ѵ)

опе Ьу опе: Опе Ьу опе ікеу риі ікеіг 
еззауз оп (ке (еаскег ’з йезк апй Іе/(
Iке сіазз.

один на тысячу опе іп а (Ьоизаші: Ш еп I %о( (о кпо\ѵ
(ке тап Ье((ег I  ипйегзіоой \ѵка( а 
гетагкаЫе регзоп ке \ѵаз. Іп /ас(, опе 
іп а (коизапй.

один пирог два раза 
ке съешь

одна голова хорошо, 
а две лучше

одна сторона медали

одним словом

одно время

уои сап’( еаі уоиг саке апсі Ьаѵе іі: 
Уоиг скоісе із зітріе: еі(кег уои Ьиу а 
саг ог $о (о (ке зеазійе. Уои сап ’( 
каѵе уоиг саке апй еа( і(.

1\ѵо Ьеагіз аге ЬеНег (Ьап опе: I уѵоиій 
Ііке (о каѵе а ріесе о /айѵісе оп (ка( 
та((ег/гот уои. Зигеіу, іп зиск а (азк 
(\ѵо кеайз аге Ъе((ег (кап опе!

опе зісіе оГ(Ье соіп: Тке апзуѵег Ііез 
\ѵі(кіп Уоигзоиі ‘соз Ыо-опе кпо\ѵз 
ІѴкіск зійе Тке соіп тіі/аіі. (Ріпк ГІоуй)

1. 1оп§ апсі (Ье зЬоП оГ і(, (Ье: I  йоп ’( 
ѵѵапі іо зи//ег апу 1оп§ег -  (ка( ’з (ке 
Іоп§ апй (ке зког( о /  іі.

2. іп а ѵѵогсі: "1 \ѵіІІ гедиіге сег(аіп 
зиЬз(і(и(е тескапізтз. Гог (ка(,.../ 
тІІ каѵе (о еп^а^е іп уоиг ресиііаг 
Ьаг(ег зуз(ет о /есопотісз. Іп а \ѵогй, 
соіпа^е ог ̂ о ій  ог зііѵег сег(фса(ез 
\ѵіП Ье песеззагу." (Н. Киі(пег)

а( опе (іше: Не ріскей ир Оаіі 
МсКіппоп 'зуеііоѵ ра%ез. М іф і аз \ѵеіі 
%е( аіі (ке йау ’з геайіпд; йопе а( опе 
(іте, Ъе/оге/асищ (ке йау. (I. 8ка\ѵ)
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одновременно

одному богу известно

одну минуту!

одолеть в два счета

оказать хорошую услугу

оказать нажим

оказать плохую услугу

оказать материальную 
помощь

оказать холодный прием

оказаться не по силам

аі а Ііте: \Ѵе кері \ѵагт апй моггіей аіі 
о / іИіз підк/, апй іп /ке Іідк//гот оиг 
йтпйііпд/іге, опіу а соиріе о /Ьгапскез 
аI а ііте, \ѵе соиій $ее а/ідиге асгоиз 
/ке сгеѵаззе/гот из. (Р. РоМ)

Ьеаѵеп кпоѵѵз: ИОіеп уои зіпд о //ке  
Іоу опіу Іоѵе сап Ьгіпд Неаѵеп кпо\ѵх 
і/ '$ ту кеагI апй ту зоиі саидк/ іп Iке 
уѵогій/иіі о / /еагз... (СИ. Кеа)

\ѵаіІ а тіпиіе (разг.): "Ш еге йоуои 
\ѵапІ іі ЬиіН? ” "ІѴаі/ а тіпи/еі ІѴаі/ а 
тіпи/е! I  йійп 'I хау уои и’еге доіпд /о 
Ьиіій И/о г  те. " (К. А. Неіпіеіп)

ѵѵіп Ьапйз сіоѵѵп: І/уои  Неір те /о 
сопѵіпсе кіт, \ѵе сап \ѵіп Напйз йоуѵп.

сіо зтЬ . а §00(1 Гит: Уои \ѵоиІй діѵе 
те а доой /ит  і/уои саІІ кег.

риі оп іЬе зсге\ѵ: То зоіѵе /ке ргоЫет 
ке йесійей /о ри/ /ке зсге\ѵ оп опе о /  
Ніз кідк-розіііопей геіаііѵез.

сіо зтЬ . а Ьасі Іи т: Не йій те а Ьай 
/игп уѵкеп ке /оій ту то/кег аЬои/ 
сідагеі/ез іп ту Ьад.

кеер зтЪ. §оіпё: Тке топеу /ка/ 
Моікегдаѵе те, кер/ те доіпд/ог 
аЬои/ а топ/к.

§іѵс зтЬ . Ле Ггогеп т іи  (разг.): 
АІ/коидк /ке дігГхрагеп/5 кай діѵеп 
те /ке/гоіеп тіи /ке ргеѵіош йау, 1 
тайе ир ту тіпй (о до оп зееіпд кег.

Ье Іоо тисЬ іог зтЬ . (разг.): КоІІіпд 
/ке 5/опе аѵѵау/гот  /Не гоай \ѵах /оо 
тисН /о г  Ніт.
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оказы вать давление Ьгіп^ ргеззиге (о Ъеаг оп зтЬ.: Уои 
йоп '( кпо\ѵ Ніт...Не \ѵоиІй изе 
еѵегу(Ніп% (о ри( ргеззиге оп уои!

оказы вать знаки 
расположения

окаменеть

т ак е  асіѵапсез (Іо): "...А Іайу \ѵаз 
Іеаѵіп% (Не ЬиіШіп% апй зИе заій (Неге 
\ѵаз а сгагу оій пакей тап ир оп (Не 
зіхіИ /Іоог \ѵНо ѵѵ<ю такіп% айѵапсез 
Іо\ѵагй Нег. " (I. 8На\ѵ)

Іи т  (о 5(опе: 1 (ит (о зіопе, хѵНеп уои 
аге §опе I  (игп (о з(опе. (ЕЮ )

окатить холодной водой роиг соісі \ѵа!ег оп зт(Ь.: ІѴе йійп ’( 
ехресі Ніт (о роиг соій \ѵа(ег оп оиг 
ргорозаі.

окинуть взглядом 
прошлое

око за око

окутанный тайной

олимпииское
спокойствие

п т  іп / оѵег опе’з тіпсі: А%аіп апй 
а$аіп Не гап оѵег іп Ніз тіпй (Не 
йешііз о /  Ніз Іаз( йа(е \ѵі(Н Магу.

еуе Гог ап еуе, ап: ТНозе (гіЬез з(іІІ 
Ііѵей ассогйіп% (о (Не Іа\ѵ: ап еуе / ог 
ап еуе.

Іозі /  зНгоисІесі /  \ѵгаррес! іп тузіегу: 
Тке огі%іп о /Ніз \ѵеаІ(Н із зНгоийей іп 
туз(егу.

Оіутріап са іт , (Ье: Не ’з  зо зиге о /  
Ніз ійеаз (На( Не саггіез (Нет ои( \ѵі(Н 
(Не ОІутріап саіт.

опалить себе кры лы ш ки зіп§е опе’з Геа(Ьегз: І( \ѵаз Магу оѵег 
уѵНо Не зіпдей Ніз/еаіИегз.

оправдать расходы

опустить завесу 
над чем-л.

§е( опе’з рсппу\ѵог(Ь (разг.): 8Не \ѵах 
изей (о %е( Нег реппу\ѵог(Н іп еѵегу 
Нег ипйегіакіпд.

саз( / йгаѵѵ а ѵеіі оѵег зт(Ь.: Не йій 
Ніз Ьез( (о йга\ѵ а ѵеіі оѵег Іаз( у еагз 
о/Ніз Іі/е.
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ореол святости

орлиный нос

освежить память

осиное гнездо

оставьте меня в покос!

острый как бритва

от А до Я

от всего сердца

от всей души

огіоиг оГ запсіііу, іЬе (ирон.): ІѴкеп 
соокіп% зке изей іо айй зоте осіоиг о /  
за пс И (у Іо аіі Нег тоѵетепіз.

а^иі1іпе позе: Шік кіз адиіііпе позе 
апй ікіп Іірз Не зо тиск гезетЫез кіз 
%гапй/аікег.

геГгезЬ опе’з шетогу: Ьискііу (козе 
ркоіо^гаркз ге/гезкей кіз тетогу.

пезі оГЬотеІз, а: Азкіп% кіт циезііопз 
аЬоШ кіз/атііу із Ііке з(іскіп§ уоиг 
капй йігесііу іпіо а кот еі ’з пезі.

Іеаѵс ше аіопе!: 5(ор Ш Л з і зіор 
йо%%іп' те агоипй Ьеаѵе те аіопе -  
р г і. (М. йаскзоп)

зЬагр аз а газог / зхѵогё, аз: Апй кег 
тоиік \ѵаз зтооікег (кап оіі Виі кег 
іппег зрігіі н’аз аз зкагр аз а (\ѵо 
ейцей зѵѵогй Виі 1 Іоѵей И Сиг іі ’з 
йап%егоиз. (М. йаскзоп)

(гот А Іо 2: Ріск ту Ъгаіпз, ріск ту 
роскеіз ЗіеаІ ту еуеЬаІІз апй соте 
Ьаск /о г  (ке зоскеіз Кип еѵегу кіпй о /  
Іезі/гот  А (о 2. Апй уои ’// з(іІІ кпо\ѵ 
по(кіп% Ъоиі те. (5ііп%)

Ггот іЬе Ьеагі: М у Іііііе ргезепі сотез 
/гот  іке кеагі о /а  %геа( айтігег о /  
уоиг іаіепі

(тот Ше ЪоІІот оГ опе’з Ьеагі: 1]изі 
саііей (о зау "I Іоѵе уои ”, апй I теап 
іі/гот  Iке ЬоПот о /т у  кеагі. (Зіеѵіе 
ІѴопйег)

от добра добра не ищут Іеі \ѵе11 аіопе: Ье( \ѵеІІ аіопе, Ьоу апй 
Ье заііз/іей т ік  \ѵка( уои каѵе.



от корки до корки

от начала до конца 

от случая к случаю

отбиться от рук

отвести душу

отдавать должное 
кому-л.

открытое морс 

откры ть Америку

откры ть кому-л. глаза 
на что-л.

откуда ветер дует

Ггош соѵег Іо соѵег: ТНе Ьоок зо 
йееріу ітргеззей те (На( I  геасі И /гот  
соѵег Іо соѵег зеѵегаі (ітез.

аіі іЬе \ѵау: \ѴеІІ, Не НасI соте зо/аг. 
Не Ікои^Ні, Не т іф і аз ѵѵеіі %о аІІ (Не 
\ѵау. (I. 8На\ѵ)

Ггот Ііте  (о Ііте: ...Iзкіесі т(Н (Нет 
/гот (іте (о (іте а( 8іо\ѵе... апсі Іей 
(Нет йо\ѵп (Не (гаііз, лѵНісН I  кпе\ѵ 
Ьеііег... (I. 8На\ѵ)

п т  ѵѵіісі: Ніз/аіНег із зо гагеіу а( 
Ноте (На( (Не Ьоу із зітріу гиппіп% 
\ѵіМ.

геііеѵе опе’з Гееііпцз: 8Не \ѵаз ѵегу 
кіпй апй аіі Нег/гіепйз о/іеп сате (о 
Пег (о геііеѵе (Неіг/ееіі/щз.

Ьапсі іі Іо зтЬ .: / сіоп'(кпоѵч Но\ѵ і( 
Наррепей І( \ѵаз/аз(ег (Нап (Не еуе 
соиШ/Ііск-Ви( по\ѵ аіі I  сап йо із 
Папе! і( (о уои Апй уоиг Іа(ез( (гіск. 
(Иіге 8(гаі(з)

Ыие \ѵа1ег: Не ещоуей ѵегу тисН 
Ьеіп§ іп Ыие \ѵа(ег/о г  (Не/ігз( (іте.

сіізсоѵег Атегіса: 1/іпй Нег ѵегу 
рге((у. -  ІѴеІІ, і( ’з Ііке йізсоѵегіп^ 
Атегіса.

ореп зтЬ.’з еуез Ю зтіЬ.: Ніз пен/ (еасНег 
Ьесате Ніз геаі/пепй апй орепей Ніз еуез 
(о топу іпіегез(іп§ (Ніп̂ з.

ѵ/ЬісЬ ѵѵау іЬе \ѵіп<і Ыо\ѵз: \ѴеІІ, 1]из( 
%о( іп(о (оуѵп аЬоиІ ап Ноиг а§о Тоок 
а Іоок агоипй, зее \ѵНісН \ѵау (Не іѵіпй 
Ыо\ѵз ... (ТНе Иоогз)
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отложить до утра

отплатить тон же 
монетой

отправить на тот свет

отпускать шуточки

отслужить свое

отслужить свои век

отстаивать свою точку 
зрения

отсталый человек

отсутствие вестей - 
хорошая весть

оттягивать время

отчего да почему

сопзик \ѵі(Ь опе’з ріііолѵ: І1’з (оо Іа(е 
(о (Іо зотеікіпд аЬоиІ іИе зі(иаііоп 
Іосіау, іі ѵѵоиісі Ье тиск \ѵізег (о 
сопзиИ \ѵіік уоиг ріііоуѵ.

герау / апзхѵег іп кіпсі: ТНе Ьезі \ѵау, іо 
ту тіпсі, іѵііі Ье герауіпд ікет іп кіпД.

зепсі зшЬ. Іо §1огу (эвф.): ...1 гететЪег 
азкіпд іке рго/еззог \ѵку ке касіп'( 
(коиф( о/Ъгіпдіпд апу ехріозіѵез.... 
"Ткеге ’з епоидк аЬоагЛ (ке зкір (о Ыо\ѵ 
из аіі (о діогу," ке заШ. (А. С. СІагке)

сгаск а р к е  (разг.): ПЪепеѵег ке]оіпз 
оиг сотрапу ке соиМ а!\ѵауз сгаск 
зоте)окез т(к из.

§о іЬе \ѵау оГ аіі доосі іЬіпдз: Ш еге із 
уоиг оЫ Сасііііас? — Л каз допе (ке 
\ѵау о /аіі доосі (кіпдз.

Ьаѵе зееп зегѵісе: Ткіз саг каз зееп %оЫ 
зегѵісе оп ту (гір агоигиі (ке соипігу.

(аке а зіапсі: Тка( ’з \ѵку зо/еѵѵ реѳріе 
еѵег (аке а з(апсі] ог \ѵка( (кеу Ьеііеѵе 
іп, ог зау (кеу йо. (А. Наііеу)

Ьаск питЬег, а (разг.): Не із (оо оЫ 
апй Ііѵез аіопе іп кіз соип(гузШе 
коизе. ГА зау ке із а Ьаск питЬег.

по пеѵѵз (із) §оо<і пе\ѵз: \Ѵе каЛ по пет  
Угот кіт/ог аЬои( а уѵеек. Тке опіу сопзо- 
Іаііоп \ѵаз (каі по пе\ѵз іѵаздоосі пеѵѵз.

ріау Гог ііте : I  ипсіегзіоосі (ка( аіі кіз 
питегоиз диезііопз уѵеге зітріу 
ріауіпд/ог (іте.

\ѵЬу ап<1 ѵѵЬегеГоге, іЬе: Тке Ьоу із 
ѵегу іпдиізіііѵе апсі уѵапіз (о кпоуѵ (ке 
\ѵку агиі ѵѵкеге/оге о /  еѵегу(кіп$.
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палец о палец не ударить поі № сіо а ЬапсГз Іит: I  еѵеп сіісіп ’( 
Ьоікег (о азк Ніт/о г  кеір: I кпе\ѵ Не 
ѵѵоиісіп '( сіо а Напсі 'з (игп /о г  те.

палка о двух концах

пальцем
не пошевельнуть

пара пустяков

парш ивая овца

парш ивая овца 
все стадо портит

пасть жертвой

первое плаванье

первый встречный

первым делом

(ІоиЫе-еёдесі ѵѵеароп, а: РзусНоІо^у із 
а ѵегу доой (Ніп%, Ьи( і( ’з аізо а 
<1оиЫе-есІ%есі \ѵеароп.

поі Іо шоѵе а ре§: 8Не ипйегзіоогі а( 
ІазІ іНаІ зке кай Іо %іѵе Ніт ноте 
топеу, о(кепѵізе Не \ѵоиЫп ’( тоѵе 
аре%.

зітріе  аз АВС, аз: Но\ѵ сап ’( уои 
ипсіегзіапсі і(, і(’з аз зітріе аз ЛВС!

Ыаск зЬеер, іЬе: 1 сап '( ипЛегзіапЛ 
у/Ну (Неу Ігеаі Ыт Ііке іНе Ыаск зНеер 
о /  іНе /атііу.

гойеп арріе іп)'игез і(з пеі§ЬЬоигз, Ле : 
Не йоезп ’( Ьеіопд (о іНеіг Іеат, Не ’з 
Ііке а гоііеп арріе (Наі іп]игез ііз 
пеі%НЬоигз.

Ьесоте / ГаІІ а ргеу (о зшіЬ.: ТЬа!уоип§ 
Ьоу Наз аізо/аііеп а ргау № Нег Ьеаиіу.

таісіеп ігір/ ѵоуаде, іЬе: І і ’з а 
ѵ/еіі-кпоѵ/п /ас( (ка( Тііапіс зипк 
йигіп% /Не таісіеп ѵоуа%е.

еѵегу Тош, Оіск апё Наггу: Уои тау 
йезрізе т е , Ьиі (Неге ’з по пеесі (о (еЧ 
і( (о еѵегу Тот, Оіск а п і Наггу.

Гог опе іЬіпд (разг.): Сгаі§ сІШ по( 
ЬоіНег т(к (Не ̂ иезі Іізіз/о г рагііез. 
Рог опе (кіп%, Не \ѵаз (оо оссиріесі т(Н 
о(кег таііегз (о (аке (ке (іте. (I. 8ка\ѵ)



перебиваться кое-как

перегнуть палку

переступить черту

перед лицом кого-л.

перед смертью 
все равны

перейти Рубикон

перекати-поле

перекинуться
словечком

перековать мечи 
на орала

Ііѵе Ггот Ьапсі Іо шоиіЬ: Аз зке каеі 
заШ іке/ігзі підкі, зке Ііѵесі/гот капсі 
Iо тоиік, ЬиІ йгеззеА ехігаѵадапііу.
(1. 8ка\ѵ)

хргеасі іі оп іЬіск (амер., разг.): І/уои  
уѵапі іо іеіі те Ікаі ке із гіск, ікеп 
уои ’ге зргеасііпд і( оп ікіск.

оѵегеіер іЬе тагк: Гт  а/гаі<іуои каѵе 
оѵегзіерресі Iке тагк Ікіз Ііте, ікеге 

по песеззііу іо ігеаі кіт Ііке ікаі.

іп (Ье Гасе оГ$тЬ.: "Уои ’ѵе Ьееп Ьогесі 
т ік те/огуеагз. Апсіуои ’ѵе зкоѵ/п іі. 
Топідкіуои (іісі еѵегуікіпд Ъиіуаѵ/п іп 
іке /асе о /  аіі ту /гіепЛз." (I. Зкаѵѵ)

«ІеаіЬ І8 (Ье §геаі Іеѵеііег: Тке \ѵаг 
ргоѵес! адаіп ікаі Леаік (ке дгеаі 
ІеѵеІІег: зоЫіегз ап<і депегаіз 
регізкесі зісіе Ьу зісіе.

СГ058 іЬе КиЬісоп: Уои ’ѵе зрокеп іо 
кег аЬоиІ И, апд. іі теапз уои 'ѵе 
сгоззегі іке КиЬісоп: /гот по\ѵ оп 
уои ’ге по Іопдег/гіепсіз.

ГОІ1ІП8 зіопе, а: Ноуѵ Лоез іі/ееі іо Ье 
ѵѵіікоиі а коте Ьіке а сотріеіе 
ипкпоѵт Ьіке а гоіііпд зіопе? (Тке 
Коіііпд 8іопез)

Ьаѵе а \ѵогё \ѵііЬ: Ргот Ьекіпгі Реіег а 
ѵоісе тигтигесі, “Ехсизе те, Мг. 
МсБегтоЧ, сап I  каѵе а \ѵог<1 ипік 
уои? " (А. Наііеу)

Ьсаі / Іи т  $\ѵог<ік іпіо р1оѵѵбЬагс$: 
Сгеаіе а \ѵогЫ іѴіік по/еаг Тодеікег 
\ѵе 'И сгу карру іеагз 8ее (ке паііопз 
Іигп ікеіг зѵѵоЫз іпіо ріолѵзкагез.
(М. Мскзоп)
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перелетная птица

переложить 
на чужие плечи

перемена судьбы

переменить мнение

переметнуться 
на другую сторону

перепугать до потери 
сознания

перепугать до смерти

перехватить взгляд

переходить грапнцы

переходить из уст в уста

питать уважение

Ьеге Іойау апй ^опе 1отогго\ѵ: I  йоп 7 
ікіпк ке 7/ зіау кеге /о г  1оп§, ке пеѵег 
йоез. Не із кеге Іойау апй %опе 
(отогго\ѵ.

риі оп зтЪ .’з зЬоиІйегз: Не І5 лоѵѵ 
гаікег оій, Ікаі із уѵку ке каз риі аіі 
кіз Ьизіпезз оп кіз зоп ’з зкоиійегз.

Іи т  оГ (Ье Іійе, іЬе: Бке сопзійегз кіз 
іпѵііаііоп Іо Ье (ке (ит о/(ке (ійе.

іЬіпк ЬеКег оГ іі: Не геаскей/о г  (ке 
Іе((ег/гот кіз Іа\ѵуег, (кеп (коифі 
Ье((ег о /  *7. (I. 5ка\ѵ)

сЬап§е зіёез: I  кпоіѵ (ка( ке \ѵоиІй 
сканце зійез а( апу сопѵепіеп( тотеп(.

зсаге $тЪ. оиі оГЬіз зепзез (разг.): А 
зиййеп зко( іп (ке йеай о /  пі%к( зсагей 
из оиі о /оиг зепзез.

Ггі^Ыеп зтЪ. оиі оГЬіз ѵѵііз: "Тка( 
тап ир (кеге із/гщкіепей ои( о /кіз 
\ѵі(з, апй \ѵі(к %оой геазоп. "
(А. Наііеу /У. Саз(іе)

саІсЬ зтЬ .’з еуе: 8а\ѵ ап ай іп Iке 
пе\ѵзрарег (каі саи§к( ту еуе /  заій (о 
ту ЬаЬу (кіз зоипйз Ііке (ке (іске(/о г  
уои апй I. (5(іп%)

,)итр (оѵег) а Гепсе (амер.):
8оте(ітез ке із по( ѵегу роіііе. Ьи( ке 
пеѵег)итрз оѵег (ке/епсе.

§о іЬе гоипё(з): Соззірз аЬоиі кіз 
геіаііопз \ѵі(к Магу диіскіу ѵ/епі (ке 
гоипйз.

ЬоИ зтЬ. іп гезресі: Не із (ке опіу опе 
іп (ке здиай \ѵко із по( кеій іп гезрес(.
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питаться воздухом Ііѵе оп / ироп аіг /  поіЬіп§: I  \ѵопйег
ко\ѵ ке тападез (о Ііѵе ироп поікіпд.

шика для размышлений Гоосі Гог геЯесІіоп: Не аіуѵауз сап /іпй 
/ Ъосі /о г  ге/Іесііоп.

плавать как рыба

плавать как  топор

5ѵѵіш Ііке а ПзЬ / согк: Не \ѵаз тай 
аЬоиІ (ке зеа апй зн'ат Ііке а/ізк.

вѵѵігп Ііке а Ьгіск: І ’т а/гаісі (о до іпіо 
\ѵа(ег аз I  зт т  аз а Ъгіск.

плакаться в жилетку

платить гои же монетой

сгу оп зтЬ .’ зЬоиІгіег: ... УѴкепуои 
пеей а зкоиійег (о сгу оп, \Ѵкеп уои 
%е( зо зіск о / (гуіпд, йизі коій оп (ідк(
Iо уоиг йгеат. (ЕЮ )

зегѵе зтЪ. ѵѵііЬ (Ье за те  заисе: 11 ’з  
Ьасі уои каѵеп '1 кеірей кіт. Ве зиге, 
ке \ѵіИ зегѵе уои т (к Iке зате заисе 
пехі ііте.

плачевное состояние

плевать на кого-то

плевое дело

плестись в хвосте

плечом к плечу

іп Ьасі зЬаре: Ьискііу Iке саг \ѵазп 'I іп 
ѵегу Ьай зкаре а/іег Iке ассісіепі.

зріі іп зтЬ .’з еуе: Зоуои (кіпкуои сап 
зіопе те апсі зріі іп ту еуе -  5о уои 
ікіпкуои сап Іоѵе те апй Іеаѵе те (о 
йіе. (()иееп)

ріесе оГсаке, а (разг.): 8ке ѵѵаз ѵегу 
тиск а/гаій ікаі (ке таКег \ѵоиІй Ье зо 
сотріех. Іп /ас(, уѵкеп зке кай йопе і(, 
кег опіу \ѵогйз \ѵеге: "А ріесе о/саке! "

Іаке зтЬ .’з сіизі (амер.): Не із а Ьогп 
Іеайег, ке ѵѵііі пеѵег а§гее (о Іаке 
зотеЬойу ‘з йиз(.

зЬоиИег Іо зЬоиШег: Мапу соипігіез 
/ои%к( зкоиійег (о зкоиійег а%аіпз( 
/азсізт.
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плодиться как кролики Ьгеесі Ііке гаЪЪіІз: йие (о пеѵг
есопотіс зі(иаІіоп зтаіі ргіѵаіе зкорз 
Ьгей Ііке гаЬЬНз.

плоский как блин

плоть от плоти

плохая молва 
на крыльях летит

плыть по течению

плыть против течения

плюнуть через левое 
плечо

плясать под чыо-л. 
дудку

по горло

по доброй воле

по крайней мере

Яаі аз а рапсаке, аз: Ткеге иго по 
\ѵіпй апй /Не Іаке иго аз/ІаІ аз а 
рапсаке.

опе’з оѵѵп ЯезЬ апй Ыоой: I  сап '( 
іоіегаіе кіт зреакііщ зо киті1іа(іп%1у 
аЬоиІ ту о\ѵп /Іезк апй Ыоосі.

Ьай пе\ѵз Ьаз \ѵіп§з: Гѵе аігеайу 
кеагсі аЬоиІ уоиг %гіе/. Вай пе\ѵз ка$ 
и>іп%5.

8 0  ѵ/ііН іЬе Яо\ѵ / сиггспС: Зотеіітез і( 
зеетз Ііке Іаіеіу Iіизі сіоп '( кпо\ѵ ВеНег 
зіі Ьаск апй §о -  т ік іке/1о\ѵ." (Оііееп)

го\ѵ а§аіпзі Йіе зігеат: Не ѵ/оиійп '( йо 
ікаі, ке із поі %оіп% іо гоіѵ а%аіпзІ іке 
зігеат.

Ьаѵе опе’з Яп§егз сгоззей: “І1‘11 кеір 
(о кеер (кет диіе(. І! Іоокз Ііке Ъеіп% а 
реасе/иі. еазу пі%к( - /іп%егз сгоззей. ” 
(А. Н а ііе у /І  Саз(іе)

ріау зтЬ .’з §ате: Ыо\ѵ зоте кай  
%атез (ка( уои кай (о ріау такіп§ 
гиіез аІоп% (ке \ѵау... (Ск. Кеа)

ир № опе’з песк (разг.): "1 сап ’( диіі 
Ііке (ка(, і( ’з по( зо зітріе апйІ ’т ир 
(о ту песк іп і(.

оГ опе’з о\ѵп (гее ѵѵііі: Не йій і( аіі о /  
кіз о\ѵп /гее \ѵіИ.

аі Іеазі: А( Іеаз(, ке (кои§к(, (ке %іНз 
іп РІауЬоу каѵе (кеіг каіг йопе Ье/оге 
(кеу ргезеп( (кетзеіѵез. (1. 8каѵѵ)
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по мановению \ѵаѵе а таціс \ѵапсі: ІѴеаІік ѵѵоиійп '(
волшебной палочки соте /о уои аі а ит е  о/а  та§іс \ѵапй.

по одежке встречают, 
по уму провожают

по одежке протягивать 
ножки

по правде сказать 

по старой дружбе

по уши

побить рекорд

побывать в переделках

повергнуть в изумление

поверить на слово

іі із по( (Не §ау соа( (Ьа( т ак ез (Ье 
§еп11етап: Не пеѵег сагез н>ІіаІ ке 
\ѵоиМ \ѵеаг, аз Ие зауз ікаі іі із по( (Не 
§ау соаі (На( такез іііе §еп(1етап.

си( (Ье соа( ассогсііпц (о (Ье сіоііі: ТНе 
аІІо\ѵапсе \ѵаз Іоо зтаіі Ьи( зНе Насі Іо 
афш і Негзеі/. \ѴНа( Наррепз, Наррепз, 
апй уои сиіуоиг соаі ассогііѵщ Іо 
уоиг сІоіН.

<о зау / ІеІІ (Ье ІгиіЬ: То іеіі іПе ітіН, 
зНе сіоезп'(Ііке те ѵегу тисіі.

іог оісі заке’з заке: I  Норе Міке уѵііі 
Неір из /о г  оій заке ’з заке.

ир (о (Ье еуеЬголѵз: ...поі Іоо 
йап%егоиз. Ио( \ѵі(Н еѵегу зіп§Іе зоиі 
Нуроесі апй іттипігей апй Ногтопей
1о Ніз еуеЬгот. (С. О. Зітак)

Ьгеак а гесогсі: ТНотаз Пай а рісіиге 
(На( Пай аігеайу ріауей зіх топіНз іп 
Меѵѵ Уогк апй ѵѵо5 зіііі гиппіп%, апй 
Неппеззу ’з рісіиге, Ніз/ігзі Ніі, іѵ&у 
йоіп% гесогй-Ъгеакіп^ Ьизіпезз іп ап 
агіНоизе... (I. 8На\ѵ)

Ьаѵе Ьееп іп (Ье ѵѵагз {разг.): Ьоокіп^ 
аі Ніз Ьгиізез I  ипйегзіоой іНаі Не Най 
Ьееп іп (Не \ѵагз.

такс  зтЬ . зі( ир {разг.): Ніз Іа\ѵуег 
геаііу тайе (Не соигігоот зі( ир.

(аке зтЬ .’з \ѵог<і: "Уои ’// Наѵе (о (аке 
ту \ѵогй, Сео//геу, і( ѵѵоиій Ье а 
%Наз(1у тіз(аке по( (о (аке ап е//ог( 
по\ѵ." (А. Наііеу)
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повернуться негде

повернуться спиной 
к чему-л.

повесить голову

повинную голову меч 
не сечет

повторение -  
мать учения

повторять как  попугай

погоня за богатством

погруженный в мысли

пол влиянием минуты

под давлением

по гоош (о з\ѵіп§ а са(: Ніз саЬіп \ѵаз 
геаііу зтаіі, \ѵі/к по гоот /о з\ѵіп% а 
саі ікеге.

(игп опе’з Ьаск оп зпНЬ.: ТИапк Сой 
уои реоріе діѵе) гееіу Поп ’/ іигп уоиг 
Ьаск оп /ке Іеззоп о /  іке і о п і .
(Оиееп)

Ьап§ опе’з Ьеасі (сіо\ѵп): Тке кіпд 
кип§ кіз кеай ипііег ікіз гергоо/, апсі 
заісі ке \ѵои!йп ' / <а1к аЬоиі /кіпдз 
сіізадгееіпд апу тоге. (Ск. Віскепз)

сопГеззіоп із §оосі Гог (Ье зоиі: Уои ’й  
ЬеІІег Іеіі Iке уѵкоіе Ігиік (о уоиг 
/а/кег. Соп/еззіоп із доосі/о г  іке зоиі.

ргасіісе шакез регГесІ: Кеай /ке 
рагадгарк опе тоге /іте-ргас/ісе 
такез рег/ес/.

гсреаі Ііке а рагтоі: Не \ѵаз зкоскеіі 
апсі гереа/ей Ііке а рагго/ опіу опе 
ркгазе, ”Гт поі §иіІІу, І ’т по/ 
диіі/у... ”

га( гасе: I  уѵаппа іакеуоиг капсі -  Іеаіі 
уои /гот ікіз ріасе Соппа Іеаѵе уои і/ 
аіі Ьекіпй Скеск оиі о / ікіз гаі гасе -  
Кісіе Іке т ій  тпеі. (()иееп)

аЬзогЬесі іп іЬои§Ь(: Ткеге ке заі, 
зтокіпд кіз ріре апй аЬзогЪей іп 
/коидк/.

оп (Ье зриг оГ (Ье тошеп(: Не адгеесі 
/о сіо іі оп Iке зриг о //ке тотеп/, Ьиі 
Іа/ег ке \ѵаз зоггу/ог /ка/.

ипсіег ргеззиге: Ѵпйегргеззиге/гот  
кіз т /е ке йесійей /о скапде кіз]оЬ.
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иол ложечкой

под ложечкой сосет

под мухой

ія Ле ріі оГопе’з зіошасЬ: ЗотеЬойу 
зігиск Ніт, апсі Не /е іі а Ыііег раіп іп 
іНе ріі о /  Ніз зІотасН.

ГееІ а ѵасийш іп Ле іоѵѵег гедіопз 
(іиутл.): Іі н'д.9 сііппег ііте ап<1 Не/еіі 
а ѵасиит іп іНе Іо\ѵег ге§іопз.

ЬаІГзеаз оѵег (разг.): Ву тісЗпі^Ні Не 
\ѵаз аІгеаАу НаІ/зеаз оѵег апсі 
соиМп ’( гететЬег Ніз аМгезз.

под носом у кого-то

под откры ты м небом

под угрозой чего-л.

ипсіег зтЬ .’з позе: Но\ѵ соиМп ’( IНеу 
Наѵе поІісеА м/НаІ ѵѵоу §оіп$ оп г іф і 
ипйег іНеіг позез.

ои( іп іЬе ореп: Апсі Не ѵѵа̂  оиі іп (Не 
ореп, а соМ пі%кІ \ѵіпсі Ыотп% оп 
Ніт... (Н. Киііпег)

оп раіп оГзтіЬ.: I кпоѵѵзНе \ѵоиШ 
соп/огт Іо ту сіезігез опіу оп раіп о /  
зерагаііоп.

под чьим-л. кры лы ш ком ипсісг зтЬ .’з \ѵіп§: АН Iиз сЫЫНооА 
Не зрепі ипйег Ніз аипі 'з тп§.

§іѵе / зЬо\ѵ рготізе: Аігеасіу іп Ніз 
сНіісіНоосі іНаі/иіиге зсіепіізі зНо\ѵе<і 
%геаІ рготізе.

заГе Ьіпсі, заГе Гіпсі: За/е ЬШ, за/е 
/іпсі, ту йеаг, уои сап ’1 Ье Іоо саге/иі 
уѵНеге уои ри( уоиг топеу.

ВІѵе зтЬ . а Іій (разг.): А сагриііесі 
оѵег пеаг Нег, апсі а тап ргорозеі Іо 
%іѵе Нег а Іі/І.

подвергнуть испытанию риі зтЬ . Іо Ьіз ригдаііоп: ЦЪаіеѵег Не 
заісі, зНе Насі аЫауз риі Ніт Іо Ніз 
риг%аІіоп.

подавать надежды

подальше положишь -  
поближе возьмешь

подвезти кого-л.
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подвести черту

подвижны» как ртуть

поделом ему!

поджать хвост

подлить масла в огонь

подложить свинью

подмазать кого-л.

поднимать шум

поднять на смех

поднять руки / сдаться

подопытный кролик

сіга\ѵ іЬе Ііпе (зоте\ѵЬеге / а( 
зоте(Ьт§): VII Іепй уои апоіігег/і/су 
йоііагз апй по тоге - 1  тиз( йга\ѵ (ке 
Ііпе зоте\ѵкеге!

Ьаѵе циіскзііѵег іп опе’з ѵеіпз: 8ке 
ѵѵоу гаікег оісі Ьи( зіііі з  сетей (о каѵе 

' диіскзііѵег іп кег ѵеіпз.

і( зегѵез Ь іт  гі^ЬН (разг.): "І( зегѵез 
Капйоірк гі%к(, ” зке заій. "Ви( I  йоп7 
геаііу зее (ка( і( такез апу 
йі$егепсе..."  (А. С. Сіагке)

§е( опе’з (аіі сіоѵѵп: ІѴкеп (ке дігі ’з 
еійег Ьгоікег сате, (ке Іі((1е Ьиііу а( 
опсе %о( кіз (аіі йо\ѵп.

асісі оіі Ю (Ье Яге: Аз зке \ѵаз аігеайу 
ѵегу ап§гу \ѵі(к кіт, кіз еѵегу тоѵе 
аййей оіі (о (ке /іге.

Яиеег зтЬ .’з рі(сЬ (разг.): Сіаіге 
зесгеііу айогей кіт апй зке аІ\ѵауз 
(гіей (о диеег кіз еѵегу леи» %ігІ ’з рі(ск.

оіі зшЬ.’з Язі: Соггиріей (о (ке Ъо((от 
о /кіз зоиі, ке соиійп ’( Ііѵе а йау 
уѵіікоиС зотеЬойу оі1іп§ кіз/із( а ІШІе.

таке  а поізе: Уои ’ге гі%к( по( (о таке 
зо тиск поізе аЬои( і(.

так е  &т оГ зтЬ .: "Уои аге такіп%
/ип о/т е а%аіп," Скгізііап заій. "1( із 
по( ріеазапі." (I. 8ка\ѵ)

(Ьгоѵ/ іп / ир опе’з Ьапсі: Не кай по 
оікег уѵау ои( Ьи( (о (кго\ѵ ир кіз капйз.

^иіпеа рі§, а: "О.К., Ьозз, н>е 
ипйегзіапй (ка( уои \ѵап( Ы&^ег топеу, 
і( ’з опіу (ка( уѵе йоп ’( \ѵап( (о Ье кіпй о /  
%иіпеа рі&з о/уоиг пеп> з(га(е%у! ”
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подрезать кры лья сіір зт Ь .’з ѵѵіп§з: АН кіз асііопз
аітей а( сЧрріпд кіз гіѵаі 'з \ѵіп%з.

подсластить пилюлю

подстроенное дело

подумать только! / 
вот чудеса!

подхалимничать

подходить к концу

подчеркнуть важность

пожертвовать жизнью

поживем —  увидим

поживиться за чей-то 
счет

§і1<і іЬе рііі: "Уев, йаск, з к е ’з Іе/( 
уои. Виі уои \ѵеге а доой раіг!"  
"ТЪапкз, раі, ЬиІ іі ’з по изе дЧйііщ 
(Не р іЧ !"

риі-ир аГГаіг, а: Л \ѵаз а 100% риі-ир 
а//аіг, Ьиі зііЧ ке \ѵаз риі іп ргізоп!

1о апсі Ьеіюісі (шута.): "Наѵеуои 
зееп ікеіг рісіигез? " Кіеіп азкей. 
“Ыо...Ви( I кпо\ѵ і/іеіг \ѵогк. ” "Ьо апй 
Ьекоій, " Кіеіп заій тоскіпдіу, "ап 
ІюпезІ тап. " (1. 8ка\ѵ)

Иск зт Ь .’з Ьооіз: Тке тоге уои Чек 
кіз зкоез, (ке тоге ке йезрізез уои.

Ье оп ііз Іазі 1е§з: Тке гез( о/(ке  
/і/іу-яіх раззепдегз, ...ѵѵеге геасііп^ о г 
(аікіпд, аЧ...ехсі(ес1 (о Ье оп (ке Іаз( 
Іед о / (кеіг (гапзсоп(іпеп(аІіоигпеу.
(А. Н а ііе у /І  Сазііе)

так е  а роіпі оГ зтіН.: Не тасіе а роіпі 
о /поіісіпд (ка( кіз/оой апй кегз сате 
зігаідкі ои( о/(ке зате ро(...
(/. ІѴупйкат)

§іѵе / Іау с1о\ѵп опе’з ІіГе: I / (Неге ’з 
опе §иу,]из( опе §иу ІѴко ’4  Іау йоіѵп 
кіз Ч/е/о г  уои апй йіе І( ’з кагй (о зау 
ІІК ’з кагй (о зау іі, Ьи( іі ’з ргоЪаЫу 
те. (8(іп%)

•ѵѵаіі апй гее: Уои ’Ч §е( (ке гезиЧ, уои 
зкоиій опіу \ѵаі( апй зее.

ГеаіЬег опе’з пезі: Не 'II пеѵег тізз ап 
оссазіоп (о/еа(кег кіз пез(.
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позволять себе 
вольности

понмать с поличным

поити ко веем чертям

поити на риск

поити разными путями

пока все хорошо

пока живу -  надеюсь

показать товар лицом

показы вать зубы

Іакс ІіЪегІіез \ѵііЬ: ... Не соиШ (аке 
ІіЬегІіев уѵНісН ІѴаггеп Тгепі м>оиШ 
пеѵег Іоіегаіе іп оікегз, Аіоузіиз 
Коусе \ѵаз сопзсіоиз о /а  Наігііпе 
ЬоЫег пеѵег (о Ье сгоззей. (А. Наііеу)

саісЬ згпЬ. гесІ-Ьапсіесі: ТІіе роіісетап 
ІоЫ из іПаІ іНе тап Пай Ьееп саидНі 
гей-ИапйеА апй (На( Не хѵоиій Ье 
зеѵегеіу рипізНей.

2 0  Ю іЬе <к>§з (разг.): "ТНе \ѵогШ і$ 
доіпд (о (Не сіодз оп а зіскепіпд ѵѵаѵе 
о / (оіегапсе. й ігіу тоѵіез, Лгіу 
Ьизіпезз, сіігіу роіііісз. " (I. Зкаіѵ)

Іаке опе’з сііапсе: "I диезз уои'ге  
гід/іі, " Не заій. "Мо(Ніп§ сап Нарреп. 
ІѴе (/оп'( (аке апу сНапсез. N01 а 
зіпдіе опе. " (С. Г>. Зітак)

с о т е  Іо а раг1іп§ оГ Ле ѵѵауз: N0 
таКег Но\ѵ Нагй ѵѵе (пей (о з(ау 
(одеіНег, аі Іазі уѵе сате Іо а рапіпд  
о /  (Не уѵауз.

зо Гаг, зо 2 0 0 СІ: "Но\ѵ аге (Ніпдз Ъаск 
іНеге? " "Зо/аг, но доосі, " заіййапе( 
аз ІідНіІу аз зНе соиій. (А. Наііеу /  
й. Сазііе)

ѵѵЬіІе (Ьеге із ІіГе Лсге із Норе: Ніз 
іііпезз із ѵегу сіапдегоиз, Ъиі \ѵНИе 
(Неге ’з Іі/е, (Неге ’з  Норе.

зЬо\ѵ зтЬ. /  зтіЬ . Іо іЬе Ьезі 
ас1ѵап«а§е: І( Пай по( езсарей Нег 
а((еп(іоп (На( Не \ѵаз (гуіпд (о зНоѵѵ 
Нег Ніз Ночзе (о (Не Ьез( айѵапіаде.

8Ію\ѵ опе’з ІееіЬ: Не із апдгу уѵі(Н те 
апй ѵѵНепеѵег I  (аік (о Ніт, Не зНо\ѵз 
Ніз (ее(Н.
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покатываться со смеху ііц§1е опе’з зіаіз (амер., жарг.): Тке 
тоѵіе \ѵаз а геаі сотейу: диііе о/(еп 
(кеу ]щ%1ей ікеіг зІа(з.

покидать в беде

покинутый в беде

покориться кому-л.

покраснеть до корней 
волос

полагаться на кого-то

полег фантазии 

ползет как черепаха 

полная
противоположность

полная свобода 
действий

полный вперед!

Іеі зтЬ . сіо\ѵп: Неу Л й е  йоп '( Іе( те 
йо\ѵп, Уои Ііаѵе/оипсі кег ІѴоѵѵ §о апй 
%е( кег. КететЬег Iо Іеі кег іпіо уоиг 
кеагі Ткеп уои сап з(аг( (о таке іі 
Ьеііег. (Тке Веа(іез)

Ьі§Ь апй йгуг 8ат \ѵаз 1ф кі%к апй йгу Ьу 
кіз %ігІ-/гіепй \ѵкеп ке Іозі аіі кіз топеу.

Ьепсі іЬе кпее Іо зтЬ .: Уои сап кііі те 
ЪиіІ'11 пеѵег Ьепй Іке кпее (о уои.

ЫизЬ <о (Ье гооіз оГопе’з Ьаіг: 
ІѴкепеѵег зке кеагй а сотріітепі 

/гот  кіт, зке \ѵои!й Ыизк іо Iке гооіз 
о/кегкаіг.

геіу оп /  ироп зтЬ.: 1/уои каѵе а 
/гіепй Оп \ѵкот уои ікіпкуои сап геіу 
Уои аге а Іиску тап. (Тке Апітаіз)

Яі§1іІ оГ іта§іпа(іоп, а: ()иііе о/іеп ке 
із %іѵеп Іо/И ф і о / ітадіпаііоп.

8Іо\ѵ аз а ЮПоізе / зпаіі, аз: Соте оп, зоп, 
саіск ир! УѴку аге уои аз зіо\ѵ аз а зпаіі?

оіі апй ѵіпс§аг: Тке 1\ѵо рагіпегз іѵеге 
аз оіі апй ѵіпе^аг іо еаск оікег, апй 
зіііі Ікеіг Ьизіпезз \ѵаз ѵегу зиссезз/иі.

Ггее Ьапй, а: Аз ке кай оп оікег 
оссазіопз, ке тзкей/егѵепііу Ікаі ке 
соиій каѵе зіх топікз апй а /гее капй 
іо тапа&е іке коіеі кітзеі/. (А. Наііеу)

ІЫІ зіеат  аЬеай! (разг.): Риіі зіеат 
акеай апй уои уѵііі йо (ке \ѵогк іп пѵо 
йауз!
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полным ходом

положить конец

Гиіі Ыазі: Тке ѴоІШзсіап ѵ.>огк$кор$ 
аге по\ѵ %оіп%/иІІ Ыазі, апй іке опіу 
Іітііаііоп оп оиг ѵоіите із Іке 
сіі//ісиІ(у о /зтид^ііп^ (ке (кіп%з (о 
Еаг(к... (К. 5іІѵегЬег%)

риі ап епсі (о зш(Ь.: Не корей (ка( (кс 
сопѵегза(іоп \ѵоиЫ риі ап епй (о аі! 
(ке сопігасіісііопз Ье(\ѵееп (кет.

полоса везения

полоса невезения

полоснуть как  ножом 
по сердцу

полумертвый

получить взбучку

зігеак оГ §ооё Іиск, а: /  кеагуои ’ѵе кай 
а зігеак о/§оой Іиск. Наѵе уои геаііу 
/ Ъипй а ригзе т(к а Іо( о/топеу?

гип / зігеак оГЬасІ Іиск, а: И ѵѵа5 а гип 
о/Ьай Іиск: ке ІозІ (кгее (і/пез іп а гохѵ.

сиі Ііке а кпіГс: ІѴогйз, (кеу си( Ііке а 
кпі/е Си( іпіо ту Іі/е. I йоп'( \ѵап( (о 
кеаг уоиг \ѵогйз. (Майоппа)

ЬаІГсісасі: "I гететЬег ко\ѵ кагйуои  
изей (о \ѵогк, ко\ѵ уои ’й  Ье ка і/йеай 
Ьу (ке (ітеуои/\іпізкей а ріс(иге. .."
(I. $ка\ѵ)

саІсЬ ЬеІІ (разг.): Роог Ьоу, ке о/(еп 
саіскез кеіі по таііег \ѵка( ке йоез.

получить доступ куда-л.

получить зеленую улицу

получить информацию

§еі а Ісц іп: Не \ѵаз виге (ка( і/к е  
соиій опіу %е( а Іе% іп, ке \ѵои!й 
тапа§е (о §е( кіз зиррогі.

§еІ 1Ье §гееп 1І§Ь(: "Уои зоипй 
йізсоига§ей. ” "ТІіеге ізп '(епоиф  
(іте." "Ткеге пеѵег із...А( Іеаз(уои 
%о( (ке §гееп Пф(. Тка( ’з зоте(кіп§." 
(К. Ьийіит)

8С( а Ііпе оп зтЬ.: Сап уои §е( а Ііпе оп 
5ті(к ’з ѵѵкегеаЬои(з? Не казп'( 
герогіей (о кеайдиапегз/о г  1\ѵо \ѵеекз.
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получить нагоняй §еІ іі (Ьоі) (разг.): I /уои кеер Іоокіпд 
/о г  ІгоиЫе, уои '11 %еІ іі коі.

получить пальму 
игрпсііства

получить по заслугам

пользоваться успехом

помешаться на чем-л.

помирать со смеху

помяните мое слово!

понемногу

понимать смысл чего-л.

понимать что к чему

Ъеаг / Іаке Ле раіт: А/іег Ьеіпд оп заіе 
/ог Ьѵо топікз ікіз тойеі о /1ке сотриіег 
Іоок іке раіт оп Іке 113 тагкеі.

2 с( \ѵЬаі Гог (разг.): Тке Ьоу уѵііі 
зигеіу §еІ уѵкаі/ог/гот  кіз еійег 
Ьгоікег/о г  Ъгеакіпд кіз іоу.

гісіе ЬідЬ: Ткеу \ѵеге/гіепйз. Виі, 
ікоидкі Сгаід теапіу, поі аз сіозе 
/гіепйз аз \ѵкеп I  \ѵаз гісііпд кідк.
(I. Зка\ѵ)

Ье а пиі оп зтіЬ .: "Не ’з а пиі оп 
тоѵіез, ” СаіІ МсКіппоп м>епі оп. "Не 
гететЪегз еѵегу рісіиге іка('з еѵег 
Ъееп тайе. " (I. Зка\ѵ)

Ъигзі /  зрііі опе’з зігіез (ЧѵііЬ) Іаи§Ып§: 
Тке /оке \ѵаз зо \ѵіііу ікаі ікеу Ьоік зрііі 
ікеіг зісіез т ік 1аи%кіп§.

тагк т у  ѵѵоічіз!: Ок, Ок реоріе оп іке 
еагік Пзіеп (о Іке ^ѵагпіпд Iке зеег ке 
заій Рог (козе \ѵко кеаг апй тагк ту 
\ѵогйз Ьізіеп (о Ікедоойріап. (Оиееп)

Ьіі Ьу ЬіС: Не кай зіагіей іі аз а ріау, 
Ьиі ЬіІ Ьу Ы( іі кай зіій іпіо апоікег 
/огт  апй ке кай §опе Ьаск Іо іке 
Ьедіппіпд апй зіагіей И аІІ оѵег адаіп 
аз а /ііт. (I. Зка\ѵ)

так е  зепзе оГ зтШ.: А п й I  \ѵаз Іозі/о г  
\ѵогйз Іп уоиг агтз АЧетрііпд Іо 
таке зепзе О / ту аскіпд кеагі. (ШХ8)

кпо\ѵ а іНіпд ог (лѵо: Не із а ѵегу 
ейисаіей регзоп апй кпохѵз а Ікіпд ог 
Аѵо аЬоиІ китап гщкіз.
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понюхать пороху зтеіі роѵѵйег: Рог (ке/ 1гз( (іте ке 
зтеііейро\ѵ<іег аз а 
зеѵеп(ееп-уеаг-оІй зоійіег йигіп^ (Не 
Рігз( \ѴогІй іѴаг.

понять, в чем дело

попадаться кому-л. 
на пути

попасть в беду

попасть в немилость

попасть в поле зрения

попасть в полосу 
невезения

попасть в сети

зее (Ье соиійп ’( таке Ніт зее
(Не Іі%к(... Ви( I Наѵе по ІгоиЫе апу 
тоге... (I. 8На\ѵ)

со те  / Гаіі зт Ь .’з \ѵау: Уои 'ге (Не 
циееп о /аііуои зигѵеу АП (Не сі(іез аіі 
(Не паііопз ЕѵегуіНіп% (На(/а!!з уоиг 
\ѵау. (3(іп%)

Ье іп ІгоиЫе: "І/уои 'ге іп (гоиЫе, ” 
зНе заій, кег ѵоісе зо/( по\ѵ, "апй I  
соиій Неір... " "1’т іп (... (гоиЫе," I  
заій. "Апй уои сап '(Неір. " (I. 5На\ѵ)

§е( оп (Ье \ѵгоп§ зісіе оГ зтЬ.: ТНе 
таіп гезиН о /Ніз/аііиге \ѵаз (На( ке 
%о( оп (ке ѵѵгоп% зісіе о/ аіі Ніз/атііу.

соте  іп зі§Ь( о Г: Зиййепіу \ѵе сате іп 
$і%к( о /а  зѵѵагт о / Іосиз(з апсі з(аг(е<і 
(о гип а\ѵау.

Ье іп / зігіке а Ьа<і раІсЬ: Л/іег аіі 
(козе карру топікз ке кай ап 
ітргеззіоп (На( аІІ \ѵеп( \ѵгоп$ апй Не 
кай з(гиск а Ьай ра(сН.

Ье саидЬі іп а пе(: Ткеу аггап§ей 
еѵегу(кіп$/ог Ніт (о Ье саи%к( іп (кеіг 
пеі.

попасть в яблочко

попасть пальцем в небо

Ьіі (Ье ЬиІГз еуе: Не із а гетагкаЫе 
зНоо(ег апй I  пеѵег йоиЬіей (ка( ке 
іѵоиій кі( (ке Ь иііз еуе.

Пге іп(о (Ье \ѵгопд Лоск: Не Назп ’( 
геай (Не Ьоок зо Не кері зііепі іп огйег 
по( (о/іге іпіо (ке іѵгоп^/іоск.
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попасться на глаза саІсЬ зі§Ь( оГ: Оп ту \ѵау Ьаск коте I
саиф і зщкі о /т у пещкЬоиг ’з  саг, 
$Іапйіп§/аг/гот кіз коизе.

попасться на крючок

попасться на удочку

попридержать язы к

р т р  аі /  зѵѵаііоѵѵ [Ье Ьаіі: Не 
з\ѵаІІо\ѵесі іке Ьаіі Ііке а зіііу Іііііе Ьоу.

гізс Іо іЬе Яу: Не кпе\ѵ ктѵ (о йеаі 
т ік \ѵотеп: ке опіу тепііопей кіз 
ипкарру/ігзі Іоѵе, апсі тапу о /1кет 
гозе іо Іке /Іу.

зЬиІ опе’з тоиіЬ (разг.): Тке 
роіісетап сгіей, "8киі уоиг тоиік 
апй %еі йо\ѵп оп іке/Іоог! ”

попробовать свои силы Ігу опе’з Ьапсі аі зшіЬ.: //оѵѵ іі ’з Ііте
Іо Ігу ту капсі аі тоге зегіоиз \ѵогк.

попусту стараться/ 
стегать дохлую лошадь

попытать счастья

поразить в самое сердце

порвать с прошлым

порвать связь с чем-л.

послать к черту

Ьеаі / По§ а сіеасі Ьогзе: "ІІ ’з аз Ьай аз 
Ікаі." "іѴе зіііі каѵе ііте Іо таке 
скап^ез," Ьа\ѵІдп заій йе/епзіѵеіу. 
"Ткеу \ѵоп ’1 кеір, Заек. Уои ’ге 

/І088Іп% а сіеасі когзе. " (I. 8ка\ѵ)

Ігу опе’з Гогіипе: Не йесійей Ю Ігу кіз 
/огіипе іп н'огкіп% аз аіоигпаНзі.

зшііе зшЬ. ипсіег (Ье ГіЙЬ гіЬ: Ткаі Іазі 
аг^итепі ѵѵаі Ііке зтіііп% те ипсіег 
Iке] і/ік гіЬ, апй іі риі ап епй Іо оиг 
сопѵегзаііоп.

Іигп оѵег а пе\ѵ ІеаГ: Зооп ке йесійей 
(о Іигп оѵег а пе\ѵ Іеа/: зіор йгіпкіп§ 
апй зіагі кіз Іі/е апе^ѵ.

сиі (Ье зігіпдз оГзшіН.: Зке йесійей (о 
сиі Іке зігіп^з о /  ікеіг геіаііопзкір.

зепсі зтЬ . (о Ьеіі: /  азкей кіт зеѵегаі 
Іітез аЬоиі кіз зоп, Ьиі ке йгипк 
апй опіу зепі те Iо кеіі.
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после дождичка \ѵЬеп іЬе со\ѵз со те  Ьоте: №»ѵ, Іізіеи
в  четверг (о ту асіѵісе: пеѵег Іепй Ніт апу

топеу. Уои \ѵі!1 деі і( Ьаск опіу \ѵкеп 
(Не со\ѵз соте Ноте.

последний вздох

последний из могикан

последних час

последних, 
но не худший

последняя капля 
переполняет чашу

послушное орудие 
в чьих-то руках

поспевать за кем-то

поспешить -  людей 
насмешить

поставить 
в затруднительное 
положение

опе’з Іазі ЬгеаіЬ: ...уои зтііесі аі те 
Ііке Дезиз го а скіісі Іоѵеіезз апсі соісі 
ѵѵіік уоиг Іаз( Ьгеаік уои заѵесі ту 
зоиі. (О. Міскаеі)

1а$1 оГ іЬе МоЪісапз, (Не: Уои аге 
Іиску епоидк: уои  іѵеге іке Іазі о/(ке  
Мокісапз, (кеу каѵеп'(етріоуей 
апу опе а/(ег уои.

опе’з Іазі Ьоиг: іѴкеп (\ѵо агтссі 
зоШіегз сате (о (аке те ои( о /т у сеіі. 
/  нго зиге (ка( ту Іаз( коиг касі соте.

Іазі Ъиі поі Іеазі: Імз( Ьи( по( Іеаз( 
сопзоІа(іоп \ѵаз (каі зке з(іІІ Іоѵегі кіт.

Іазі сігор такез Ле сир гип оѵег, іЬе: 
Апоікегуоиг (гіск уѵоиіеі Ье (ке Іаз( 
(ігор \ѵкіск \ѵіП таке (ке сир гип оѵег.

саі’з ра\ѵ, а: Опіу а/іегуеагз ке 
геаіігесі (каі ке кай Ьееп тасіе а са( ’з 
ра\ѵ о /кег атЬкіопз.

кеер расе \ѵі(Ь зтЬ.: Зсіепсе із по( 
а іш уз зиссезз/иі іп кееріпд расе т (к  
(ке сіетапсіз о/ ( к е  рориіайоп.

Ьазіе такез \ѵаз(е: К ’з а ѵегу сіеіісаіе 
]оЪ. Ріеазе, сіоп 7 киггу, аз казіе 
такез \ѵаз(е.

риі зтЬ . оп іЬе зроі: АН (ка( попзепзе 
уои ’ге зргеасііпд аЬои( те... І(риіз 
те оп (ке зро( гедагсііпд оиг 
геіайопзкір.
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поставить все на карту ріау опе’з Ьапсі Гог аіі іі із \ѵо«Ь: I
ас/тіге кіт: ке із пеѵег а/гаій (о ріау 
кіз капй/о г  аіі і( із \ѵог(к.

поставить к стенке

поставить кого--!, 
на место

поставить на ноги 

поставить себе целью

потерпеть неудачу

потерявший связь 

потерять аппетит

потерять дар речи

потерять из виду 

потерять кры лья

риі §тЬ. ир адаіпзі Йіе ѵѵаіі: Тке 
депегаі рготізей (ка( еѵегу йезег(ег 
уѵоиій Ье риі ир адаіпзі (ке ѵѵаіі.

риі бшЬ. іп Ьіз ріасе: Уои %о( тий оп 
уоиг /асе Уои Ъі% йіздгасе ЗотеЬойу 
доппа риі уои Ьаск іп уоиг ріасе.
(і}иееп)

риі / зеі зтЬ . гі^Ьі: II Іоок зіх 
катЬигдегз апй зсоіск аіі підкі 
Шсоііпе/о г  Ьгеак/азі/ из( Іо риі те 
гіф і. (Оіге Зігаііз)

зеі опе’з т іп ё  оп зтЙі.: Не йоезп ’( 
зІау Іоп% апулікеге/гот аіі I ’ѵе кеагй. 
ІѴогкз/азі \ѵкеп ке зеіз кіз тіпй оп 
зотеікіпд. (А. Наііеу)

зІиЬ опе’з Іое: Не ѵѵапіей (о епіег (ке 
іпз(і(и(е, Ьи( зІиЬЬей кіз (ое оп 
та(кета(ісз.

оиі оГ ІоисЬ: А/(ег кіз Іопд йізеазе ке 
із а ІіКІе оиі о/(оиск ыіік (ке Ьизіпезз.

Ье оіТопе’з Гее<1 (разг.): А/іег (кіз 
тіз/огШпе ке каз Ьееп о//кіз/еесі/о г  
аЬоиІ а \ѵеек.

Ьаѵе Іозі опе’з Іоп^ие: Не із зо зку! 
ІѴІіе» Магу (аікесі (о кіт, ке зеетей (о 
каѵе Іоз( кіз (опдие.

Іозе зівЬі оГ: Зке ѵсепі тѵау, апй зооп 
ке Іоз( зідкі о /кег іп (ке тізі.

Іозе опе’з ѵѵіп§з: ѴУеІІуои сіісіуоі/г 
(кіп§ Апй уои Іозіуоиг тпдз, Апй уои 
кигі зо Ьай Уои Іозі еѵегу(кіп%... (ЕЬО)
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потерять лицо

потерять присутствие 
духа

потерять след

поторапливаться/ 
пошевеливаться

потусторонний мир

похожи как две капли 
воды

поцелуй Иуды

почва горит под ногами

почивать на лаврах

почти ничего

Іозе Гасе: I  коШ оп (о ту/гееЛот Мау 
поі Ье \ѵка! уои \ѵап(/гот те Л з( (ке 
\ѵау іі ’з §оІ (о Ье І,озе (ке/асе по\ѵ 
Гѵе %о( Іо Ііѵе. (С. МісИаеІ)

Іозе опе’з пегѵе: А( Іаз! ке Іоз( кіз 
пегѵе апсі %аѵе ир аг^иіп^.

Іозе (гасе: \Ѵе каѵеп '(зееп еаск оікег 
/о г  а Іоп% (іте, I  каѵе Іоз( Ігасе о /кіт.

§е( а тоѵ е оп: ‘Ъеі 'з %е( а тоѵе оп, 
\ѴШ," за ій^скЭ ет агее ... ”І("з 
80іп% (о %е( геаііу ко( Неге іп Іке пехі 
іыепіу тіпиіез. " (К Рокі)

Кіпдсіот соте: 1 Ъеііеѵе іп Кіп%с1от 
Соте Ткеп іке соіоигз іѵііі Ыеей іпіо опе 
ВиіуезГт з(іІІ гиппіпд... (С. Міскаеі)

Ііке аз ((лѵо) реаз, аз: ВекоЫ іке 
/атоиз %гоиріез ТЬеу аге аііке аз /ию 
реаз Ап<1 уѵкеге іке оікег %оез, (ке 
о(кег %оез. (Тке Шп%з)

Іисіаз кізз, а: Ьа(ег зке ипсіегзіоос! (ка! 
і( а Лсіаз кізз, Ьи( а( (ка( тотеп( 
зке \ѵаз карру.

ріасе із (оо Ьо( Гог зтЬ., (Ье.: Не/еІ( 
(ка( іі \ѵаз гі%к( (іте/о г  кіт (о Іеаѵе 
(каі (о\ѵп, аз (ке ріасе кай %о( (оо ко( 
/о г  кіт: ке соиМп ’( зреп( ап еѵепіп% 
\ѵі(кои( а /щкі.

Ііе / гез( оп опе’з оагз: Тке тап ѵѵ&г 
оЫ епоифі апй ѵегу гіск Ьиі з(іІІ ке 
сіісіп ’( ШепА (о Ііе оп кіз оагз.

пех( (о поСЬіпд: І ’сі кпо\ѵп пехі (о 
по(кіп% аЬои( пеи(гоп з(агз (ке сіау (ке 
рирре(еег ріскеЛ те ир. N0 ^ 1  ѵѵйк ап 
ехрег(. (Ь. Ыіѵеп)
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пошевели мозгами иве уоиг Ьгаіпз! (разг.): Ѵ$еуоиг
Ьгаіпз апй уои ’11 еазііу зоіѵе (Не 
ргоЫет.

появиться на горизонте 

правая рука кого-л.

правда глаза колет

правдами и неправдами 

праздничный день

превозносить до небес

превратить чью-л. 
жизнь в ад

превратиться в слух

превратности судьбы 

превращ ать ночь в день

Ьеаѵе іп зі§Ьі: А/іег (ѵѵо \ѵеекз о /(кеігзеа 
ѵоуа^е зоте тоипіаіпз коѵе іп зі^Іи.

опе’з гі§Ьі Ьапсі: Ьіз(еп йезиз, I  йоп ’1 
Ііке іѵкаі I  зее АН I азк із (ка( уои 
Іізіеп Іо те Апй гететЬег: I  каѵе 
Ьееп уоиг гі%кІ-капй тап аіі аІоп%. 
(Кісе /  ІѴеЪЪег)

поіЬіп§ 5Ііп§з Ііке іЬе ІгиіЬ: Уои сап 
іаік (о кіт, Ьиі гететЬег Ікаі по(кіп% 
з(іп§з Ііке іке Ігиік.

Ьу Гаіг теапз ог Гоиі: Не Ігіей іо т п  
кег/аѵоиг Ьу/а іг  теапз ог/оиі.

гесі-Іеиег сіау, а: АII1 уѵапі із \ѵкаі уои 
\\’апі І ’т аЫауз юаіііпд/ог а 
гей-іеііег йау Ііке Скгізітаз тогпіп%, 
\ѵкеп уои ’ге а кій... (РеІ 8кор Воуз)

ехіоі Іо Ше зкіез: Оп еѵегу ргеіехі ке 
пеѵег/ог^еіз (о ехіоі кітзеі/(о (ке зкіез.

т ак е  зтЬ .’з ІіГе а Ііеіі: "I (кіпк ке 'И 
Ье %оой/ог Топу." “І/к е  Іаз(з, "
Оіі ѵег заій. "\Ѵка( йо уои теап ? ” 
“іи с у  7/ таке кіз Іі/е кеіі " (I. 8ка\ѵ)

Ье аІІ еагз: Ткерагеп(з \ѵеге 
йізсиззіп§ (кеіг ріапз/о г  (ке коіійау, 
апй (ке ІіКІе дігі уѵаз аіі еагз.

\ѵЫг1і§і§ оГ Ііте , іЬе: Не пеѵег %еіз 
ирзе( Ьесаизе о /(ке  \ѵкігІі^і§ о / (іте.

Іи т  пі§Ьі іпіо <3ау: Не §о( (ке ас(іоп, 
ке §о( (ке тоііоп Уеак (ке Ьоу сап ріау 
ПейісаНоп йеѵоііоп Тиміпд аіі (ке 
пі§к( (іте іп(о (ке йау. (Эіге 8(гаі(з)
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предавать гласности

предвестник грядущих 
бед

предельный срок

предоставить кого-л. 
самому себе

предоставить свободу 
действий

Ьгіп§ 5шіЬ. іпіо Йіе ореп: Ніз 
(ор тападег розіііоп іп (Не сотрапу 
Не зотеНо\ѵ зиссеейей іп по( Ьгіпдіпд 
/На/ ипріеазапі ассійепі іп(о (Не ореп.

Ліп есіде оГ іЬе \ѵе<і§е, (Ье: Не Ьедап 
сотіпд Ноте Іаіег, апй зНе за\ѵ іп і(
(Не (Ніп есіде о/(Не уѵейде.

сіеаё Ііпе, Ле: і/пііі іНе йау із йопе 
Уои кпо\ѵ Гѵе %оі іо Маке іНе 
йеайііпе... (ЕЮ )

Іеаѵе зтЪ. іо Ьіз о\ѵп сіеѵісез: I  соиій 
Іеаѵеуои, зау доой-Ьуе, Ог I  соиій 
Іоѵеуои і/І (гу  Апй I  соиій Апй Іе/( іо 
ту о іѵл йеѵісез /  ргоЬаЫу \ѵои!й. (Реі 
5Нор Воуз)

§іѵе зтЬ. ігее геіп: Оиг пе\ѵ Ьозз Наз 
йесійей (о діѵе из /гее  геіп іп /иі/ііііпд 
оиг \ѵогк.

предпринять шаги

представлять что-л. 
в ложном свете

предупреждение -  
то же бережение

прежде всего / 
в первую очередь

прекрасный пол

Іаке зіерз: ЛзерНіпе, I  зепйуои аіі ту 
Іоѵе, апй еѵегу зіпдіе зіер I  Іаке, I  Іаке 
/о г  уои, ЛзерНіпе. (СИ. Кеа)

раіпі зтіЬ. іп / ѵѵііЬ Гаізе соіоигз: Не 'з 
Ьеіпд ѵегу Нопезі Неге, Не із поі ігуіпд
Іо раіпі тіН /аізе соіоигз.

Гогеѵѵатесі із Гогеагтеё: )Ѵе кпем> аЬоиІ 
(Не йапдег Ьесаизе оиг/гіепйз Най 
уѵатей из. Роге\ѵатей із /огеагтей.
\Ѵе \ѵеге ргерагей/ог (Не а((аск

Гігзі оГаІІ: “Рігз( о /аіі, ІзНоиІй 
іп(гойисе тузеі/, " Не \ѵеп( оп.
(А. Наііеу /^ . Саз(іе)

Гаіг зех, Ле (шутл.): Піе оЫ саріаіп \ѵаз 
ѵегу ргеіийісей апй соиійп ’( з(апй апу- 
Ьойу о/(Не/а іг  зех оп Ьоагй о/Ніз зНір.
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прекратить знакомство

преподать урок

преподнести 
на блюдечке

пресытиться чем-л.

при данных 
обстоятельствах

при любых 
обстоятельствах

прибрать к рукам

привлекать чье-л. 
внимание к чему-л.

поі Іо Ье оп 5рсакіп§ іегтз: Не апй 
5(гаизз \ѵеге а( Іеаз( оп хреакіп%
(егтз, еѵеп (кои§к Ѵііиекіз кай 
е//ог(1езз1у соІІес(ей (ке ргеіііечі 
раззеп%ег оп Ьоагсі а/іег Зігаизз кай  
зееп кег/ігз(. (I. Азітоѵ)

іеасЬ (зтЬ .) а Ісззоп: Не \ѵаз іаиф і а 
Іеззоп \ѵкіск уѵоиШ по(зооп Ье 
/огдоііеп.

$>іѵе зшЬ. зтіЬ . оп а ріаіе (разг.): П /е  
кай (аи§к( кіт ікаі по(кіп§ \ѵоиІ(1 Ье 
§іѵеп кіт оп а ріаіе.

§еІ а Ьеііуііі! оГ зтіЬ.: А( кіз еагіу 
(\ѵеп(іез ке кай а Ьеііу/иі о /  
еѵегуікіпд.

іп / ипсіег іЬе сігситзіапсез: Оіа ке 
геаііу Ьеііеѵе Ѵііиекіз соиій, ипйег 
апу сігситзіапсез? (I. Азітоѵ)

а( апу гаіе: Аі апу гаіе, ке ’й  каѵе (о 
таке а/е\ѵ соппесііопз. Не Ігіей (ке 
Тітез, іке Ехатіпег, іке Ме\ѵ$, апй 
зоте оікегз. Виі ікезе ікіп§з йеѵеіор 
вІо\ѵІу... (Н. КіШпег)

§еІ / риі опе’з Иапсіз оп: ...араіг о /  
ікет каѵе Ьееп іп хѵі(к а соигі огйег іо 
Іоок аі ту Ьоокз (о таке зиге I  
каѵеп ’( зти%§1ей апу/ипйз оиі іо уои 
Ікаі зке сап'(%е( кег капйз оп...
(1. 8ка\ѵ)

саіі / сіга\ѵ зт Ь .’з аПепііоп Іо: “...(ке 
тозі сигіоиз (кіп% аЬоиІ і( із (каі Шііе 
Л рі(ег Ріѵе -  опе о /  (ке Іеаз( 
ітрог(ап( о /аіі (ке за(е11і(ез -  зеетей 
(о каѵе (ке тоз( а((еп(іоп йгаѵѵп Іо і(. ” 
(А. С. Сіагке)
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приводить в действие Ьгіп§ зпкЬ. іпіо ріау: Аі іке песеззагу 
тотепі зке соиЫ саіі іпіо ріау аЧ кег 
Іаіепіз апіі іппег зігеп%ік.

приводить в порядок

приводить в чувство

приводить дела 
в порядок

привы чка -  
вторая натура

привычное дело

придать остроту

придерживаться линии / 
курса

придерживаться одного 
мнения с кем-л.

призвать к порядку

признать себя 
побежденным

§е( /  зе( зтіЬ . № гі§Ь(з: Неууои, Ьоу, 
Ікіпк ікаі уои Ью\ѵ \ѵкаІ уои ’ге сіоіп^ 
Уои Ікіпкуои ’ге %оппа зеі ікіп^з Iо 
гі%кіЗ... (і}иееп)

Ъгіп§ 5шЬ. (о Шё: П іоок гаікег Іоп%
Гіте (о Ьгіп% кег Iо И/е а/іег зке/аіпіесі.

сіеаг ир (Ье тезз: I  %іѵе уои Пѵо Лауз 
№ сіеаг ир Іке тезз.

ЬаЬі( І8 а зесопсі паіиге: Не ѵѵаз/ігесі 
/гот  іке о/Гісе ікгее топікз а§о Ьиі 
зіііі §еіз ир еагіу еѵегу тогпіп^. НаЪіІ 
із а зесопсі паіиге.

огсЗсг оГ (Ье <1ау, (Ье: І/тазоскізт \ѵаз (о 
Ье іке огііег о /1ке сіау, егуоу іі. (I. Зкспѵ)

§іѵе роіпі Іо зпйЬ.: Нег '>ѵошІег/и\ 
сагісаіигез сегіаіпіу %аѵе роіпі іо Iке 
Заіигсіау есііііопз о / Іке та^агіпе.

(аке а Ііпе: І/уои  \ѵапІ № Ье кеЫ іп 
гезресі, уои тизі кап% оп (о Іке Ііпе 
уои каѵе Іакеп.

Ье оГ (Ье за те  тіпй: I  коре ікаі \ѵе 
т іі Ье о / Іке зате тіпй аі іке Іогіау ’з 
<Изсиззіоп.

саіі (о огсіег: Аі Iкозе \ѵог<із а!1 реоріе 
іп Iке соигігоот зіагіеЛ № сгу, Ьиі 
Ікеу лѵеге іттесііаіеіу саііесі Iо огсіег 
Ьу Іке }и<1%е.

(Ьгоѵѵ ир / іп (Ье зроп§е: Тке оШ саг 
Ігіесі ю оѵегіаке из, Ьиі зооп ікге\ѵ ир 
іке зропде.
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прийти в бешеный 
восторг

прийти в себя

прийти в ярость

прийти к соглашению

прийти на ум

прикосновение Мидаса

прикусить язык

приложить руку 
к  чему-л.

принимать близко 
к  сердцу

Яір опе’з Іісі (жарг.): Не соиісіп'( 
кеір/Іірріпд кіз М  оѵег еѵегу /іен> 
т оісі о /ВМІѴ ке за\ѵ іп Iке з(гее(.

с о те  «о опе’з зепзез: Ргезепйузке 
йеІіЬегаІеІу зт іскей о // кег гесеіѵег. 
Не йій поі; ке кері кіз ореп, (о Ье 
геасіу/о г  (ке тотеп( \ѵкеп зке зкоикі 
соте (о кег зепзез. (I. Щпіікат)

Яу іпіо а раззіоп: Тке кіпд ѵѵоу 
ехігетеіу/гщкіепесі Ьу (ке оМ Іайу ’з 
/Іуіпд іпіо зиск а раззіоп, апй заісі ке 
\ѵаз ѵегу зоггу (о каѵе о//епііесі кег, 
ап(і ке уѵоиЫп ’( азк /о г  геазопз апу 
тоге. (СИ. йіскепз)

со те  Іо Іегтз: РІеазе сіоп ’( ѵѵаѵе (каі 
(кіпд агоипй апутоге. Гт зиге \ѵе сап 
соте (о (егтз \ѵі(кои(/иг(кег 
Ыоосізкесі. (I. Зка\ѵ)

со те  Іо (іпіо опе’з) тіп<3: 
Ьідкікеагіей, I сіссісіей. Шскей. 1( \ѵаз 
ап оШ-/азкіопе<1 \ѵогсі, Ьи( і( ѵѵгм (ке 
\ѵоЫ (каі сате (о тіпсі. (I. 8ка\ѵ)

Місіаз ІоисЬ, Іііе: ІѴапіуоы ро( о /доЫ. 
1Яее<1 (ке Місіаз (оиск Ве( уои зеііуоиг 
зоиі. Сиг уоиг Сой із зиск/ (М. Гаскзоп)

кеер опе’з (оп§ие Ьсіѵѵееп опе’з ІееіЬ: 
Ооп ’( \ѵоггу, ке \ѵоп ’( (еІІ апуЬойу 
аЪои( і(, ке сап кеер кіз (опдие 
Ьепѵееп кіз (ее(к.

Ьаѵе а Ьапсі іп зтіЬ .: I  сап опіу диезз 
\ѵко каз кай а капй іп садіпд кіт.

Іаке зтіЬ. № ЬеаП: \Ѵкеп (ке зіогтз 
аге гадіпд гоипсіуои 8(ау гідкі \ѵкеге 
уои аге Ооп ’( (гу зо кагй Ооок йоп ’( 
(аке і( аіі (о кеаг(... ^и е еп )
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принимать во внимание іаке ассоипі оГ зггЛЬ.: Уои зкоиій 1аке 
іпіо ассоипі аіі (ке йеіаііз о{ (Не та((ег.

принимать участие

приносить пользу

принять решение

приобрести навык

прислушаться 
к  голосу разума

приставить пистолет 
к виску

пристально уставиться

пристать 
как  банный лист

пристать как муха

(аке раг( іп 5ш(Ь.: Еѵегу ргезепі іп (Не 
гоот еадегіу (оок раг( іп (Не ргорозей 
дате.

сЗо §оосі: "Уои кпе\ѵ аЬои( Вгеппег 
апй Реппу?"... "ЕѵауЪойу кпеѵі’...
8о \ѵНа( доой ѵоиісі і( Наѵе йопе 
і'■(I  ’й  орепей ту Ьід тошН? "
(I. 8На\ѵ)

так е  ир опе’з тіп<± Ио(Ніпд сате 
ем у (о Ніт Ио\ѵ іі \ѵаз (іте Не ’й  
тайе ир Ніз тіпй "Ткіз соиій Ье ту 
Іа$( сНапсе." (()иееп)

§е( (Ье Ьап§ оГзт(Ь.: 8Не \ѵаз \егу  
диіск іп де((іпд (Не капд о/(козе ІіКІе 
(Ніпдз \ѵНісН йе/іпе а уѵотап.

1із(еп (о геазоп: "Ви( Не аЫауз ІШепз 
(о геазоп апй I кпо\ѵ 1 соиій сопѵіпсе 
Ніт. ” (А. Наііеу)

Ьоісі / ри( а різ(о! (о зт Ь ’з Ьеагі: ОК, 
уоипд тап, еі(Нег уои ргорозе (о ту 
йаидкіег ог I  \ѵоп ’( зее уои Неге апу 
тоге. - ІѴеІІ, іі ’з Ііке ри((іпд а різ(о1 (о 
ту Неай."

Ях опе’з еуез оп: Не/іхей  Ніз еуез оп 
Нів \ѵгіз( \ѵа(сН, соипііпд (Не з\ѵеер о /  
(Не зесопй Напй. (А. Наііеу / і .  Сав(іе)

сІіп§ Ііке а Іітреі (о зтЬ.: Опсеуои 
тее( Ніт, уои сап ’( де( гій о/Ніт. Не 
сііпдз (о уои Ііке а Іітре(.

аѴіск (о зтЬ . Ііке а Ьиг / \еесЬ: Не 
йійп ’( тападе (о е.чсаре/гот Ніз зтаіі 
зіз(ег \ѵНо Най з(иск (о Ніт Ііке а Ьиг.
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присутствие духа ргезепее оГ шіпсі: I тзН I  Насі Ніз 
ргезепее о /тіпсі, Ьиі I  ІозI ту Іетрег 
апй зроііі еѵегу(Ніп§.

притча во языцех

притягивать 
как магнитом

притянуть за уши

іаік оГіЬе №\ѵп, іНе: "...(Нег) Ноте 
у ѵ іі і Ье еѵеп Іаіег іНип а 1941 тойеі; 
И'зуеагз іп іИе/иІиге. ЗНе’Н Ье (Не 
(аік о /1Не Ю\ѵп. " (К. А. Неіпіеіп)

аіігасі згпЬ. Іікё а та§пеІ: Нег з\ѵееІ 
ѵоісе аіігасіз теп Ііке а та§пеі.

сіга§ Ьу іЬе Ьеасі апсі еагз: Не 
ипйегхіоой Лаі аіі (Не еѵісіепсе 
адаіпзі Ніт ѵѵоу йга%%есі Ьу (Не Неасі 
апй еагз.

приходить в  голову

приходить в упадок

со т е  іпіо опе’8 ЬеасІ: Зиййепіу зисіі а 
\ѵеігй ійеа сате іпіо Нег Неай іНаі зНе 
соиійп 7 Неір Іаи%Иіп%.

2 0  1о гаек апсі гиіп: ТНе%оѵегптепІ 
сНап^ей, апй тапу Ііиіе]1гтз \ѵепІ іо 
гаек апй гиіп.

пришла беда -  
отворяй ворота

про и ко н тр а / 
за и против

пробивать себе дорогу

провалиться мне 
на этом месте!

іі пеѵег гаіпз Ьиі іі роигз: Не Най 
Іозі Ніз \ѵаІІеі. і/п/огіипаіеіу іі пеѵег 
гаіпз Ьиі іі роигз. Не Най циаггеііей 
\ѵі(Н Ніз Ьозз апй Не ’й  ^еі по 
рготоііоп.

рго апй соп: Ве/оге такіп% а йесізіоп 
зНе сопзиііей аіі Пег/гіепйз, \ѵеі§Ніп% 
аіі ргоз апй сопз о /  іі.

таке  опе’з ѵ/ау. ТНеу Іе/і сиЬісІе апй 
тайе (Неіг іѵау йо\ѵп іНе зіаігсазе.
ТНіз \ѵаз сгаттей \ѵі(Н Іи ^ а ^ е  апй 
раскіп% сазез... (1 С. Ваііагй)

зігіке т е  «Зеасі!: Зігіке те йеай і / І  
Ьеііеѵе уои!
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провести кого-л. 
без труда

проводить в жизнь

проводить параллель

проглотить обиду

проглотить пилюлю

продать дуиіу (дьяволу)

продрогнуть до костей

прожигать жизнь

прожужжать все уши

пройти без сучка 
без задоринки

саІсЬ ѵѵііЬ сЬаГГ: ТНе тападег заісі Не 
>ѵа.? іоо оій Iо Ье саидНі уѵіік сНа//, 
\ѵкеп (Не (гаѵеііег зНо\ѵей Ніт зоте 
сНеар]еѵ/е11егу а( а НщН ргісе.

сагту іпіо ехесиііоп: Не пеѵег 
(Іізсиззез Ніз ріапз (ііі (Не тотеп( (о 
саггу (Нет іп(о ехеси(іоп.

(ігаѵ/ а рагаііеі (Ье(\ѵееп): ТНоиф ЬоіН 
сгітез зеетесі (о Наѵе по(Піп§ іп 
соттоп, (Не сІе(ес(іѵе тападей (о 
йга\ѵ а рагаііеі Ье(\ѵееп (Нет.

8\ѵа11о\ѵ опе’з ргісіе: Уои \ѵеге оН зо зо 
зорНіз(іса(ей Ыеѵег іп(егез(ей іп \ѵ1іа(
1 ’й  зау I  Нас! (о зѵѵаііохѵ ту ргісіс 5о 
паіѵе. (()иееп)

8\ѵа11о\ѵ Ше рііі: ТНіз (іте Не иго/»'( 
рготоіес/, зо Не Насі (о зѵѵя̂ оѵѵ (Не рііі 
апсі \ѵаі( апоіНег уеаг.

зеіі опе’з зоиі ((о Ше сіеѵіі): Апу(Иіп% 
/о г  топеу ІѴоиІсі Не/огуои  \ѴоиШ сііе 
/о г  уои. Еѵеп зеіі ту зоиі (о (Не сіеѵіі. 
(М. Мскзоп)

Ье сЬШес! іо іЬе Ьопе: I  \ѵаз сНіІІесІ (о 
(Не Ьопе апй иго ѵегу діас! (о Паѵе а 
содпас апй а сідаг.

§о іЬе расе: Не Пай §опе (Не расе іп 
НізуошН апй по\ѵ Не иго а геа! оій 
\ѵгеск о /  а тап.

(ііп іп / іпіо зшЬ’з еагз: Ніз т /е кер( 
сопііпиаііу йіппіпд іп Ніз еагз аЬои( 
(Не песеззі(у (о Ьиу Пег а пе\ѵ/и г  соаі.

до ѵѵійі а гип: ТНе ргезепШіоп о/(Не 
пеѵѵ ргойисі \ѵеп( зтооіНІу, \ѵі(Н а гип.
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иройти огонь и воду

проклинать судьбу

§0 (Ьгои§Н Сге ап(1 \ѵа(ег: Не н ш  зо 
йеѵоіей (о кег ікаі ке \ѵаз ѵсайу (о до 
(кгои§к) іге апй \ѵаіег.

сигее опе’з Іиск: 77юзе \ѵко зреак кпо\ѵ 
по(кіп§ Апй/іпй ои( (о ікеіг созі Ьіке 
(козе >ѵ/ю сигзе ікеіг Іиск іп Іоо тапу 
ріасех. Апй (козе \ѵко/еаг аге Іозі (5ііп&)

проливать свет на что-л. саз( /  іЬгоѵѵ а 1і§Ь( оп /  ироп зт(Ь.: Ніз 
\ѵогйз сазі а Іщкі ироп Iке \ѵкоІе зішаііоп.

пролнвнои дождь

промерзнуть до костен

промокнуть до нитки

промочить горло

і( із гаіпіп§ ріІсЬГогкз (амер., разг.): І( 
\ѵаз гаіпіпд рііск/огкз апй ікаі и>а$ а 
зоіій ехсизе/о г  поі %оіп% оиі.

Ье сіеасі ѵѵііЬ соісі: І( \\>аз а/готу йау 
апй а/іег \ѵаі(іп§/ог (\ѵеп(у тіпиіез іп 
(ке з(гее( ѵѵе ѵѵеге йеай \ѵі(к соій.

по( Іо Ьаѵе а сігу (ЬгеасІ оп: Тке гаіп 
\ѵа.ч ю  кеаѵу ікаі іп/іѵе тіпиіез Ікеу 
кайп ’( а йгу (кгеай оп (кет.

\ѵе( опе’з \ѵЬіз(Іе {разг.): Не аімауз 
каз а ЬоКІе о / \ѵіпе іп (ке сирЬоагй іп 
сазе ке йесійез (о \ѵе( кіз \ѵкія(1е.

пропускать мимо ушей

просить невозможного

просить об услуге

проскользнуть сквозь 
пальцы

Гаіі оп сІеаГ еагз: Тке Ьоу соиій пеѵег 
соте (о (еппз т(к кіз Сгаппу апй аіі 
кег айѵісе/еіі оп йса/еагз.

азк / сгу іог (Ье шооп: Ріеазе йоп '( 
азк те (о йо (ка( апу Іоп^ег, іі ’з Ііке 
сгуіп^/ог (Ііе тооп.

азк Гог а Гаѵог (амер.): I  азкей ту 
пеі%кЪог/о г  а/аѵог 8ке заій Іаіег ... 
(М. йаскзоп)

зіір (Ьгои§к опе’з Бп§егз: 8оте йауз 
(аке Іе.чз, Ьи( тоз( йауз (аке тоге 
Боте зіір (кгои§к уоиг/іп%егз апй 
опіо а /Іоог. (42)
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просто-напросто

проучить кого-л.

прочь с глаз моих!

прочь с дороги!

прошибать лбом стену

прошлого не воротишь

прошлогодний снег

проще простого

риге апсі зітріе: I  за\ѵ ііюі іі \ѵаз а 
ргоѵосаііоп оп кіз рагі, риге апсі 
зітріе.

ріп Ьаск зт Ь .’з еагз (жарг.): “I  ігіесі
Іо геогдапіге оиг Іате (Іеіесгіѵе/огсе 
опсе, апсі ту еагз \ѵеге ргорегіу 
ріппесі Ьаск. " (А. Найеу)

(§е() ои( оГ т у  зі§Ь(! (разг.): Сеі оиі 
о/т у \ѵау! Сеі оиі о /т у зіфіі... 
(Яохеііе)

з(ау ои( оГ Л е \ѵау!: "Моѵе ап ' 
оссазіопаі кеаѵу Іоасі, " іке оіііег тап 
заШ. "Кеер \ѵаіск оп Іке/огезі. 8(ау 
оиі о/т у \ѵау. " (Р. Апйегзоп)

Ьа((ег опе’з Ьеасі адаіпзі а Ьгіск /  зіопе 
ѵѵаіі: И ’з  по изе кпоскіпдуоиг кеасі 
адаіпзі а зіопе \ѵаІІ, уои зкоиМ Іаке 
тоге саге аЬоиі уоигзеі/.

опе саппо( ри( Ьаск (Не сіоск: Л ѵѵ<и 
зо ^ооіі аі (каі ііте, /  ѵѵізк I  соиШ іигп 
Ьаск іке сіоск.

зпоѵѵз оГ уезіег-уеаг, (Ье: Ыо\ѵ уои сап 
саіі уои г Іі/е Ье/оге Iке таггіа%е по 
оікег ікап іке зпо\ѵз о/уе5Іег-уеаг.

ріаіп заіііпд: Тке іазк І5 \ѵка( уои саіі 
ріаіп 5аіІіп%, Ъиі Ье саге/иі апсі сіоп'( 
таке тІ5іакез.

прощупывать почву

проявить свои 
способности

ГееІ зт Ь .’з риізе: Не пеѵег тайе апу 
<іесІ5Іоп5 ѵѵіі/юШ/ееІіп% гке Ьо55' 
риізе.

§іѵе зтЬ . а (аз(е оГопе’з ^иаIі(у: 
\Ѵкеп ке гесеіѵесі кІ5 / і г з і  р а гі іп Ікаі 
ріау, ке %аѵе из а іазіе о/кІ5 диаіііу.
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проявлять выдержку

пруд пруди

сопігоі / кеер опе’5 Іегпрег: "Ыз(еп," 
зкоиіей Вигсііск ап%гіІу. "Тке Ы%%ез( 
аіг йізазіег іп у  еагз, ікаі ’з  \ѵка( ѵѵе ’ге 
&еиіп% іпіо!" "Кеер уоиг (етрег, ” заісі 
Тгеіеаѵеп соісііу. (А. Н а ііеу /І  Сазііе)

гііше з сІ02еп, а (амер., разг.):Не із 
поікіп% (о \ѵгііе коте аЬоШ, зиск %иуз 
аге а сііте а сіогеп.

прямой как стрела

птичье молоко

пуд соли съесть

пускать пробный шар

пускать пыль в глаза

пустая болтовня

пустая трата времени

пустить в ход кулаки

зІгаідМ а$ ап аггоѵѵ, а*: Уои кпо\ѵ, 
зігееіз іп Ие\ѵ-Уогк аге аз з(гаі§к( аз 
агго\ѵз.

рі§еоп’з шіік: Не 'з геасіу ю До еѵегу- 
ікіпд/огуои, еѵеп Ьиу рі%еоп ’з тіік

еаі а реек оГ заіі ѵѵііЬ з т Ь . : Ткеу 
зрепі іп (аі^а ікгее \ѵеекз (о^еікег. 
Іл іе г  ке заій і( кай Ъееп Ііке еаІіп% а 
реек о{ заіі т ік кіз /гіепй.

Яу а кііе: Ье! ’з тееі кіт апй/Іу  а кі!е 
/о г  кіз ріапз.

йгаѵѵ /  риіі іЬе \ѵоо1 оѵег зшЬ.’з еуез 
(разг.): I  кпо\ѵ кіт іоо \ѵеІІ, ке \ѵоп ’( 
тапа$е !о риіі Іке ѵѵоо/ оѵег ту еуез.

зт а іі Іаік: КоЪегІ Раіпе \ѵаз 
ѵісе-ргезійепі о /а  риЫізкіп% коизе... 
уѵко зроке зіоѵѵіу, \ѵеі%кіп% кіз ѵ/огйз, 
і%погіп% зтаіі (аік. (I. 5ка\ѵ)

ѵѵазіе оГЬгсаіЬ, а: Ніз гериіаііоп по\ѵ 
ѵаз Ьи( а \ѵаз(е о /  Ьгеаік.

Іау (опе’з) Ііапсіз оп: Не зіагей а! те 
\ѵі(к а Іоок ікаі тайе те (кіпк ке ^ѵаз 
аЬоиі !о !ау капйз оп те. (К. Р. ІѴаггеп)

пустить в ход последний ріау опе’з Іазі Ігишр: Зке кай по оікег 
козырь \ѵау оиі (кап (о ріау кег Іаз( (гитр.
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пустить все в ход

пустить корни

пуститься в  путь

пуститься в разгул

пустое место 

пустой вздор

пустой звук 

пустые слова 

путаться под ногами

путеводная звезда

путь к сердцу мужчины 
лежит через его желудок

Іеаѵе по зіопе ипШте<± “Апу(кіпд (ке 
тападетеп( сап сіо, Мг. Сгітез... " (ке 
аззіз(ап( тападег заійріоизіу. "\Ѵе 
т іі Іеаѵе по зіопе ипіигпесі. ” (I 5каѵ.<)

зйіке / (аке гооі: Ыке а топзігоиз ѵѵеей, 
/еаг \ѵаз (акіпд гооі іп іке тіпйз о /тозі 
о/(ке раззепдегз. (А. Наііеу Л/. Салііе)

Ьіі іЪе юай: НИ іке гоасі, Лск, Апй 
сіоп '(уои соте Ьаск по тоге ,по 
тоге... (К. Скагіез)

Ье оп іЬе Іоозе: Ткеу пеѵег саидкі (ке 
тап Не ’з з(іІІ оп (ке Іоозе. (5Ѵ. Саѵе 
апй Тке ВасІ 8еейз)

роог зііск, а (разг.): Не ’з доой /о г  
поікіпд апй (кеу саіі кіт а роог з(іск.

зопц апй йапсе (разг.): "ТЬе уоипд 
сап ’( йо апу \ѵогзе. ” "I кпо\ѵ (ка( 
зопд апй йапсе, " Мигрку заій... "Ье( 
те (еіі уои зотеікіпд, Саіі 
Зтагі-Еасе, (кеу сап." (I. 8ка\ѵ)

шеге пате, а: Нопезіу \ѵаз а теге 
пате (о кіт.

Іір зегѵісе: I  йоп'(Ьеііеѵе кіз уѵогйз, ке 
із опіурауіпд Іір зегѵісе (о зіпсегііу.

Ье іп (Ье \ѵау: Еѵегуопе \ѵаз іп зиск а 
киггу апй (ке скіійгеп \ѵеге аі! (ке 
(іте іп (ке \\>ау о/ (кеіг рагеп(з.

§иіс1іп§ Іі§Ь(, а: 2оогора...йоп ’( \ѵоггу 
ЬаЬу. І(‘здоппа Ье аіігідк( Іоогора... 
ипсеПаіпІу ...сап Ье а диійіпд Іідк(. (112)

\ѵау (о а т а п ’з Ьеаіі із (ЬгоіщЬ Ьіз 
5(отасЬ, (Ье: Негсоокіпд іга.? 
тадпфсепі, апй зке Ьеііеѵей (ка( (ке м/ау 
(о а тап ’з кеаг( ж и  (кгоидк кіз з(отаск.
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пухлая как пышка

пушечное мясо

пилить глаза

пятая спица 
и колеснице

пятно на репутации

р іитр  аз а рагігісі^е, аз: Зке кері 
дгийдіпд (ка( (ке опіу оЪзШсІе/о г  кег 
(о де( таггіей иго кег Ьеіпд аз ріитр 
аз а рагігісіде.

саппоп Госісіег /  Гоосі Гог роѵ/ёсг: /  
соиій Ье саппоп /оосі, йез(гоуей а 
(коизапй (ітез КеЬот аз/огіипе ’з 
скіій (о]ий%е апоікег ’з сгітез. (Зііпд)

§іѵе зтЬ . Ле еуе: Зке й оп '(%іѵе Ьоуз 
іке еуе Зке каіез (о зее те сгу Зке із 
карру]из( (о кеаг те Зау ікаі I  \ѵШ 
пеѵег Іеаѵе кег. (Тке Веаііез)

ГійЬ ѵѵЬееІ, а: ІѴкеп I \ѵаз \ѵі(к Магу, 
Гаек аіхѵауз зеетей (о Ье а/і/ік \ѵкееІ 
іп оиг сотрапу.

Ыоі /  зроі оп опе’з гериіаііоп, а: Тке 
тозі ѵаІиаЫе (кіп% аЬоиІ кіт із ікаі 
ке із а тап ѵѵіікоиі а Ыоі оп Іііз 
герчіаііоп.

работать как вол

работать рука об руку

работать с огоньком

работать спустя рукава

работы по горло

\ѵогк Ііке а Ьогзе: Не кай іо \ѵогк Яке 
а когзе (о рау /о г  кіз зон ’з ейисаііоп.

\ѵогк іп Ьагпезз ѵѵііЬ зтЬ.: І( иго а 
геаі ріеазиге Го \ѵогк іп кагпезз хѵіік 
Ыт.

т ак е іЬе зрагкз Яу: Еѵегу ііте ке 
сотез Іо кіз соипігу коизе, ке и’огкз 
зо еадегіу Ікаі ке такез (ке зрагкз/Іу.

Ііе сіоѵѵп оп іЬе рЬ: Зоте(ітез ке Іоз( 
кіз іпзрігаііоп апй Іау йо\ѵп оп (ке ]оЬ.

Ьаѵе опе’з \ѵогк сиі оиі (разг.): Зке тІІ 
каѵе кег хѵогк си( ои( (о/т ізк кег Ьоок.
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ради бога!

ради всего святого!

радостное событие

рад-радешеиек

раз в год по обещанию

раз за разом

раз и навсегда

разбитое сердце

разбить наголову

Гог Йіе Іоѵе оГ Сой / Міке!: “I  сап V 
Іаке тиск т оге," $аій ВигЛіск.
"Неге, Лкппіе, ” (о опе о/(ке сіегкз, 
"§е( хоте тоге со//ее,/ог (ке Іоѵе о /  
Міке. Віаск апй з(гоп§." (А. Наііеу /  
У. Са$(1е)

Гог Ьеаѵеп’з зак е!: “ ...іоок, /ог  
Иеаѵеп ’з заке киггу уѵіік (ка( етеііс. I 
сап ’1 Іаке апу скапсез, /Іуіп§ ікіз 
зкір. ” (А. Наііеу /3. Саз(іе)

ЪгіцЬі зроі, а: Ніз зоп ’з Ьігікі/ау 
Ьесате а Ьгі§Иі зро( іп кіз Іі/е.

Ііке а йо§ ѵѵііЬ (\ѵо Іаііз: Зке Іікесі (ке 
ргезепі ѵегу тиск апй н’аз ріеазей 
Ііке а йод т ік  (\ѵо (аііз аЬои( іі.

опсе іп а Ыие шооп: Ніз Іі/е \ѵазп ’1 
еазу а( ікаі (іте: ке соиШ каѵе теаі 
опіу опсе іп а Ыие тооп.

Ііт е  аГіег Ііте: Гѵе раісі ту сіиез -  
Тіте а/іег (іте Гѵе Лопе ту зепіепсе 
Ви( соттіией по сгіте... (()иееп)

опсе апй Гог аіі: Іе і  кіт кпо\ѵ, опсе 
апй/ог аіі і / ке \ѵаз тогаііу 
Ъапкгирі...кізргеоссираііоп \ѵИН 
/іс(іоп5 апй зкайош  кай Ьееп а 
саііоиз \ѵаз(е о / копог. (I. Зка\ѵ)

Ъгокеп ЬеагІ, а: 1/уои (аке (ке ап%ег 
ои( о /а  Ъгокеп кеагі, уои §о Ю/ее і по 
раіп. Соиійуои з\ѵеаг і/уои кай (ка( 
зесопй скапсеуои \ѵоиІйп ’( йо і( 
а%аіп. (Сепезіз)

кпоск іпіо а соскей Наі {разг.): Тка( 
иг%еп( \ѵогк кпоскей ту ріапз/о г  Iке 
зиттег іпіо а соскей каі.
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ршбить сердце Ьгеак зт Ь .’з Ьеагі: Воп ’( Ьгеак ту 
кеагі Зау уои Іоѵе те адаіп. Вол ’1 (Но 
(кіз кигі Іо те... (IV. Ноиз(оп)

разболтать секрет

развеяться как дым

развить бурную 
деятельность

развязать руки

развязать язык кому-л.

разговор по душам

разговорами сыт 
не будешь

разлететься
на все четыре стороны

размять ноги

разнести в пух и прах

§іѵе а\ѵау іЬе зЬо\ѵ (разг.): Ьоок, 
еѵегуЬойу кпо\ѵз аЬоиІ оиг зесгеі, I  
ікіпк і( 'з Л с к  уѵко каз діѵеп а\ѵау (ке 

, ѵ/коіе вко\ѵ.

§о ир іп зтоке: АП (ке йгеатз \ѵе кеЫ 
50 сіозе зеетей (о аІІ до ир іп зтоке 
Ьеі те уѵкізрег іп уоиг еаг Апдіе, 
Апдіе \ѵкеге \ѵіЧ і( Іеай из /гот кеге. 
(Тке КоІІіпд Зюпез)

шаке іЬіпдз Ьиш: Не уѵаз діѵеп (ке]оЪ 
апй тайе (кіпдз кит іттейіаіеіу.

ігее згпЬ.’з Ьапсіз: Ніз аз/опізкіпд 
ѵіс(огу а( (ке е!ес(іопз іпзрігесі кіт 
апй/геей  кіз капйз.

Іоозеп зшЬ.’з (опцие: ТеІІ кег 
зотеікіпд рІеазап(, апй і( т іі зигеіу 
Іоозеп кег (опдие.

Ьеагі-Іо-ЬеаП (аік, а: I  тиз( соп/езз I  
Иаѵеп'(кай зиск а кеаг(-(о-кеаг( (аік 
/о г  а ѵегу Іопд (іте.

Гіпе и/огёз ЬиЯег по рагзпірз: ]ѴеІІ,/іпе 
ѵѵогйз ЬиПег по рагзпірз, Іргорозе ѵѵе 
деі іпіо (ка( са/е апй каѵе йіппег.

зсаИег Ю (Ье чѵіпсіз: П е ѵазе/еіі йоѵт, 
апй (ке ріесез \ѵеге зсаКегей (о (ке ѵппйз.

зігеІсЬ опе’з Іед: Тке \ѵеа(кег із зо 
/т е, по( а сіоий іп (ке зку, Іе( из 
з(ге(ск оиг Іедз.

сиі Ю ріесез: іѴкепеѵег ке даѵе кег кіз 
пе\ѵ ріап, зке жоиій аіхѵауз си( і( (о 
ріесез /ігз(, (о ассер( і( Пѵо йауз Іа(ег.
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разнести вдребезги 

разодет в пух и прах

разразиться смехом

разрядить атмосферу / 
обстановку

рай в шалаше 

рай земной

рано или поздно

раскачивать лодку / 
ставить под удар

раскрыть душу

раскрыть свои карты 

раскусить кого-л. 

расправить крылья

риіі зтіЬ . Іо Ьііз: Нег ге]есііоп (о 
таггу Ніт зеетей (о риіі Ніз хѵкоіе 
ѵюгій (о Ьі(з.

^аисіу аз а реасоск, аз: Рог Нег/ігзі 
рагіу аі (Не іпз(Ии(е зНе сате аз даийу 
аз а реасоск.

Ьигзі іпіо ІаивЬіег: Оп Иеагіпц /Не]оке 
іНеу Ьигзі іпіо Іаи§Н(ег.

сіеаг Ше аіг: Ніз]оке Неірей Іо сіеаг 
(Не аіг, еѵегуѣосіу т м  зтіІіп% лоѵѵ.

Іоѵе іп а соНа^е: Ьі/е тіН Іоѵе іп а 
со((а§е геаііу Най зоте аКгасІіопз.

еапЫу рагасіізе: ІѴНеп (Неу гесеіѵей 
іНе Негі(а%е IНеу йесійей (о таке 
еагіНІу рагайізе о /  (Неіг езіаіе.

зоопег ог Іаіег: 8оопег ог Іаіегіизі Ііке 
іНе \ѵогІй/ігз{ сіау Зоопег ог Іаіег ѵѵе 
Іеат (о (Нго\ѵ (Не разI а\ѵау. (8(іп%)

госк Ле Ьоаі: “ \ѴНа{ йі//егепсе йій і( 
таке і / /Не агіі/асіз ѵѵеге (Не геаі (кіп% 
ог поі? Аз Іоп% аз реоріе \ѵеге \ѵіПіп%
Іо Іау йо\ѵп сазН /о г  {Нет, \ѵНу госк 
{Не Ьоа(? ” (К. ЗіІѵегЪег%)

ореп зтЬ .’з т і п с і ..Апйз\ѵее( сі(у 
\ѵотап 8Не тоѵез (кгоиф (Не пі%Н( 7Ѵ 
зНе орепей ту тіпсі апй ту зоиі 
ЯеасН ир /о г  те... (ТНе Вее Сеез)

зЬо\ѵ опе’з сагсіз: Уои пеѵегкпо\ѵ \ѵка( 
Не із ир (о, Не пеѵег зНот Ніз сагйз.

§еІ зтЬ .’з питЬег: І( соз( те а §оосі 
йеаі о / (Ніпкіп% (о §е( Нег питЬег.

зргеагі опе’з \ѵіп§5: Зргеай уоиг \ѵіп%з апй 
/Іу а\ѵау Ріу а\ѵау, /аг аѵѵау... (Оиееп)
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расправить плечи ореп ои( опе’з зЬоиМегз: Аігеасіу а/(ег 
зеѵегаі зеѵеге Ыо\ѵ$ ке орепей оиі кіз 
зкоиійегз апй тайе (кет пт  аѵ/ау.

распустить нюни

распустить слух 

расставить сети

рассыпаться в похвалах

расти как грибы

расчистить путь для...

рвать и метать 

решетом воду носить

решиться на что-л. 

рисковать жизнью

(игп оп (Ье \ѵа(епѵогкз (разг.): Н'з 
аІтоз( ітроззіЫе (о з(ор кег хѵкеп зке 
(игпз оп (ке \ѵа(епѵогкз.

зргеасі (Ье \ѵопі: ЗотеЬойу каз зргеай 
(ке \ѵогй аЬоиі ту іп(еп(іоп (о циіі.

зргеасі опе’з пе( Гог зшЬ.: Тке роіісе 
зргеай (ке пе( іттейіа(еІу іп огйег (о 
ріск ир аіі зизрес(з.

Ье ІаѵізЬ іп опе’з ргаізе: Міеп (кеу 
\ѵеге Іеаѵіп%, ке \ѵаз Іаѵіз/і іп кіз 
ргаізе о/(ке йіппег.

дго\ѵ ир Ііке шизЬгоошз: П иіе ргіѵаіе 
са/ез аге дгоѵѵіпд Ііке тизкгоотз 
по\ѵайауз.

сіеаг (Ье \ѵау Гог 8гп(Ь.: Ніз ипсіе ’з 
топеу сіеагей кіз \ѵау/о г  кідкег 
ейиса(іоп.

гір апсі (еаг (амер.) : І( ѵѵаз (епіЫу (о 
Іоок а( кіт га%іп%, гірріпд апй Іеагіпд.

р1ои§Ь (Ье запсіз: Не ипйегзіапйз (ка( 
гераігіпд кіз оій ки( із Ііке рІои%кіп% 
(ке запй, Ьи( ке сап '(а//огй Ъиі1йіп% а 
пе\ѵ опе.

Ьаѵе (Ье Ьеаг( (о: Уои \ѵеге з!ееріп§ 
Ііке а ЬаЬу апй I  кайп '( (ке кеаг( Іо 
ѵѵаке уои. (I. 5ка\ѵ)

сапу /  (аке опе’з ІіГе іп опе’з Ьапсіз: 
Тке сиг/еѵѵ \ѵа.ч ітрозей, апй ѵѵаікіпд 
ои( іп (ке йагк з(гее(з \ѵаз Ііке іакіпд 
опе ’з Іі/е іп опе ’з капйз.

6 А. Амбражсйчик ібі



рол людской

родиться в рубашке

родиться в сорочке

родиться
под несчастливой
звездой

родиться
под счастливой звездой

рубить сплеча

ругать на чем свет стоит

рука об руку

Ьшпап гасс, іЬе: Неу уои \ѵі(Н (Не 
рге((у/асе, ІѴеІсоте (о /Не Нитап 
гасе А сеІеЬга(іоп Мг. Віие Зку’з Ѵр 
(Неге и>аШп' апй (ойау Із (Не йау 
\ѵе ’ѵе \ѵаі(е<і/ог. (ЕЮ )

Ье Ь от  \ѵі(Ь а $і!ѵег зрооп іп опе’з 
гпоиіЬ: Не и>аз ехігетеіу Іиску апй по( 
опе заій (На( Не Нас! Ьееп Ьот т(Н а 
зііѵег зрооп іп НІ5 точ(Н.

Ье Ь о т  \ѵііЬ а саиі: Не мш ргоЬаЫу 
Ъогп т(Н а саиі: Не/е іі сіоуѵп/гот  (Не 
(гее апй Пай опіу зсгаІсНез.

Ье Ь о т  ипйег ап ипіиску зіаг: 5Не зауз 
зНе із ипНарру Ьесаизе зНе ѵѵая Ъогп 
ипйег ап ипіиску з(аг.

Ье Ь о т  ипсіег а Іиску $!аг: Зиссезз 
сате (о Иіт еазііу; Не тиз( Наѵе Ьееп 
Ьот ипйег а Іиску зіаг.

зГгаідЫ Ггот іЬе зЬоиІсІег: Не изиаііу 
зреакз з(гаідН( /гот (Не зНоиІйег апй 
і( о/(еп йоез Ніт по §оой.

саіі зтЬ . еѵегуіЬіпд опе сап Іау опе’з 
(оп^ие (о (разг.): 5Не %о( ех(гетеІу 
ап%гу апй зіагіей саІІіп% те 
еѵегу(Ніп% зНе соиій Іау Нег (опдие (о.

Ьапсі іп Ьапсі: Оеѵо(іоп апй §епегозі(у 
н>еп( Напй іп Напй іп Ніт.

рука помоши

рука руку моет

Ьеіріп^ Ьапсі, а: ...і( Іеаѵезуои Ыеейіпд 
Іуіп§/Іа( оп уоиг/асе КеасНіпд ои(, 
геасНіпд ои(/ог а Неіріпд Напй ІѴНеге із 
(Наі Неіріпд Напй? (Оиееп)

опе Ьапсі ѵѵазЬез апоіНег / іЬе оШег: 
Опе Напй \ѵазНез (Не о (кег: уои Неір 
те по\ѵ, апй Гі! Неіруои пехі (іте.
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руки прочь! кеер уоиг Ь.апйа оГГ зт Л .: Мопеу §е( 
Ьаск I ’т аіі гі§к( Заек кеер уоиг 
капсіз о'Нту з(аск. (Ріпк Ріоусі)

руководствоваться
чутьем

рукой подать

рыбак рыбака видит 
издалека

ры ть себе могилу

ры ть яму кому-л.

іЫ1о\ѵ опе’з позе: Не каз аіѵ/ауз 
/оІІспѵеЛ кіз позе іп кіз Ьизіпезз.

ѵѵііЬіп а зіопе іЬгоѵѵ: А зіопе ’з  (кгоуѵ 
/гот йегизаіет I  \ѵаІке<1 а Іопеіу тііе 
іп (ке тоопІі%к(. (ЗЧп%)

Ьігсіз оГ а ГеаіЬег Яоск ІодеіЬег: ВіЫз 
о /а /еаікег/Іоск (оде(кег, апй 
зотеііпгез уои сап ’(/іпсі апу оікег 
геазоп.

сіі§ опе’з о\ѵп дгаѵе: Еѵегуопе іп (ке 
о/рсе (кои§к( (каі Ьу кіз Ьай а(Ч(иіІе 
(о уѵогк ке \ѵаз (1і&§іп% кіз о ш  §гаѵе.

сіі§ а ріі Гог зшЬ.: Не пеѵег с1и$ а ріі 
/о г  апуЬосіу, ке рге/еггесі (о изе (козе 
сіи%/ог кіт.

с быстротой молнии

с вашего позволения

с видом побитой собаки

с глаз долой -  
из сердца вон

^иіск аз Іі§Ьіпіп§ / а ЯазЬ, аз: Апп \ѵаз 
кпо\ѵп /о г  кег аЫІі(у (о скап§е кег 
ріапз аз диіск аз Іі§к(піп§.

ІГ уои сіопЧ тіпсі (разг.): "...Ткіз із 
Оосіог \Ѵкіп(. Не 'II Ье зкагіп% уоиг 
ехііе/о г  а Ьіі." ” ...АЬоиС а уеаг. Норе 
уои йоп'( тіпсі. ” (17. УѴупАкат)

Ьап^-сіое аіг, а: I за\ѵ кіт §оіп% аѵ/ау 
т ік а кап§-йо8 аіг.

оиі оГ зі§Ѵі(, оиі оГ тітЭ: Таке а зкоп  
коЧііау. Уои кпо\ѵ (ке оШргоѵегЬ 
"ои( о /зі%к(, ои( о /тіпсі." I/реоріе 
агеп ’( (кеге, (ке (аік еііез.
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с головы до ног Ггот Ьеасі (о Гоо(: Л паз зо соій 
оиізійе, іііаі аке іпѵоіипіагііу зіагіей 
(о зкіѵег/гот кеасі Іо /ооі.

с головы ДО ПЯТ

с другой стороны

с души воротить

с задранным носом

с иголочки

с кем поведешься, 
от того и наберешься

с луны свалиться

с незапамятных времен 

с пеной у рта

с первого взгляда

Ггот (ор (о (ос: Тор іо іое іп іаіІЬаскл 
Iд о і гей Іідкі оп Іке гип І'т йгіѵіпд 
Ноте /о г  Скгізітаз деі ту /ееі оп коіу 
дгоипй. (СИ. Кеа)

оп (Ье о(Ьег Ьапсі: ...І'ѵе пеѵег кеагсі 
о /а  СепегаІ Ргойисіз киіі Ьеіпд 
йатадейЬу а ѵѵеароп ...Оп іке оікег 
капсі, а Сепегаі Ргойисіз киіі із аз 
идіу аз И із /ипсііопаі. (Ь. Иіѵеп)

(и т  зтЬ .’з з(отасЬ: I  йоп 'I уѵапі іо 
зее кег. Зке іигпз ту хіотаск.

\ѵі(Ь опе’з позе іп (Ье аіг: I хѵоп 7 
Іоіегаіе апу айѵісе/гот ікаі сиЬ, т ік  
кіз позе іп Iке аіг! ~~

зріск апсі зрап: Не йій зоте зкорріпд 
апй сате (о из іп а зріск апй зрап зиіі.

еѵіі соттипіса(іопз соггир( 500с) 
таппегз: Ніз тоікег каз пеѵег Іеі кіт 
ріау т ік іке скіійгеп іп іке зігееі, аз 
зке сопзійегз (каі еѵіі соттипісаііопз 
согтрі доой таппегз.

т и з( Ьаѵе с о т е  ои( оГ (Ье Агк: 
йийдіпд Ьу кіз зігапде ійеаз, ке тизі 
каѵе соте оиі о / Іке Агк.

Ггот ( іт е  іт т е т о г іа і:  Ткіз оій іо\ѵег 
зіапйз кеге/гот іке Ііте іттетогіаі.

Гоат а( (Ье тои(Ь (разг.): Кеер а\ѵау 
/гот  кіт поѵѵ, ке ’з зо апдгу. Не/оатз 
аі іке тоиік.

а( а §1апсе: Зке поіісей кіз соп/изіоп 
аI а діапсе.

164



с распростертыми 
объятиями

\ѵі(Ь ореп агтпз: Тке оій тап аЬѵауз 
гесеіѵей те т ік ореп агтз.

с точностью часового 
механизма

с утра до вечера

сям живи и другим 
не мешай

сам заварил кашу, 
сам и расхлебывай

само собой разумеется

самое время!

самому лезть в петлю

самый тяжкии час

сбившийся с пути 
истинного

сбить со следа

ге§и!аг аз сіоскѵѵогк, аз: Тке агту 
зегѵісе каз тасіе кіт аз гедиіаг аз 
сіосіпѵогк іп аіі кіз ипйегіакіп^з.

аіі йау Іопд: АН йау Іоп% ке и-ш 
ргерагіп%/о г  іке ехат.

Ііѵе апй Ісі Ііѵе: / рге/ег пеѵег іо 
диаггеі \ѵі(к реоріе, ікеп \ѵНу зкоиій 
(кеу циаггеі уѵіік те? Цѵе апй ІеІ Ііѵе.

аз уои Ъге\ѵ, зо шизі уои сігіпк: ІѴеІІ, уои 
сап ас( уоиг о\ѵп \ѵау, Ьи( гететЬег: 
аз уои Ьге\ѵ, зо тиз( уои с/гіпк.

і( зіапйз Ю геазоп: Не аЬизесі кег 
уезіегйау, зо і( зіапйз іо геазоп ікаі 
зке йоезп'( -\ѵап( (о зее кіт (ойау.

і(’з НіцЬ Пше! : І('з к іф  (ітеуои 
з(оррей зі((іп§ а( коте апй \ѵеп( ои( (о 
Іоок /о г  а ]оЫ

зііск опе’з песк оиі (разг.):
"Вгоікег, " ке заій, “а/(ег Ыогтапйу 
апу(кіп§ (ке і/пііей Зіаіез тщкі йо (о 
те соиійп У Іоок Ііке ігоиЫе."
" Уои ’ге з(іскіп§ уоиг песк ои(, " 
Міскаеі заій. (I. 5ка\ѵ)

опе’з Йагкезі Ьоиг: Іп оиг йагкез( коиг 
Іп ту йеерез( йезраіг ІѴіН уои зШІ 
саге? іѴіІІ уои Ье (кеге? (М. Лскзоп)

о ГГ Ле гаііз: к  \ѵаз а/іег ке кай Ьееп 
/ігей  (каі ке з(аг(ей %оіп% о//(ке гаііз.

риі зшЬ. оГГ Л е зсепі: Тке тап 
тапа§ей (о (кго\ѵ (ке роіісетап о// 
(ке зсеп( апй езсарей.
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сбиться с ног

сбрасывать со счетов 

сбросить маску

сбить спесь

свалиться как снег 
на голову

свалять дурака

свежии взгляд

свернуть себе шею

свертывать лагерь

сверху донизу

сиі зтЬ . сіоѵѵп Іо зіге (разг.): Гт іке 
Ніітап -  Ікаі ’з іке ѵѵау Іо йо іі 1 ’т 
уоигргіге Виі ікіз Ьіітап -  Сап сиі 
уои йохѵп Іо зіге... ^ и ееп )

Ье / гип оГГ опе’з Іедз: Ніз) ігзі 
уѵогкіпд йау \ѵаз диііе а тезз: Ье гап 
о$  Ыз Іедз апй зіііі йійп ’( тападе (о 
йо аіі Не Пай Іо.

ѵѵіре зтЬ. о ГГ Ше зіаіе: Уои сап ’1 т ре  
Иіт о # іке зіаіе іп ікаі таііег.

с о т е  оиі іп опе’з (гие соіоигз: Ніз 
\ѵогй$ тайе кег Iо соте оиі іп кег Iгие 
соіоигз. 5ке \ѵа$ геаЧу оиігадеоиз.

сігор Ггот (Ье сіоисіз / зкіез: Не 
йгоррей/ гот Іке сіоийх іпіо кег Іі/е.

т ак е а Гооі /  ап азз оГ опезеІГ: ...Лт 
МаІІоск Ш з ікеге апй Веезоп зшресіа 
кіт. Не азкей диезііопз, тайе ап азз 
о /кітзеі/хѵіік Веезоп 'з ш/е...
(К. Ь.ийІит)

ГгезЬ еуе, а: Не аѵоійей зееіп% Ьаѵ/іоп 
ог апуЬойу соппесіей т ік  /ке зЬом 
Ье/оге іке еѵепіпд рег/огтапсе 
Ьесаизе Ье капіей Iо Ье аЫе Іо)ийде
іі т ік  а/гезк еуе. (I. 8Ьаѵг)

Ьгеак опе’з песк: Ве саге/иі поі (о 
Ьгеак уоиг песк оп ікаі зизрісіоиз 
]оЪ.

з(тіке опе’з (еп(: Ткеу аге Іоо оій № 
зігіке ікеіг Іепі апй тоѵе іо зоте 
оікег іо\ѵп.

ітот Юр № ЬоПот: Тке аиішйе іо іке 
ассійепі зрШ аіі іке зосіеіу) гот Юр Ю 
ЬоІІот.
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шести с ума

свет клином не сошелся

светлая сторона чего-л.

свихнуться

сводить концы 
с концами

«ігіѵе зшЬ. сгагу / гпасі /  пиіз: I  (кіпк 
Гт дот а Ье засі /  ІІііпк і('з Іосіау Тке 
дігі Ікаі ’з йгіѵіпд те тасі Із доіпд 
епѵау. (Тке Веаііез)

поі (Ье опіу реЬЫе оп (Ье ЬеасЬ: А( 
Іазі зке Іе/і кіт/о г  доогі, зке 
ипйегзіоой ікаі ке ѵѵазп ’( Іке опіу 
реЬЫе оп (ке Ьеаск.

Ьгі§ЬІ зісіе, (Ье: 8ееіп§ кіз зоп еѵегу 
Зипсіау із поѵѵ Іке опіу Ъгщкі зісіе о /  
кіз Іі/е.

Ье оіТ опе’з пи( (жарг.): Не асіесі зо 
з(ирШу (ка( I  (кои%к( кіт (о Ье 
сотрІе(еІу о //кіз пи(.

так е  (Ьо(Ь) епсіз тее(: Ш іа каз зрепі 
зо тиск топеу оп пеѵі сІо(кез (каі зке 
/іпйз і( кагсі (о таке епсіз тее( адаіп 
(кіз топ(к.

сводить на нет

сводить счеты

(Ьгоѵ/ зт(Ь. ои( оГ (Ье \ѵіп<іо\ѵ: Тке 
ргезісіепі ’з роіісу каз (кго\ѵп ои( о /  
(ке \ѵіпйо\ѵ аіі (ке ргеѵіоиз ге/огтз.

рау ой-/  зе((1е а зсоге: Іп (ке оЫ (ітез 
а зсоге \ѵаз зеПІеЛ \ѵі(к з\ѵогск.

связать жизнь с кем-л.

сглазить кого-то

сгорать от нетерпения

сгущ ать краски

саз( опе’з 1о( ѵѵі(Ь зтЬ.: 8ке пеѵег/еІ( 
зоггу/ог каѵіпд саз( кег Іо( ѵѵіік кіт.

саз( ап еѵіі зреіі оп зтЬ.: 8ке \ѵаз ѵегу 
а/гаіі (ка( зотеЪойу \ѵоиЫ сазі ап 
еѵіі зреіі оп кег зоп.

зігаіп а( (Ье ІеазЬ: 1 \ѵаз з(гаіпіп§ а(
(ке Іеазк (о зее ту Ьоок риЫізкеЛ.

раіп( зт(Ь. іп Ыаск соіоигз: Уои сіоп'( 
каѵе (о раіпі И аіі іп Ыаск соіоигз, 
(кіпдз уѵоиісі скапде/о г  (ке Ьезі.
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сдвинуться с мертвой 
точки

сделайте одолжение!

сделать из кого-то 
человека

сделать одолжение

сделать решительный 
шаг

сдержать обещание

себе на уме

седина в бороду, 
а бес в ребро

седьмая вола на киселе

седьмое небо

секрет полишинеля

семейная тайна

8С( о ГГ (Ье дгоипсі: Опіу (кгее \ѵеекз 
Іаіег іке \ѵогк %о( о $ (ке %гоипй.

Ьу аіі теапз: "Ио уои тіпй і / 1 роиг 
тузеі/апоікег сир о{ со%ее? " зке 
азкей. "Ву аіі теапз. " (I. 8ка\ѵ)

так е  а зіік ригзе ои( оГа 50\ѵ’з еаг: 
8ке корей (ка( (Не таггіа§е \ѵои1(1 
скап%е кег зоп ) ог ЬеКег апй таке а 
зіік ригзе оиі о /  а зо\ѵ ’з еаг.

<іо зшЬ. а Гаѵоиг: "I копсіег і/уои ’й  
йо те а/аѵог, Оои%? " ке заій, аз \ѵе 
пеагесі ту коіеі. (1. 8ка\ѵ)

Гіге а зЬо(: Іп (ню йауз зке/ігесі а зко( -  
зке зией кіт.

кеер опе’з \ѵогсі: Не кері кіз \ѵогй апй 
Ъгои%кІ те Iке Ьоок.

ир (о зпиГГ: А/іег кіз тііііагу зегѵісе 
ке каз Ьесоте диііе ир Ю зпи$.

по Гооі Ііке ап о іс і  Гооі: N0/оо і Ііке ап 
о/й/ооі. А тап о /аЪоиІ зіхіу таггуіп% 
а уоип§ Іайу!

соизіп зеѵеп (іт ез гетоѵесі: Гѵе пеѵег 
зееп ікаі ту соизіп зеѵеп Іітез гетоѵей.

зеѵепіЬ Ьеаѵеп, (Ье: АН іі зеетей (ке 
зеѵепік кеаѵеп \ѵкеп I  кіззей (ке 
(еаскег. (АВВА)

ореп зесге(, ап: І( ’з  ап ореп зесгеі іп 
(ке сіазз (каі (кеу сап ’( Ііѵе \ѵі(кои( 
еаск оікег.

зкеіеіоп іп (Ье с1озе(, а: Зотеѵѵкеге (кеге ’з 
а йі#ёгеп( йоог (о ореп тйе Уои ’ѵе %о( (о 
(кгоѵѵ (козе зкеіеіопз оиі о/уоиг сІозе( апй 
соте азійе... (Ре! 8кор Воуз)
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семимильными шагами Ьу Іеарз апсі Ьоипйз: Но\ѵ'з уоиг 
Ьизіпезз %оіп§ оп? -  Ву Іеарз апй 
Ьоипйз.

семь бед -  один ответ

семь раз отмерь, 
один раз отрежь

аз \ѵе11 Ье Ьагщегі Гог а зЬеер аз Гог а 
ІатЬ: Тке Ьоу кай Іо Ье коте/ гот іке 
рагіу Ьу Іеп о 'сіоск. Не гететЬегесІ 
1каі аі аЬоиІ тійпідкі апй йесійей ю  
зіау Іііі (Не епй о /  іке рагіу. Уои сап 7 
Ье капдей апу тоге /о г  а зкеер ікап 
/о г  а ІатЬ.

Іоок ЬеГоге уои Іеар: іо о к  Ье/оге уои 
Іеар- (кіпк \ѵеІІ Ье/оге такіп§ а 
йесізіоп.

семь чудес света

серьезно взяться 
за что-л.

сесть за стол 
переговоров

сеять раздоры

сжечь своп корабли

сидеть как на иголках

сидеть на мели

зеѵеп \ѵопёегз оГ (Ье \ѵогИ, (Ье: Уои 
зау уои ’ѵе зееп зеѵеп мѵопйегз Апй 
уоиг Ыгй із дгееп, Ьиі уои сап 7 зее 
те Уои сап 7 зее те. (Ріпк Ріоуй)

ри( опе’з тіпсі оп / (о: І/ікеу  геаііу 
риі ікеіг тіпйз Іо /7, ікеу соиій хѵогк 
оиі (ке Іітііз... (I. Азітоѵ)

§е( гоипсі (Ье (аЫе: Ье! ’з зіор аЬизіпд 
еаск оікег апй §еі гоипй (Не ІаЫе.

зо\ѵ (Згадоп’з (ее(Ь: Векаѵіпд Ііке ікіз 
уои \ѵіІІ опіу 50>ѵ йгадоп ’з Іееік іп 
уоиг коте.

Ьшп опе’з Ьоа(з: Тгу поі іо Ьигпуоиг 
Ьоаіз Ьекіпй уои \ѵкеп уои аге доіпд 
а\ѵау.

Ье оп ріпз апсі пеейіез: Тке Іііііе Ьоу 
соиійп 7 зі( тоііопіезз/о г  а тіпиіе, аіі 
іке ііте ке \ѵаз оп ріпз апй пеейіез.

Ье іп 1о\ѵ \ѵа(ег: Не \ѵаз іп Іо\ѵ \ѵа(ег 
лоѵѵ апй соиійп 7 Ьиу а пе\ѵ зиіі.
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сидеть на пороховой 
бочке

сидеть сложа руки

сильные мира сего

сильный пол

синии чулок

сказано —  сделано

сказать последнее слово

сказочный принц

скандал в благородном 
семействе / в семье 
не без урода

скатертью дорога 

сквернословить

зіі оп а роѵѵсіегкед: Ьіѵіп% \ѵі(к кіз 
тоікег-іп-Іа\ѵ \ѵав Ііке вініп§ оп а 
ро\ѵйегке$/ог кіт: апуікіпд соиій 
карреп а! апу тотепі.

Іеі іЬс §газ5 §го\ѵ ипсіег опе’з Гееі: Не 
ів /и іі о /  епегду апй йоевп 'I Іеі (ке 
%газв §го\ѵ ипсіег кіз/ее/.

Ьі§Ь апй ті§Ы іез: Ав ивиаі Іке/ігзі 
го ш  аі (ке ікеаіге \ѵеге оссиріей Ьу 
кі§к апй ті§кІіев.

8Ігоп§сг /  гои^Ьег зех, (Ье (разг.): Зке 
аІ\ѵауз рге/егв Iо каѵе вотеЬойу о /Іке 
гоидкег вех Ьу кег війе.

Ыие зІоскіп§, а: Зке ѵѵав во итѵотап, 
а геаі Ыие зІоскіп%.

по зоопег заісі (Ьап гіопе: ІѴкаі аЪоиі 
ѵівИіп% іке агі %а11егу? - Ыо зоопег 
ваій Ікап йопе. I  сап} О Іп  уои гі§кі по\ѵ.

Ьаѵе іЬе Іазі ѵѵоиі / зау: “Кі§кі, ” ваій 
Кіп%з1еу, м/ко ав саріаіп кай Iке Іаві 
вау іп аіі виск таііегв. (А. С. СІагке)

ргіпсе сЬагтіпз, а: Уои кло\ѵ, йаифіег, 
уои вкоиій віор \ѵаіііпд/ог а Ргіпсе Скаг- 
тіп%, И ’з кі§к (іте/огуои Іо %еІ татей.

ассійепіз \ѵі11 Ьарреп /  оссиг іп Л е 
Ьезі-ге§и1а(ес1 Гашіііез: Ассійепіз т іі 
карреп іп іке Ьеві-гедиіаіей/атіііез, 
апй уои сап йо по(кіп§ аЬоиІ іі.

йоосі гіскіапсе: \ѴеІІ, І ’т а/гаійIтиві 
Іеаѵе уои. -  Ооой гіййапсе!

саіі пагпез: "Уои каѵе а Іепйег 
вепвіЫІіІу, “ ке ваій. "Рог а 
Ыасктаііег." " \Ѵе хѵоп ’і зіагі саіііпд 
патев..." (К.Р. іѴаггеп)
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гклад ума (и т  оГ тіпсі: /  каѵе а!\ѵауз айтігей 
кіз іигп о /тіпй.

склонить чашу весов 

скользкий как  угорь

сколько зим, 
сколько лет!

скорчить рожу

скрестить мечи

скрывать свои 
способности

скудно питаться

слабая струнка

славные дни

следовать как тень

Іи т  / Іір іЬе зсаіе: Ні$ агдитепіз 
Іірреіі іке зсаіе/ ог ікаі йестоп.

зііррегу аз ап ееі, аз: ІГз ѵегу 
ипрІеазапі ю йеа! т ік  кіт, ке '$ аз 
зііррегу аз ап ее!.

I Ьаѵе поі зееп уои Гог ацез!: Наііо! 1 
каѵе поі зееп уои /о г  адех!

т а к е  а Гасе: "...уои до оиі адаіп іп 
Ьѵо коигз. Веііег еаі." йетагее 
/іпізкей зкакіпд іке Іоозе запй оиі о /  
кіз саре іпіо а ге/изе зка/і апй тасіе а 
/асе. "Т\ѵо коигз. ОН, ІогсІ." (Р. Рок!)

сгозз зѵѵопЗз: 8ке \ѵаз геайу № сгозз 
зѵѵогйз \ѵіік кег орропепі.

Ы<іе опе’з ІіцЬі ипсіег а ЬизЬеІ: Гт поі 
Ііке зоте реоріе I  кпо\ѵ. I йоп 'I 
Ьеііеѵе іп кійіпд ту Іідкі ипйег а 
Ьизкеі. (I. 8ка\ѵ)

Ье оп зЬогІ гагіопз: “N0 /оой, ” 
оЪзегѵей Мау, капсіз оп кег аргопей 
уѵаізі. “\Ѵе зкаіі Ье оп зкогі гаііопз 
Іойау." (В. \Ѵ. АІйізз)

Ыіпгі зроі, а: Ніз Ііиіе сіаидкіег із кіз 
опіу Ыіпсі зроі.

опе’з р а іту  сіауз: Іп кіз раіту йауз, 
тапу о /1ке тоѵіез ікаі касі соте оиі 
о /кіз зіийіо кай Ьееп іепйег апй 
\ѵізі/и11у сотіс... (I. 8ка\ѵ)

Го11о\ѵ зтЬ . Ііке а зЬасІоѵѵ: Не каз 
/оипй Iке йод іп іке зігееі, каз /е й  іі 
апй поуѵ іі із/оііот пд кіт Ііке а 
зкайоуѵ еѵегуыкеге.
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следовать по питам

следовать своей судьбе

слишком поздно

слишком слабо сказано

слишком хорошо, 
чтобы быть правдой

словесная перепалка

словесная стычка

словно аршин 
проглотил

словно по волшебству

слово в слово

слон в посудной лавке

с1о§ зтЬ .’з ГооІБІерз: I  сап /е е /  
зотеЪойу йоддіпд ту/ооізіерх 
сопііпиаііу.

Гоііоѵѵ опе’з зіаг: РоІІо\ѵіпд кіх зіаг, 
ке іоіпей IНе Ыаѵу.

оиі оГ і іт е  (амер.): Уои сіозеуоиг 
еуез апй Норе (Наі ікіз із]изі 
ітадіпаііоп Виі аіі IНе хѵНИеуои Неаг 
IНе сгеаіиге сгееріп' ир Ьекіпй Уои ’ге 
оиі о{ Ііте. (М. Лскзоп)

іЬаГз поі іЬе \ѵогсі Гог іі (разг.): “І('з 
соій іп Неге Іойау." "Соій ’з поі Іке 
уѵогй/о г  іі -  іі ’з /геегіпд! "

(оо §оо(1 іо Ье Ігие: Уои зау Не Наз 
ассеріесі оиг ргорозаі? N0, іі соиісіп ’1 
Ье зо, іі ’з іоо доосі (о Ье (гие.

Ьайіе оГѵѵогсіз, а: ...апй іп іНе епй И’х 
опіу гоипй апй гоипй апй гоипй 
Наѵеп ’1уои Неагй іІ’з а ЬаНІе о / \ѵогйз 
іНерохіег Ъеагег сгіей... (Ріпк Поуй)

раззаде аі агтз, а: Шепеѵег (Неу теі 
аі хоте /гіепйз о//Нет, іі аіѵѵауз сате
Іо а раззаде аі агтз.

ЬоІІ иргі§Ьі: 1 сате іпіо Іке гоот апй 
за\ѵ Пег іНеге зіапйіпд Ъоіі иргідкі 
\ѵі!Н Пег Напйз (о Нег Неагі.

аз іГЬу тадіс: Іп по ііте еѵегуіНіпд 
\ѵах ргерагей/о г  из аз і/Ьу та§іс.

■ѵѵопі Гог \ѵоп1: Уои тизі сору іНіз 
йоситепі \ѵогй/о г  \\>огй.

Ьиіі іп а сЬіпа зНор, а: Тке тап ѵѵаз хо 
Ниде ікаі еѵегу (іте ке сате Іо оиг 
ріасе, Не %аѵе ап ітргеззіоп о /а  Ьиіі 
іп а скіпа зНор.
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«л іоики текут опе’з тоіііЬ  \ѵаіегз: Му тои(к іѵа(егей 
а( (ке (кои§к( о /  а гоазіесі скіскеп 
хѵаіііп^/о г  те а( коте.

сматывать удочки

смелость города берет

смертельно бледный

смертельно ненавидеть

смертельно уставшни

смешивать с грязью

Ьсаі іі: Ткеу 41 кіскуои, апй (кеу 'II 
Ьеа( уои (кеу 'II (еіі уои і( 'в /а іг  во Ьеаі 
і(, ]ив( Ьеа( И. (М. йасквоп)

Гогіипе Гаѵоигз іЬе Ьгаѵе: І( 'в циі(е (гие 
(ка( “/огіипе/аѵоигв (ке Ъгаѵе ", ав (ке 
оій ргоѵегЬ ваув. Тке виссевв/и! реоріе 
іп Іі/е аге (кове \ѵко аге сошщеоив.

ѵѵЬІІе аз а §Ьоз(, аз: Аі (кове іѵогйв ке 
уѵепі ав \ѵкі(е ав а дкові.

Ьаіе зтЬ . Ііке роізоп: А/іег каѵіп% 
уѵогкей а( (ке Ьівіго/о г  (м/о уеагв ке 
ка(ев йівк-\ѵавкіп§ Ііке роівоп.

т о ге  йеасі (Ьап аііѵе: Не вреп( аІІ пі§к( 
іп (ке втаіі Ьоа( іп (ке тіййіе о/(ке 
гои§кіп§ веа апсі геаскей соав( опіу іп 
Iке тотіп§, тоге йеай (кап аііѵе.

Ігеаі зтЬ . аз тисі: Ткеу ка(е кіт апй 
(геа( кіт ав тий.

смеяться в кулак

смеяться в лицо

смеяться за глаза

смотреть в зубы 
дареному коню

Іаи§Ь іп опе’з зіееѵез: I  кпо\ѵ (ка( ке 
Іаи§кв а( те ир ків віееѵе аіі (ке Ііте.

Іаиціі іп зт Ь .’з Гасе: Не ѵѵяі ѵегу 
Ьгаѵе апй Іаи§кей іп кіз епету'в/асе.

ІаицЬ ЬеЬіпсі зт Ь .’з Ьаск: Оп (Не 
согпег ів а Ьапкег т(к а то(ог саг 
Тке ІіКІе скіійгеп Іаи%к а( кіт Ъекіпй 
ків Ьаск... (Тке Веаііев)

Іоок а §ій Ьогзе іп іЬе тои(Ь: / /  5 а 
ргевеп(. Уои тау поі Ііке іі, Ьи(уои 
тивіп'( Іоок а ф/і-когве іп (ке тоиік.
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смотреть в лицо чему-л.

смотреть в оба

смотреть на вещи 
оптимистически

смотреть на что-л. 
чьими-л. глазами

смотреть не на что

смотреть свысока

смотреть сквозь 
розовые очки

смыть с себя пятно 

смыться / улизнуть

смягчать дурны е вести

Іоок 8ШЙ1. іп А е Гасе: Вигеііск 
зепзеА...іке сігеафіі скокіпд кпоуѵіесідс 
іііаі (кеу тідк( уѵеИ Ье з(агіпд Аса (к іп 
(ке/асе. (А. Н а ііеу /І  Саз(іе)

Ьаѵе /  кеер ап еуе оиі Гог зтЬ.: Не 
рге(епАеА (о геаА а пе\ѵзрарег Ьш іп 
геаіііу ке ѵѵа.ѵ кееріпд ап еуе оиі/о г  
(ке ІаАу.

Іоок аі іЬе ЬгідЫ /  зиппу зійе (оГ 
іЬіпдз): Не із оріітізііс ап А аІ\ѵауз 
Іоокз аі іке зиппу зісіе о / (кіпдз.

зее згпіЬ. \ѵііЬ зтЬ .’з еуез: 5ке 'А Ьееп 
гаікег пегѵоиз о /Іке дагАепег ’з ріап аі 
/ігзі. Ткеп зке Ьедап Ю зее И \ѵі(к кіз еуез.

Ье поіЬіпд / поі тисЬ № Іоок а(: Не 
\ѵаз поікіпд тиск Іо Іоок аі апй іп/асі 
АіАп ’( ітргезз кег.

Ье оп іЬе ЬідЬ горез (разг.): А ѵізііог 
сате іп, апй іке оДісег и’аз оп (ке 
кідк горез адаіп.

Іаке а гозе-соіоигесі ѵіеѵѵ оГзтіЬ.: N0 
таііег \ѵкаІ ргоЫетз ке епсоипіегз, 
ке аіуѵауз рге/егз іо Іаке а 
гозе-соІоигеА ѵіеѵѵ о /(кіпдз.

сіеаг опе’з зкійз: И каз аіѵѵауз Ьееп 
ѵегу кагА (о сіеаг опе ’з о\ѵп зкігіз.

Іаке а роѵѵёег (амер., жарг.): Не 
ІоокеА ЬекіпА іке рзеиАо-ОгіепіаІ гид, 
/о/тА поікіпд ехсері етрііпезз... Тке 
гоЬоІ, і( зеетеА, кай іакеп а рохѵАег. 
(Н. Китег)

Ьгеак іЬе пе\ѵз: ГИ Іеаѵеуои (о Ьгеак 
(ке п ет  (о Ы у. 8ке 'II Ье ипАопё.
Сіѵе кег а з(і//Ьгапсіу. (I. 8ка\ѵ)
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скачала о главном Гігзі іЬіп^з Ягзі: "Рігзі ікіп%$/іг${,” I
заій. "ЬеІ’з йо оиг Ьапкіп%. " (I. 8ка\ѵ)

снимать пенки

снискать чью-л. 
благосклонность

снова и снова

снять тяжесть с души

со всех ног

со своей точки зрения

ріск іЬе ріитз оиі оГ: Аз аІ\ѵауз, I йій 
аі! іке \ѵогк апй ке ріскей ікв ріитв 
оиі о /  іке риййіпд.

§еІ оп іЪе гі^Ьі зісіе оГзтЬ.: Іп по Ііте 
ке тапа%ей Iо %еІ оп Іке гі%кі зійе о /  
кіз/иіиге то(кег-іп-Іа\ѵ.

оѵег апсі оѵег (а§аіп): Ц'кеп уои §еі зо 
йо\ѵп ікаіуои сап V %е! ир, Апй уои 
\ѵап( зо тиск Ьиі уои ’ге оиі о / Іиск, 
НЪеп уои ’ге зо йотікеагіей апй 
тізипйегзіоой, йизі оѵег апй оѵег апй 
оѵегуои соиій. (ЕЮ )

Іаке а Іоасі Ггот зтЬ .’з тіпсі: Гт зо 
%1ай ікаіуои ’ѵе /ог%іѵеп те, а Іоай 
каз Ьееп іакеп /гот ту тіпй.

Газі аз опе’з 1е§з сап сапу опе, аз:
Ткаі зігап^е поізе іп Iке йагкпезз 
тайе кіт гип ауѵау аз/азі аз кіз Іе%5 
соиій саггу кіт.

іп опе’з о\ѵп зіеЬі: Іп кіх о\ѵп зі%кі ке 
пеѵег ікои%кі кітзеі/&иН(у о/апу  
щизіісе.

со скудными средствами оп а зЬоезігіп^: "Уои пеѵег кай апу/аіік 
іп і( апй уои йій Іке \ѵкоІе (кіп% оп а 

> зкоезігіп%апйиіоокз Іікеіі...” (1.8капѵ)

собачья жизнь

соблюдать осторожность

ск>8’з ІіГе, а: I  соиій аітозі кап% 
т узеі/II ’з а йо%’$ Іі/е Іоѵіп^уои ЪаЬу 
Ви( уои Іоѵе зотеопе еізе. (Зііпц)

шаІсЬ опе’з зіер (разг.): Виіуои ЬеЧег 
ѵѵаіск уоиг з(ерз ‘Саизе уои поі/а г  
/гот  Iке %гоипй Апй опе /т е  йау ікіз 
аіі/аііз йоѵ>п. (С. Міскаеі)
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соблюдать приличия кеер оп іЬе гаіія: Не ѵіш а \ѵеІІ-(о-йо. 
кееріпд оп (Не гаііз аіі іНе ііте.

собраться с духом

собраться с мыслями

собственно говоря

Іаке опе’з соига^е іп ЬоіЬ Ьапсіз: Аі 
Іазі Не Іоок кіз соигаде іп ЬоіН Напсіз 
апй ргорозей (о Нег.

соііссі опе’з іЬоицЬіз: Ріеазе, \ѵаіі, I  
пеесі хоте ііте (о соііесі ту (НоидШз.

аз а таНег оГ Гас(: Аз а таііег о / /ас!, 
(Неге ’з зоте(Ніпд Г’й  Ііке уои (о йо/ог  
те - /о г  из -  а/(ег уои де( (о Коте. (1. 
ЗНа\ѵ)

совать нос в чужие дела

совершенно
измочаленный

совершенно секретно

роке / зііск опе’з позе іпіо зшЬ.’з 
аГГаігз: ТНе Ьезі (Нищ аЬоиі Ніт із (На( 
Не пеѵег з(іскз Ніз позе іпіо ту а//аігз.

Іітр  аз а га§, аз: Ніз пе\ѵ]оЪ \ѵаз зо 
<іі//ісиІ( :На( іп (Не еѵепіпд Не сате 
Ьаск Ноте аз Іітр аз а гад.

Юр зесгеі: Іп (Не Ьад о /а  кіііесі о//ісег 
(Неу/оипй зоте рарегз тагксй “(ор 
зесгеі ”.

совсем другое дело

совсем другой коленкор

соити на нет

соити с ума

ЛаГз апоіЬег раіг оГ зЬоез (разг.): 
"ТІші 'з апоіНег раіг о/зНоез, " Не заісі 
\ѵ)іеп I  ргорозей Ніт (о рау /о г  Ніз (гір.

апоіЬег кеШе оГ ГізЬ (разг.): “Но\ѵ ’з 
уоиг пе\ѵ саг? " “ІѴеІІ, (На! ’з геаііу 
апоіНег кеСІе о / / ІзН!"

Ье іп і(з \ѵапе: А/іег іеп уеагз о /  
таггіаде (Неіг Іоѵе \ѵаз іп і(з \ѵапе.

§о оиі оГопе’з т іп ё: 5о ріеазе 1із(еп 
(о те і/уои \ѵаппа зіау тіпе, I  сап ’( 
Неір ту/ееііпд, I  ’11 до ои( о/т у тіпй. 
(ТНе Веа(іез)
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солдат удачи

соломенная вдова

сопоставить факты

сорвать маску

сорвать с языка

сорваться с губ

сорить деньгами

сорока на хвосте 
принесла

зоісііег оГ Гогіипе, а: Л з ! раззіпд 
Ікгоидк Зоійіегз о//оПипе Ьозі іп Iке 
\ѵіпй N0 йезііпаііопз Апй поікіпд Іо 
\ѵіп. (Ск. Кеа)

^газз \ѵісіо\ѵ, а: Нег кизЬапй 
йізарреагей а/іег ікгее ѵ/еекз апй аке 
Ьесате а дгазз уѵійо̂ ѵ.

риі 1Ьа( ап<1 іЬаІ Іо^еіЬег: Еѵеп аі (ка! 
еагіу аде іке Ьоу ѵѵаз зкгем/й апй 
соиійриі іка! апй ікаі іодеікег.

іеаг іЬе тазк  іг о т  / о (Г зтЬ.: I  уѵоиій 
ѵегу тиск Ііке іо Іеаг ікаі тазк о //кіт.

Іаке Ше ѵѵогсіз оиі оГзт Ь .’з тоиіЬ: 
Ьоок аі кіт лои» Не ’в раіег зотеко\ѵ, 
Виі ке ’в сотіпд гоипй Не з зіагііпд іо 
скоке II ’з Ьееп зо Іопд зіпсе ке зроке 
ІѴеІІ ке сап каѵе іке июгйз гідкі/гот  
ту тошк. (ЕЮ )

разз опе’з Іірз: "Эеайіу]агдоп. Уои 
/а іі іпіо и. І1 зкаіі пеѵег разз ту Іірв 
адаіп. ” (I. 8ка\ѵ)

зреші топеу Ііке \ѵа1ег: Не кай Ьееп 
врепйіпд топеу Ііке ѵѵаіег (о ітргезз кег.

1і»1е Ьігсі Іоісі т е ,  а: Ною йо уои кпоѵѵ 
И ’з Ігие? - А ІШІе Ьігй (оій те.

сосредоточить помыслы зеі опе’з тіпсі оп / ироп зтЬ.: І ’ѵе до! 
на ком-л. ту т іпйзе! опуои... (Тке ІѴіпдз)

сохранять нейтралитет

спасать свою шкуру

Ье оп іЬе Гепсе: Поп ’( скеск)из! Ьаіапсе 
оп іке/епсе Иоп ’і апз\ѵег Поп 'I азк 
Иоп ’( ігу апй таке зепзе. (112)

заѵе опе’з Ьасоп / зкіп: IVе йезрізей 
кіт: ке іѵоиій йо апу теап асПоп іо 
заѵе кіз зкіп.
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спать без задних ног

спать как  младенец

сплотить ряды

справиться с ситуацией

йіеер Ііке а Іо§'. Н ’з Ьееп а Нагй йау ’з 
пі%к( Апй І ’ѵе Ьееп ѵѵогкіп@ Ііке а йод.
Іі ’з Ьееп а кагй йау ’з підкі Апй I'II Ье 
зіееріпд Ііке а Іо%. (Тке Веа(іез)

ьіеер Ііке а ЪаЬу: ‘Тон ѵѵеге зіееріпд 
Ііке а ЬаЬу апй /  кайп '( (ке кеагі (о 
\ѵаке уои. ” (1. 8ка\ѵ)

сіозе (Ье гапкз: Іп (ке/асе о/(ке  
йізазіег іИеу аіі сіозей іке гапкз.

Ье едиаі (о (Не зі(иа(іоп: Іі \ѵаз а кагй 
Іазк, Ьи( ке ргоѵей (о Ье едиаі (о (ке 
зііиаііоп.

спрятать гордость 
в карман

спустить с небес 
на землю

сражаться с ветряными 
мельницами

сражаться с 
собственной тенью

срезать угол

роске( опе’з ргісіе: Не кай по о(кег 
м>ау ои( (кап (о роске( кіз ргійе апй 
кеер \ѵогкіпд Іоде(кег \ѵі(к (ке тап ке 
йезрізей.

сіашр зтЬ .’з зрігііз: Не кагйіу кпеіѵ 
(ке 8ті(кз, Ьи( И йійп ’( йатр кіз 
зрігііз.

Ье оиі оГ опе’8 зепзез [разг.): Уои 
тизі Ье оиі о/уоиг зепзез! ІѴку каѵе 
уои (аікей зо гѵйеіу (о уоиг Ьозз?

Я§Ь( \ѵі(Ъ (Ье ѵѵіпсЗтіІІз: АП кіз е//оПз 
аге \ѵаз(ей оп/д к ііп д  \ѵі(к (ке 
тпйтіііз.

Я§Ь( \ѵі(Н опе’з о\ѵп зЬаёоѵѵ: АН кіз 
И/е ке каз Ьееп/ідксіпд \ѵі(Н кіз оуѵп  

зкайо\ѵ апй каз даіпей поікіпд.

си( сотегз / а сошег: Аз (ке гоай 
тайе а Ьі§ ІІ-сигп апй \ѵе ш ге  
ргеззей/ог (іте, м/е йесійей (о си( а 
сотег апй \ѵаІкесі гі%к( ікгоидк (ке 
Ьизкез.
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срывать цветы 
удовольствия

ставить кому-л. 
в заслугу

ставить точки иад і

становиться опасным

становиться очевидным

старая история 

старая калоша

старая песня

старина

старо как мир

§аіЬег ІіГе’5 гозез: А/іег (ке таггіаде 
(Неу зреп( а н’еек іп Ьаз-Ѵедаз 
да(кегіпд Іі/е ’з гозез апй зрепйіпд 
(Неіг топеу.

§іѵе зтЬ . сгесііі (Гог зтіЬ.): I  тиз( §іѵе 
Мауз сгейіі/о г  Ьгаіпз. ІѴіікіп/іѵе 
тіпи(ез \ѵе за\ѵ кіз соттчпіса(іопз 
аегіаі з(агі з!е\ѵіпд агоипй ип(іІ і( 
Іоскесі оп Сапутейе. (А. С. Сіагке)

С Г 055  іЪе І’з (аші <Зо1 Ш,е і’§): Же Наѵе (о 
(аік іп огіісг (о сгозз (ке ( ’з апй йоі (ке і ’з.

§е( Ьоі: “Ъе(’з дес а тоѵе оп. ШИ, " 
заій Л с к  йетагее... "І( '$ доіпд (о деі 
геаііу ко( кеге іп (ке пех( (ѵ/еп(у 
тіпиіез. " (Е. Рокі)

соше іпіо іііе ореп: Ѵегу Іікеіу і(
\ѵоиІй каѵе (о соте іп(о (Ье ореп Іопд 
Ье/оге кай Ш іп(’з \ѵогк по( (акеп кіт 
ои( о/(ке йоте зо тиск. (I. ІѴупйкат)

Ілѵісе—Іоісі іаіе, а: Ок, ріеазе, з(ор ш ік  
(ка( з(огу! Тка( ’з а (\ѵісе-!о!й (аіе.

оісі Ьоаі (амер., шутл.): Іхѵаз зкоскей 
(о/іп й  ои( (ка( кіз оій Ьоа( (игпей ои( 
(о Ье а пе\ѵ Геггагі.

за т е  оій зіогу, іЬе {разг.): Іі ’з іУіе 
зате оій зіогу т (к а йі//егеп( пате 
Оеаік ог діогу, і( ’з (ке кііііпд дате. 
(Оіге 5(гаі(з)

оМ Ьоу, а п : ... І1’з  Iкаі оііі Ьоу кітзеі/ 
апй ке аІ\ѵауз кпе\ѵ Боопег ог Іа(ег і /  
уои йоп ’( зау \ѵка( ’з (те уои 7/ епй іп 
скаіпз. (Ск. Кеа)

оій ах іЬе ѴііИз, аз: Тке таге ѵмз ѵегу 
оШ. Аз оій аз (ке кіііз.
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старый друг лучше 
новых двух

оИ Ггіепёз апй оЫ ѵѵіпе аге іЬс Ьезі: 
Опе (Ніп§ із/о г  виге: оій/гіепск апй 
оій \ѵіпе аге (Не Ьеві.

старый морской волк

ста гь на ноги

стать на чыо-л. сторону

стать поперек дороги

стать явью

стереть в порошок

стереть прошлое

стирать грязное белье 
на людях

стиснуть зубы

столкнуться нос к носу

оій заіі, ап: Не із опе о/(Иове окі 
ваіів, ке врепі аіі кіз Іі/е іп (Не Ыаѵу.

§еІ Ьаск оп опе’з Гееі: /  ’хе §о( (о §е( Ьаск 
оп ту/ее(І/ееІ Ііке І'ѵе Ьееп віеерііщ 
зуѵееі, з\ѵее( (іте... (С. МісНаеІ)

Іаке згпЬ.’з рагі: Тке Ьоу \ѵаз зигргівей 
Ьу ків /огтег айѵегзагу (акіп& ків рап  
\ѵкеп (Не (еаскег (аікей (о (кет.

зіапё іп зтЬ .’з 1%Ьі: І/ке ів а §оой/а(Нег 
ке іѵоіі ’(віапсі іп ків йаифіег 'в Ііфіі.

со т е  ігие: 1 <іоп ’( кпо\ѵ \ѵку і( аІ\ѵауз 
сотев ав а вигргіве То/іпй Гт Неге тік 
уои Уои втііе апйІ ’т гиЬЬіп§ту еуев 
ТІіаІ а йгеат сотев (те. (Реі ЗНор Воув)

так е т іп с ет еа і оГ: 1/опІу ке соиій Не 
уѵоиій таке тіпсетеаі о/ків о//епйег.

егазе іЬе разі: Зке §о(уоиг ЬаЬу И 
каррепеіі/ав(. І/уои соиій опіу Егазе 
(ке раз( (М. йаскзоп)

лѵазЬ опе’з йіПу Ііпеп іп риЫіс: Не ів 
(оо іп(е!Іі§еп( (о \ѵазН (Не йігіу Ііпеп іп 
риЫіс.

зеі опе’з ІееіЬ: Ц/е ів поі/аѵоигаЫе (о 
кіт, Ьи( ке веів ків (ееік апй пеѵег 
сотріаіпв.

теазиге позез {разе.): Ійійп ’( 
ехрес( (ка( іѵе ’й  теавиге повез пеаг 
ту коиве.
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столкнуться с чем-л.

столп общества

столько ж е / 
именно это

стоять на реальной 
почве

стоять на своем

стоять над душой

со те  іо §гірз ѵѵііЬ зтіЬ .: ...ке/е іі і( 
песеззагу (о ехріаіп (о кег ко\ѵ тиск 
о / (ке з(и//~іп іке Ьоокз \ѵаз а Іоі о /  
попзепзе, ко\ѵ (кеу пеѵег геаііу сате 
(о дгірз \ѵіІк іке ргоЫетз о / Іі/е а$ ке 
кай Ііѵей і(. (I. ІѴупйкат)

ріііаг оГзосіеіу /  соттипііу , а:,...ѵѵе 
аіі йізсоѵегей (ка( рег/ес(\у 
гезресіаЫе реоріе, ріііагз о /  (ке 
соттипі(у, кай йеѵеіорей (ке каЪі( о /  
зесге(Іу саггуіпд киде зитз оГ топеу 
агоипй іп аііаскё сазез... (I. 8ка\ѵ)

аз тисЬ: Ехсер(/о г  опе оссазіоп \ѵкеп 
I  кай соте йо\ѵп \ѵі(к а тіій сазе о /  
§гірре, ке кай пеѵег ргезсгіЬей аз 
тиск аз ап азрігіп /о г  те. (1. 8ка\ѵ)

Ье Ьаск Іо еагіЬ: МауЪе ту зког( 
сагеег аз а тап \ѵко (гаѵеіей (ке 
Мопкет зкіез \ѵаз ап аЪеггайоп, 
йсіоиг апй опіу поп, Ьаск (о еагік,
\ѵаз 1 оп (ке гщкі раік. (I. 8ка\ѵ)

1. Ьоісі опе’з о\ѵп: Не йесійей (о коій 
кіз оѵѵп по та((ег \ѵка( соиій карреп 
(о кіт.

2. зіапсі зтЬ .’з §гоип<і: Уои тизі Іеагп 
(о зіапй уоиг дгоипй. (ЗЧпд)

ЬгеаіЬе сіоѵѵп зтЬ .’з песк: Iсоиій  
пеѵег (оіегаіе зотеЬойу Ьгеа(кіп§ 
йоѵѵп ту песк.

стоять перед проблемой / Ье ир адаіпзі зтііі.: ...ир адаіпзі і( 
задачей Тке кідкегуои/Іу (ке/игікегуои/аіі.

(Ре( 8кор Воуз)

страшен как смертный 
грех

и§1у аз 8ІП5, аз: Нохѵ соиійуои таг/у 
кіт? Н е’з тиск оійег (кап уои апй аз 
идіу аз зіпз!
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стреляный воробей оісі ЬігсЗ, ап: Не (итей ои( (о Ье ап оій 
Ьігй, (кеу соиійп ’( де( агоипй кіт.

стрелять из пушки 
по воробьям

стремглав

строить на песке

судить по первому 
впечатлению

судить по себе

сулить луну с неба

суть дела

сухой / деловой / 
практичный

Ьгеак а ЬиНегЯу оп (Ье \ѵЬееІ: I  (кіпк 
ікеге ’з по пеесі (о азк оиг Ьозз/о г  кеір 
оп зиск а тіпог ргоЫет. ЫоЬойу 
Ьгеакз а ЬиІІег/Іу оп (ке уѵкееі.

а( Гиіі рек: іѴкеп зке йгоррей (ке ѵазе 
йо\ѵп апй і( Ъгоке іп(о ріесез, зке \ѵаз 
зо а/гаій (ка( зке з(аг(ей (о гип а\ѵау 
а( /и іі реіі.

ЬиіЫ оп 5апй: Не йгеатз о/Ье((ег Іі/е, 
Ьи( И із аіі Ьиік оп (ке запсі о /  
зеІ/-йесеі(.

ассері аі Гасе ѵаіие: Ргот по\ѵ оп, ке 
кпе\ѵ, ке ѵѵоиій Іоок зизрісіоизіу оп а 
доой тапу (кіпдз ке опсе ассеріей а! 
/асе ѵаіие. (А. Наііеу)

теазиге апоіЬег т а п ’з Гоо( Ьу опе’з 
о\ѵп 1аз(: МауЬе уои аге геайу (о 
сопсіетп кіт, Ьи( I  ат по(: уои 
тизіп ’( теазиге апо(кег тап ’з /оо( Ьу 
уоиг спѵл 1аз(.

рготізе зтЬ . (Ье шооп: Не рготізей 
кег (ке тооп апй Іе/( кег зіх топ(кз 
Іа(ег.

паше оГ (Ье бате, (Ье: I  ищ1 ап 
ітроззіЫе сазе, N0 опе еѵег соиій 
геаск те Ви( I  (кіпк I  сап зее іп уоиг 
/асе Ткеге ’з а Іо(уои сап (еаск те 5о 
I \ѵаппа кпоы \ѵка( ’з  (ке пате о/(ке  
дате. (АВВА)

та((ег-оГ-Гас(: Еѵеп аз I  зроке I  
айтігей (ке аЬзоІШеІу та((ег-о/-/ас( 
\ѵау іп \ѵкіск I  ыаз Ьекаѵіпд. (I. 5ктѵ)
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сущая правда ігие аз I зіапсі Ьеге (разг.)'. \Ѵку йоп ’1 
уои Ьеііеѵе те? Іі ’з ігие аз I  зіапй Неге.

сущий вздор!

сущии дьявол

схватить простуду 

схватить суть дела

счастливо отделаться

счастливый случаи

счастье измсиило

сы грать шутку с кем-л.

сыпать соль на рану

сэкономить время

5(и ГГ апй попзепзе!: I  сап а//огй іі. - 
5іи/Гапй попзепзе! Уои Наѵеп ’1 
епоиф топеу/ог ікаі.

Ье!1 оп ѵѵЬееІз: А/іег Ье тапгіей йапе 
Ыз /гіепйз сіісіп'(сіаге (о соте іо кіз 
рІасе,/ог зке Іигпесі оиі Іо Ье геаі кеіі 
сп ѵѵкееіз.

саісЬ а соісі: Ѳоп 'I ігизі іке зргіп% 
зип, уои сап еазііу саіск а соій.

1»у а йп§ег оп мпйѵ. №7іаіеѵег і( \ѵав, і( 
ш з ипріеазапі, апй іі йой%ей 
ЬасЬѵагйз ыкепеѵег ке Ікоифі ке кай 
Іаій а тепіаі/т%ег оп і(. (В. IV. Аійізз)

Ье ѵѵеіі оиі оГ зтіЬ . (разг.): Не %оІ 
іпѵоіѵей іп зоте гізку Ьизіпезз, Ьи( 
папайей Іо Ье ѵѵеіі ои( о /  і(.

^ооё Гогіипе: Иоп ’1 Ье епѵіоиз о/кіз  
%оой/огіипе, И соиій карреп іо уои.

сіо\ѵп оп опе’з Іиск: Ѵп/огіипаіеіу 
карріпезз сап 'I Іазі/огеѵег, апй по\ѵ 
1’т йо\ѵп оп ту Іиск...

ріау а (гіск оп з т Ь . : Ткеге ізп ’1тиск 
поге Іо Іеіі, ехсері ікаі уѵе йійріау 
спе оікег Ігіск оп кіт Ье/оге \ѵе Іе/і 
Гіѵе. (А. С. Сіагке)

глЬ заіі іп(Іо)зтЬ.’з \ѵоипсі(з): Тке 
Ьоу ’з Іозі кіз \ѵаіск. То піЬ заіі іпіо іке 
уоипй И ѵѵаз а ргезепі/гот Ыз тоікег.

заѵе зоше / а Ііиіе іігое: "1]из( 
1'юидкіуои тідкі Іікс Іо заѵе а ІШІе 
(т е." (I. 5ка\ѵ)
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т
таиники души 

так  или иначе 

так  много

так  себе 

таким образом

там и сям

танцевать под чужую 
дудку

таять во рту

тверд как скала

твердая рука

твердо знать 
чего хочешь

ІІШЮ5І гесеззез оГ Йіе Ьсаіі, &с: \Ѵе аге 
агдиіпд аіі ІІіе Ііте, Ъиі іп (Ие іптозі 
гесеззез о/(Ие ИеаП I  Ііке Пег ѵегу тиск.

опе ѵѵау ог апоЛсг: "По по! сіе.чраіг, 
опе \ѵау огапоі/іег ікіз ріау т /І до оп. ” 
(I. 8Иа\ѵ)

іЬаІ ітшсЬ: І ’т]из( зИогІ о /ніх/ееі Іаіі 
апй \ѵеідИ опе Иипйгей апй еідкіу-/іѵе 
роипйз. Реоріе аге зигргі.чей \ѵИеп 
(кеу кеаг I  ѵѵеідк (каі тиск. (I. 5ка\ѵ)

зо зо {разг.): "Но\ѵ ’з Іі/е? "8о зо. ”

іп іЬіз \ѵау: ІѴеІІ уои ’й (кіпк ікаі 
(кеу ’й  кпо\ѵ Ъеііег Ікап ЬеИаѵіпд іп 
ікіз \ѵау. (СП. Кеа)

Ьегс ап<1 Йіеге: ТИе Ьаг \ѵа$ аітозі 
етріу ѵѵііИ Иеге апй Ікеге хоте о / (Ие 
еагіу сиз(отегз.

гіапсе аПег з т Ь .’з ріре /  \ѵЬіз11е: Уои 
іѵеге тізіакеп Iо Ікіпк (каіуои Иай те 
йапсіпд а/іег уоиг \ѵИіхІІе.

т е і і  іп опе’з то и ііі: Зке Іигпз ои( 
разігу Ікаі теііз іп уоиг тои(к.

зоіісі аз а госк, аз: Уои сап іпізі Иіт,
Ие із аз зоіій аз а госк.

П гт Ьап(1, а: Ніз оріпіоп о /уезіегйау 
■ ікаі IИе 8(. Сгедогу гедиігей а /іпп  
йігесііпд капй и>аз соп/ігтей Ьу \ѵИа( 
Ие за\ѵ. (А. Наііеу)

кпо\ѵ опе’з о\ѵп тіп<± "ІѴеІІ, і( із 
Ігие, уои ’ге сопзійегей а тап \ѵИо 
кпоѵѵз кіз о\ѵп тіпй, ОІіѵег. " (I. ЗИауѵ)
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іпердо придерживаться 
Кйкой-то линии

івсрдо стоять на ногах

тем временем

тем лучше

тем не менее

темная лош адка

темные делишки

теперь или никогда

терновый венец

тернение и труд 
все перетрут

\ѵа1к іЬе Ііпе (амер.): I  пеѵег кпе\ѵ Ви( 
I  \ѵаз ц’аІкіпд ІІіе Ііпе Соте до \ѵі(к 
те I  заісі I  каѵе по Ите. (М. йаскзоп)

Ьаѵе опе’з Гесі оп іЬс цгоипсі: Неір те 
і/уои сап І ’т/ееііпд йо\ѵп Апсі 1 сіо 
арргесіаіе Уои Ъеіпд ‘гоипсі. Неір те 
деі ту/ее( Васк оп іке дгоипй.
(Тке Веа(Іез)

іп іЬе іпеапііте: "Окау, ’’ Мигрку 
заісі, "уѵкеп уои наш  те, 1 ’т кеге. Іп 
(ке теаггііте, і/уои ’ге зтагі, уои 41 
(аік (о (ка( дігі. " (I. 8ка\ѵ)

зо тисЬ Йіе ЬеНег: "I сіоп ’( ш оке  
сідагеііез. "—"Уои '11 Ііѵе/огеѵег. Зо 
тиск (ке ЬеНег. Но\ѵ оШ аге уои 
апуѵѵау? " (I. 5ка\ѵ)

аі (Ке $ате Ііте: “1 сап '( \ѵаі(/о г  (ке 
(кіпд (о ореп, апй а( (ке зате (іте I 
ка(е (о зее і( ореп. ’’ (I. 8ка\ѵ)

сіагк Ьогзе, (Ье: Уои кпо\ѵ (ка( 
роШісіап, поЬосіу сап саіі кіт (ке 
сіагк копе.

зЬагр ргасіісе: Опсе а \ѵеек (кеу 
ріауесі сагііз, аіѵѵауз епсііпд іп циаггеі 
ассизіпд еаск о(кег о /зкагр ргасіісе.

по\ѵ ог пеѵег: /  тиз( (аік (о кег по\ѵ ог 
пеѵег.

сгоѵѵп оГ (Ьотз, іЬе: 8ке зкоиШ каѵе 
сііесі \ѵкеге зке т к  Ъогп. 8ке зкоиЫ 
каѵе ѵіогп (ке сго\ѵп о/(котз. 
(Иігѵапа)

зіеасіу <іоез іі (разг.): Зіеасіу йоез і(. 
Ткеу и>ІІІ соте (о (егтз \ѵі(к еаск 
оікег.
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терять время Іозе Ііте: И оп'(Іозе ііте, Ьиу іке ііскеіх 
пом, огуои \ѵоп ’1 §е( аі Іке зкоуѵ.

тихий как мы ш ь яиіеі / зііепі аз а тоизе, аз: IVе саііей
ікет НіЫа, Наіііе апй Ноііу. Ткеу 
уѵеге ікеіг тоікег ’з скіЫгеп Ткеіг еуез 
\ѵеге Ъгщкі Ыиеіеуѵеіз Апй Iкеу \ѵеге 
диіеі егз а тоизе. (М. Саѵе 
апй Тке Бай Зеейз)

тише воды, ниже травы  ^ше^ аз а ІатЬ, аз: А/іег /Не іпсійепі 
ке зіауей аз диіеі аз а ІатЬ.

ткнуть носом

товарищ  по несчастью

толочь воду в ступе

толстый как  бочка

гиЬ зтЬ .’з позе іп іі (разг.): ГИ поі 
зітріу Іеіі кіт ікаі, ГИ гиЬ кіз позе іп іі.

іЬіз ап<1 іЬаі: Не о/іеп сотез Іо ту 
ріасе Іо йізсизз ікіз апй ікаі.

Ііт е  апсі І іт е  адаіп: Зке ’з ікіп гоипй 
(ке \ѵаізІІіпе, Ікіп гоипй іке Ъгаіп Уои 
зее ікіз Іуре зо тапу іітез Тіте апй 
ііте а%аіп. (СИ. Кеа)

сотрапіоп іп айѵегзііу: Опе йаууои  
сап Ьесоте сотрапіопз іп айѵегзііу.

ШгазЬ оѵег оЫ зігаш: Зіор ікгазкіп% 
оѵег оій зІга\ѵ,]изІ апз\ѵег ту зітріе 
диезІіоп!

гоипсі аз а ЬагтеІ, аз: Не \ѵаз ехігетеіу 
/опй  о / Ьеег, апй тауЬе Ьесаизе о /  
ікаі ке \ѵаз аз гоипй аз а Ьаггеі.

только свистнуть

только скажи слово

аі зтЬ .’з \ѵЬІ5І1е: Ткеігпе\ѵзегѵапі 
\ѵаз геайу (о соте а( Ікеіг \ѵкіз(1е.

\ѵііЬ іЬе ѵѵогсі / Гог а ѵѵогсі: )Ѵкеп зке 
%еІз ікеге зке кпо\ѵз, і/Іке зіогез аге 
аіі сіозей Шік а \\югй зке сап %е( 
\ѵкаІ зке сате /ог. (Ьей 2ерреІіп)



пин аться на месте гпагк Ііте: Ѵ/е \ѵеге ирзеі (о/тй оиі (ка(
аіі оиг \ѵогк ѵѵаг твгеіу тагкіпд Ііте.

юска зеленая

точка зрения

точность -  вежливость 
королей

точь-в-точь как

тратить время 
понапрасну

трепать языком

трещ ать по всем швам

тридцать сребреников

сіиіі аз с1іІсЬ\ѵаіег, аз: ОН, I кпо\ѵ ікаі 
зеазійе гезогі апй 1 йоп '( айѵісе уои (о 
до (кеіг, саизе И ’з аз йиіі аз 
йі(скѵѵа(ег.

оиі оГЬапё: Тке йике зкоок кіз кеай 
йоиЫ/иІІу, (коидк по( йізтіззіпд Іке 
ійеа ои( о / капй. (А. Наііеу)

роіпі оГ ѵіе\ѵ, а: Ооезп '(каѵе а роіпі о /  
ѵіеѵѵ, Кпо\ѵз поі ѵѵкеге ке 'з доіпд Іо Ізп V 
ке а Ьі( Ііке уои апй те? (Тке Веаііез)

рипсіиаіііу із Йіе роіііепезз оГкіпдз: 
А1\ѵауз соте іп Ііте, зоп, апй реоріе 
\ѵШ арргесіаіе Ікаі. КететЬег: 
рипсіиаіііу із Іке роіііепезз о/кіпдз.

іог аіі іЬе ѵѵогіё аз / Ііке: ...а зеетіпдіу 
ІітШезз Іапйзсаре о /зпою ѵѵіік кеге 
апй (кеге \ѵка( Іоокей/о г  аіі іке \ѵогІй 
Ііке а ріппасіе о / ісе... (А. Н аііеу/
*/. Сазііе)

ѵѵазіе опе’з Ііте: Уои ’ге \ѵаз(іпд ту 
Ите Уои ’ге йгіпкіпд ту т пе 8о Іі((1е 
Ьису зау доой-Ьуе. (Зтокіе)

зЬооІ о ГГ опе’з Гасе: ІѴкепеѵег 
зотеЬойу пе\ѵ Іоій кіт зоте(кіпд іп 
зесгеі, ке \ѵоиІй зкооі о //кіз/асе аі 
опсе.

Ьигзі аі Ле зеашз: Аз а гезиіі о /  Іке 
сгізіз іке доѵегптеп( \ѵаз Ьигз(іпд а( 
(ке зеатз.

(Ьіггу ріесез оГзііѵег: То (кіпк о/(ке 
/ас( (ка( зке казп '( еѵеп до! (кіг(у 
ріесез о /зііѵег/о г  кег Ьеігауаі/
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трястись от страха зЬаке іп опе’з зЬоез: Тоіау Не із (о
разз Ніз /ігзі ехат апсі Не із зНакіпд іп 
Ніз зіюез.

туго соображать

гуда и сюда

тютелька в тютельку

тяжело на душе

Ье зіоѵѵ іп Ле иріаке (разг.): Не із по( 
ѵегу ЬгідИ( апсі а ІіШе Ьі( зіоіѵ іп (Не 
иршке.

ир апсі сіоѵѵп: ТНіпдз зеет зігапде, Ьиі 
(Неу сНапде Ыо\ѵ (Неу сНагще. ІІр аші 
сіо\ѵп уоиг сагоизеі т іі до О оп'( Іе( і( 
Ъгіпдуои сіо\ѵп. (ТНе ІѴіпдз)

гідЬі (о а Т: Уои \ѵоп'(сіесеіѵе Ніт, Не 
кпот  (Не та((ег гідН( (о а Т.

Ье зіек аі ЬеаП: ТНе (НоидН( о/(Не 
роззіЫе зерага(іоп тсиіе те зіск а( 
Неаг(.

тяжкий груз на плечах \ѵог1<і оп опе’з зЬоикіегз, Ле: О оп'( 
сапу (Не \ѵоМ  ир оп уоиг зНоиШегз 
Рог \ѵе11 уои кпо\ѵ (На( і( ’з а) Ъоі УѴко 
ріауз і( сооі... (ТНе Веа(іез)

тянуть жребий (Зга\ѵ / сазі Іоіз: ТНе опіу ѵѵау о /
такіпд (Не сНоісе із Ьу саз(іпд Іо(з.

у стен есть ушн

у черта на куличках

убива гь время

\ѵаІ1з Ьаѵе еагз, Ле (разг.): Ооп 'I 
зреак ир, еѵеп (Не \ѵа!1з Наѵе еагз.

а( Ле епсі оГ Ле ѵѵогісі: А/іег тапу 
(игпіпдз іп (Не даіНегіпд сіизк (Неу 
агтіѵегі а( а Іікіе Ноизе (ка( зеетесі (о 
Ье а( (Не епсі о /  (Не \ѵогШ.

кііі Ііше: Тігесі о/іуіпд іп (Не зипзНіпе 
зіауіпд Ноте (о \ѵа(сН (Не гаіп Уои аге 
уоипд апсі Іі/е із Іопд апсі (Неге із (іте 
(о кііі (осіау. (Ріпк Ріоуй)

188



^Пмрайтесь прочь! Ье ой! (разг.): Зкоскесі \ѵі(к кіз
ЬеНаѵіоиг зке (оій Иіт (о Ъе оД'.

убить двух зайцев одним кііі Ілѵо Ьігсіз ѵѵііН опе зіопе: Не ѵию а 
выстрелом тап \ѵко пеѵег тіззей а скапсе (о кііі

Лѵо Ыгйз \ѵі(к опе з(опе.

увязнуть в трудностях

уговор дороже денег

Ііе опезеІГир іп кпоіз: " ...апй 
Айат  -  ке ’з  §о( а кеіі о /а  Іі/е, 
сиКіпд оп реоріе а іі йау НИ ке 
сап ’( зіапй ир, апй кіт Ией ир іп 
кпо(з к іт зеі/ іпзійе апй -  "
(К. Р. ІѴаггеп)

сіеаі із а Йеаі, а: В о уои ассері оиг 
(егтз? — ОК, а йеаі і$ а йеаі.

угрызения совести

угрюмый как  сыч

ударить по больному 
месту

зеагсіііпдз оГЬеагІ: Ткоидк ке \ѵазп ’( 
диіііу о /кег тіз/отіипе, ке ѵізііей кег 
т ік зеагскіпдз о>[кеагі.

§гаѵе аз ап оѵѵі, аз: Наѵіпд зрепі каі/ 
ап коиг іп кіз йігесіог ’з о//ісе ке 
Іоокей аз дгаѵе аз ап о\ѵІ апй йійп ’( 
\ѵап! ю Іаік Іо апуЬойу.

Ыі зтЬ . ѵѵЬеге іі Ьигіз: Оигіпд аіі ікеіг 
циаггеіз зке тападей Іо кіі кіт \ѵкеге 
і( тозі кигі.

Ьоісі опе’з Ьеасі аЬоѵе \ѵаІег: Не кай 
ѵегу кагй Іітез, апй опіу (ке зесопй 
)оЪ кеірей кіт (о коій кіз кеай аЬоѵе 
\ѵа(ег.

уйти в свою скорлупу зЬиІ опезеІГир іп опе’з зЬеІІ: А/іег (ке 
ассійеіи ке зки( кіт зеі/ир іп кіз зкеіі 
апй зіоррей доіпд ои(.

уйти в себя геігеаі іпіо опезеІГ: Не иго зініпд оп
(ке зо/а, тиіе апй ге(геа(ей іпіо 
кітзеі/.

удержаться 
на поверхности
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уйти несолоно хлебавши

уйти с дороги

уколоть кого-л.

соте  а\ѵау попе Ше \ѵізег: ЧѴНеп ЬасІ 
И те.5 сате апй Не Пай (о азк кіз 
/гіепйз/о г  зоте Пеір, Не \ѵаз атагесі 
а( Іке/ас( іНаІ/гот тапу о / іНет Не 
Пай Іо соте а\ѵау попе (Не тзег.

§еі оиі оГзт Ь .’з \ѵау: IНаѵе по іп(еп- 
(іоп (о (аік (о уои, §е( ои( о/т у \ѵау!

Ьаѵе а зЬу аі зтЬ .: УѴНепеѵег Нег 
соизіп за\ѵ Нег, Не пеѵег тіззей (о 
Наѵе а зНу а( Нег.

украдкой бросить взгляд зіеаі а §1апсе аі зтЬ.: Із(о1е а діапсе а( 
Нег/асе апй по(ісей (На( зНе \ѵаз сгуіп%.

улизнуть от кого-то

улыбка фортуны

§іѵе $тЬ. іЬе зіір: ТНеу Іоокей/о г  Ніт 
/о г  аІтоз( ап Ноиг, Ьи( Не тапа%ей (о 
^іѵе (Нет (Не зіір.

зтііез оГ Гогіипе, (Ье: Рогіипе гагеіу 
зтііез а( Ніт.

умен как черт

умерить свои аппетит

умерить свой пыл

зтагі аз раіпі, аз: Нег еійегзоп із 
га(Нег зІо\ѵ, Ьи( (Не уоигщег опе із аз 
зтаг( аз раіпі.

кеер опе’з зі^Ыз 1о\ѵ: Не ипйегзіоой 
(На( і / (Неу \ѵап(ей (о Ьиу а пе\ѵ Ноизе 
(Неу зкоиій кеер Ніз зі§Н(з Іо\ѵ.

сігаѵѵ геіп: ТНе \ѵогк із аІтоз( йопе, 
апй зіііі (Неге ’з зо тисН (іте Іе/(. Уои 
сап йга\ѵ геіп а Ііиіе.

умудренный горьким 
опытом

умы ть руки

засИег Ьиі ѵлзеп ТНа( Ьай ехрегіепсе Наз 
сНап^ей Ніт: по\ѵ ке із заййегЬи( \ѵізег.

\ѵа$Ь опе’з Ьапсіз оГ зтіЬ.: Ыо\ѵ 
/гоп(іегз зНі/( Ііке йезеП запйз Шйіе 
паиопз \ѵазН (Неіг Ыоойіей Напйз О / 
Іоуаііу, о/Ніз(огу... (РіпкРІоуй)
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унести ноги езсаре лѵііЬ а \ѵЬо1е зкіп: Тке Ъеаг 
т к  оЫ апй ѵ/еак апй йие (о (каі йокп 
тападей (о езсаре \ѵі(к а уѵкоіе зкіп.

управлять железной 
рукой

упрямый как  осел

упускать из виду 

усвоить привычку

ускользнуть у кого-л. 
из рук

услуга за услугу

устроить вечеринку

устроить ловушку 

устроить перекур

гиіе ѵѵійі ап ігоп Ьапгі: Ьазіуеаг ке 
Ьесате (ке Ьозз, апй зіпсе ікеп ке ’з 
Ьееп гиііпд іке оДісе уѵіік ап ігоп 
кеаѵу капй.

оЬзІіпаіе аз а шиіе, аз: 8оте(ітез зке 
із аз оЬзііпаіе аз а тиіе, апй зке 
хѵоиій Іізіеп (о поЪойу.

Іеі зтіЬ . оиі оГ опе’з зі&М: Не пеѵег 
Іеі апуікіпд ітрогіапі оиі о /кіз зідкі.

Гаіі іпіо іЬе ЬаЬіІ оГ: Не кай/аііеп іп(о 
іке йиіі каЫі о /поі поіісіпд ог 
арргесШіпд \ѵотеп аз м>отеп.
(I. 8кахѵ)

зіісіе іЬгои^Ь опе’з Ьапёз: Скіійкоой 
Ііѵіпд із еазу Іо йо Тке ікіпдз уои 
уѵапіей I  Ьоидкі (кет /о г  уои  
Сгасеіезз Іайу уои кпохѵ \ѵко I  ат Уои 
кпо\ѵ I сап ’( Іеі уои зіійе ікгоидк ту 
капйз. (Тке ЯоІНпд 8(опез)

зсгаІсЬ т у  Ьаск апсі I зЬзІІ зсгаісЬ 
уоигз: Не '11 пеѵег йо апуікіпд т ік  по 
регзресііѵе о /Ьеіпд раій Ьаск, кіз 
ркііозорку із зітріе: зсгаіск те апй I 
\ѵіІІ зсгаіск уои.

іЬго\ѵ а рагіу (разг.): Не и ш  іпѵііей № 
(ке раг(у (ка( кіз/гіепй м>аз (кготпд 
(ка( підк(.

Ііе іп а ѵѵаіі Гог зтЬ.: I  йійп ’( зее (ка( 
(ке (\ѵо теп \ѵеге Іуіпд іп а *ѵаі(/о г  те.

Іаке Іеп (разг.): Уои 'ѵе уѵогкей кагй, 
(аке (еп.
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устроить скандал

устроить сцену

уступить пальму 
первенства

утереть нос кому-л. 

утешительный приз

утопать в роскоши 

утро вечера мудренее 

ухватиться за что-л. 

ухмыляться в усы

уши вянут

уязвить до глубины 
души
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гаізе (Не гооГ {разг.): Шепеѵег зке 
сате а/іег тісіпід/іі, кег/аекег доі 
апдгу апй гаі.чей іке гоо/.

таке  а зсепе: Зке иней (о таке а 
зсепе аЬоиІ еѵегу кіз сотіпд Ъаск 
коте а ІШІе Іаіег (кап изиаііу.

уіеісі (Ье р а іт  (о зтЬ.: Ткізуеаг ке 
кай (о уіеій Iке раіт Іо апоікег 
зрогізтап.

рц{ зтЬ .’з позе ои( оГ]оіп(: Нег пе\ѵ 
Ьоу/гіепй каз сотріеіеіу риі ту позе 
оиі о /)оіп(.

сопзоіаііоп ргіге, а: Не тідкі Ье 
заііф ей хѵіік кіз Іакіпд рагі іп Iке 
скатріопзкір: а ргііе із а ргіге, еѵеп 
а сопзоіаііоп опе.

з\ѵіт іп Іихигу: Ткеу уѵеге дгеаііу 
ітргеззей Ьу (ке раіасе, т ік еѵегу 
гоот $\ѵіттіп% іп Іихигу.

пі§Ьі Ьгіп§5 соипзеі, (Ье: Не йесійей 
(о йізсизз іі іп (ке тогпіпд. Тке підкі 
Ьгіпдз соипзеі.

2 е( Ьоісі оГ: Апй (аік іо еѵегу 
пешрарегтап уои сап §е( коій о/. Ьеі 
реоріе кпоѵѵуои ’ге аііѵе... (I. 8ка\ѵ)

ІаицЬ іп опе’з Ъеапі: Не кай а ѵегу 
Ьай каЬИ о/іаидкіпд іп кіз Ьеагй а( 
кіз ѵіз-а-ѵіз.

і( такез опе зіск (о Іізіеп / Ьеаг: Іі 
тайе те зіск (о кеаг аіі (каі піЪЫзк.

си( / з(іп§ (о (Ье циіск: Зке/оипй а 
зресіаі ріеазиге іп зііпдіпд кег 
уоипдег Ьгоікег Іо (ке диіск.
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фонарь под глазом

хвастливые речи

хвататься за соломинку

хватить через край

хитрый как лиса 

хлеб насущный 

хлебом не корми

ходить вокруг да около

ходят слухи

ходячая энциклопедия

Ыаск еуе, а: Тке опіу гезиіі о / ікіз 
зепзеіезз/і§к( ѵѵа? кіз Ыаск еуе.

X

Ъі§ Іа1кіп§: КШ)оу, Бай %иу, Ві% 
іаІкіп%, ЗтаІІ/гу Уои ’ге]из( ап оЫ 
Ъагго\Ѵ'Ьоу. (()иееп)

саІсЬ аі а зігаѵѵ: Не із іп хиск а Ъасі 
зііиаііоп ікаі ке із геасіу Ю саіс/і аі а 
$іга\ѵ.

§о / со те  іі зігоп§ (разг.): Теіі кіт 
еѵегуікіп% апй йоп У Ье а/гаій іо %о И 
зІгоп%.

сітпіпд / зіу аз а Гох, аз: Ніз \ѵі/е 
іигпесі оШ іо Ье аз сиппіпд аз а /ох.

5(аГГ оГ ІіГе, іЬе: Зке еагпей кег зіа //о /  
Іі/е \ѵогкіп% аі а ІіЬгаіу.

Ье т е а і апй сігіпк Іо зтЬ.: Роіііісаі 
пе\ѵз іѵді опе ііте теа( апй йгіпк (о 
кіт.

Ьеаі агоипй Ше ЬизЬ: I  йоп '(Ііке 
Ьеаііп% агоипеі іке Ъизк, ГИ %іѵе іі (о 
уои зігаіфі.

гитоигз аге аЬоиІ: Наѵеуои кеагй И? 
Китоигз аге аЪоиІ ікаі Ікеге т іі Ье 
§геаІ сІіап%ез іп оиг сотрапу роіісу.

\ѵа1кіп§ епсусіораесііа, а (шутл.): Оиг 
кізіогу Іеаскег із геаііу а \ѵаІкіп% 
епсусіораейіа: хѵкаіеѵег уои азк кег -  
зке т іі фѵеуои а/и іі апз\ѵег.

7 К т



хозяин положения шазіег оГ іЬе зііиаііоп: Не із аЫауз аI 
кіз еазе, тазіег о/апу зішаііоп.

холодное оружие

холодный как лед

холодный прием

хороша как  картинка

хорошего понемножку

хорошо провести время

хорошо смеется тот, 
кто смеется последним

хоть убей

хочешь мира, готовься 
к  войне

соМ зісеі: Не ’з доі ап епогтоиз 
соііесііоп о /  соШ зіееі.

соМ аз а зіопе, аз: I  каѵе зрокеп \ѵіік 
{Не Іопдие о /апдеіз I  каѵе кеЫ іке 
капсі о /а  сіеѵіі II ѵѵаз ѵ/агт іп іке підкі, 
/  \ѵаз соМ аз а зіопе Виі I  зіііі каѵеп'( 
/оипсі \ѵкаІ Гт Іоокіпд/ог. (1/2)

соЫ зЬоиИег, а: Не кайп ’1 пойсесі а соЫ 
зкоиШег Ікеудаѵе кіт, апй кері іаікіпд.

ргеПу аз а рісіиге, аз: ІѴкеп ке тоѵей 
/ гот кіз/аікег ’з/агт  Іо Ю\ѵп, ке \ѵаз 
ехсііегі Ьу аЪипАапсе о/уоипд дігіз, 
еѵегуопе о/1кет зеетееі Ю Ье аз 
ргеііу аз а рісіиге.

епоидЬ із епои§Ь: I  соиМ Іеіі уои  
зіогіез ипііі (ке сіа\ѵп Ьиі епоидк із 
епоидк ап А уои тизі до Iо Ьегі.

Ьаѵе а §оогі Ііте: ГП Ьиу уои) ігзі 
дооеі ѵѵіпе \Ѵе ’И каѵе а геаі доосі 
Ііте... (Ск. Кеа)

Ье 1аи§Ьз Ъезі \ѵЬо ІаидЬз Іазі: 1 Лоп Ч 
тіпсі ікет Іаидкіпд по\ѵ. Іп Іке епсі, ке 
Іаидкз Ьезі \ѵко Іаидкз Іазі.

Гог опе’з ІіГе (разг.): Не 'Л теі а 
питЬег о /реоріе/гот (ке Нагі/огА 
ѵісіпііу, аіікоидк ке соиМп ’1 /о г  Iке 
Іі/е о /кіт гететЬег а зіпдіе пате.
(К. Ьисііит)

ѵѵізЬ Гог реасе, Ье ргерагесі Гог ѵѵаг: 
Мапу реоріе сіоиЬі іке согтесіпезз о /  
Іке ргоѵегЬ "ѵѵізк/о г  реасе, Ье 
ргерагесі/о г  ѵѵаг".
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храбрый как лев

хранить тайну

худой как  щепка

целую вечность

целыми днями

целыми сутками

цель оправдывает 
средства

центр внимания

цепная реакция

Ьоісі / Ъгаѵе аз а Ііоп, аз: I  йоп '(
Ьеііеѵе уои ’ге хсагей, еѵегуопе кпот  
іігаі уои ’ге ах Ьгаѵе ах а Ііоп.

кеер а зесгёі: Тке хесгеіх о/хиттег I  
т іі кеер Тке хапйх о<[Ііте т іі Ыо\ѵ а 
тухіегу... (СИ. Неа)

іЬіп аз а ІаіЬ, аз: А/ кіх а%е еѵегуопе іх 
ІаІІ апй ах ікіп ах а Іаік.

ц
ІІІІ Ле со\ѵз соше Ноте (разг.): УѴЪеп 
І ’т %еіііп§ коте !опі%кі, І'т %оппа 
коій кег Іі§кі, І ’т %оппа Іоѵе кег ІіІІ 
іке с о т  соте коте. (Тке ВеаМех)

<1ау іп, сіау оиі: I  сап ’і Іаік іо апуопе 
іп ікіх 1о\ѵп. Іі ’х Ііке Иѵіп% уѵіік а хіопе 
оп ту скехі, йау іп, йау оиі. (I. Зкаы)

сіау апсі підЬі: Не ’х \ѵогкіп% йау апй пі%кі, 
ікіпкх ке 'II таке кег карру Рог§еПіп$ аЧ 
іке йгеатх ікаі ке кай. (М. Лскхоп)

епсі _)изіійез Ле шеапз, Ле: .../ 
гесопсііе тухеі/ѵѵіік іке ауѵагепехх 
ікаС Ікеге и>ах по оікег \ѵау (о %аіп 
ИагЬу ’з хутраікіех. I ’ѵе Іеагпей 
ікіп§х аЪоиІ епйх апй теапх. 8ооп,
\ѵе 'II аІІ Ье гіск епои%к іо ІгаѵеІ Іо 
Еагік, і /  \ѵе ѵѵапі Іо. (Я. 8іІѵегЬег§)

сепіег оГаНепііоп, Ле: "Лгѵіх тайе кег 
%го\ѵ ир. ...ТоЬе Iке кохіехх аі^гапй 
йіппег рагііех, Iо Ье іке сепіег с{ аПепііоп, 
(о ехсаре кег тоікег." (I. Зкаѵѵ)

сЬаіп геасііоп, а: Еѵегу ііте I  хее 
хотеікіп^ каррепх іо те Ьіке а скаіп 
геасііоп ЬеЪѵееп уои апй те, Му кеагі 
хіагіх тіххіп^ а Ьеаі... (Реі 8кор Воух)
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цы плят по осени 
считают

с1оп’( соипі уоиг сЬіскепз ЬеГоге іЬеу 
аге ЬаІсЬссі: "Ооп ’( соипі уоиг скіскепз 
Ье/оге (кеу аге ка(скей, ” заій йаск. “А 
сохѵагй ргоѵегЬ, ” сгіесі Міке %аіІу.
’’Уои Іозе к а / (ке/ип, і/уои сіоп ’(."

человек слова

человек человеку волк

человеку свойственно 
ошибаться

черепашьим шагом

черкнуть словечко

черная неблагодарность

черный как уголь

тап  оГЬіз \ѵогс1, а: Не \ѵаз кпо\ѵп аз а 
тап о /кіз хѵогй, апй ке геаііу йій 
еѵегу(кіп% ке рготі.чей іо.

с1о§ еаі (іой: Но\ѵ (гиз(ей уои Виі уои 
Шгпесі те йоѵѵп ВиІ іі ’з йо§ еаі йо§ іп 
ікіз га( га се Апй і( Іеаѵез уои Ыеейіп% 
Іуііщ]1аІ оп уоиг/асе... ((^иееп)

Іо егг І5 Ьитап: Зке тайе а тізіаке 
Ьиі йоп ’( Ыате кег зо. То егг із 
китап, уои кпо\ѵ.

а( а зпаіГэ §а11ор / расе: І( \ѵаз зііррегу 
апй іке оій Іайу тоѵей аі а зпаіі ’з расе.

сігор а Ііпе (разг.): Тке сгузіаі зкір із 
Ъеіп%/і11ей А (коизапй ̂ ігіз, а 
ікоизапй Ікгіііз А тііііоп ѵѵауз іо 
зрепй уоиг (іте \ѵкеп \ѵе %е( Ьаск ГИ 
йгор а Ііпе. (Тке Боогз)

Ыаск іпвтаііпісіе: Не казп ’( еѵеп 
(капкей те /о г  ту кеір! Ткаі ’з \ѵкаІ 1 
саіі Ыаск іп%гаііІийе.

Ыаск аз Ле асе оГ$рагіе$, аз: .„ке \ѵаз 
поі китап... Не м>аз Ыаск аз (ке асе 
о/зрайез, апй ке \ѵоге по сіо(кіп§...
(С. О. Зітак)

черный рынок Ыаск тагкеі: ВІаск тагке(ріауз а 
ѵегу ітрог(ап( гоіе іп (ке Іі/е о/зоте 
соип(гіеі.



черным по белому

черт ногу сломит

честно заработать

чинить препятствия

чистые руки

читать между строк

читать чужие мысли

что к чему

что посееш ь, 
то и пожнешь

что случилось?

іп Ыаск апсі \ѵЬІІе: "Піеп I  \ѵап( а 
гесеірі. Наѵе (о Ііаѵе (кіз іп Ыаск апй 
\ѵкі(е, ипіеззуои \ѵап( (о §іѵе те ту 
тііііоп пож ” (Н. КиІІпег)

сіеисе / Ьеіі (о рау, Ле [разг.): Тке 
зііиайоп \ѵаз геаЧу ѵегу йапдегоиз; Не 
ипйегзіоой іііаі Не кай (о йо аотеікіпд 
апй (о йо іі циіскіу, оікепѵізе ікеге 
\ѵоиІй Ье (ке кеіі (о рау.

е а т  ап Ьопезі реппу: Не каіей 
скеаііпд апуЪойу, ке Ьеііеѵей опіу іп 
такіпд ап копезі реппу.

іЬго\ѵ оЬзІасІез іп зтЬ .’з \ѵау: Ніз 
и((ег з(гаіф(/опѵагйпезз аіі іке ііте 
ікге\ѵ оЬзІасІез іп (ке ѵ/ау о /кіз  
роІШсаІ сагеег.

сіеап Ьапсіз: Уои \ѵап( (о кеер уоиг 
Нагѵагй капйз сіеап, Ьи( \ѵау йо\ѵп іп 
уоиг кеагі уои кпо\ѵ Гт (еіііпд (ке 
(ги(к... (К. Р. ІѴаггеп)

геасі Ьеіѵѵееп Ле Ііпсз: Не тіззез уои 
ѵегу тиск, I  сап геай і( Ье(\ѵееп (ке 
Ііпез о /кіз Іаз( Іе((ег.

геасі зтЬ .’з тіпсі: Не соиійп ’( кеер 
апу зесгеС /гот кіз т /е аз і / зке соиій 
геай кіз тіпй.

\ѵЬаІ із ѵѵЬаІ (разг.): Апй 1 каѵе по 
геіідіоп Апй I  йоп ’( кпоѵѵ \ѵка( 'з 
ѵѵка(... (1/2)

геар ѵЖаІ опе Ьаз зоѵѵп: Ріеазе, йоп ’( Ье 
теап (о те! Аз (ке зауіпддоез, уои ’ге 
доіпд (о геар \ѵка( уои каѵе зо\ѵп.

ѵ/ЬаГз Йіе таііег? (разг.): Шкаі ’з (ке 
таиег, зоп? \Ѵку аге уои зо раіе?
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что у трезвого на уме, 
то у пьяного на языке

чувствовать себя 
как дома

чудеса в решете 

чуть не /ед ва  не... 

чуять недоброе 

чье-л. слабое место

ш аг за шагом

шаловливый 
как  котенок

шапочное знакомство 

шевельнуть пальцем

\ѵіпе ів іп, ІгиіЬ із оиі: А( ікерагіу ке 
йетопз(га(ей к и  геаі аііііийе (о те. 
\ѴеІІ, ѵѵіпе іп, ігиік оиі.

так е  опезеІГ аі Ьоте: Кеіах, каѵе а 
сідаг, таке уоигзеі/аі коте. (Бііпд)

тгп-ир Гог іЬе Ьоок, а(жарг.): Не 
даѵе ир зтокіпд а( Іазі -  ікаі \ѵаз а 
Шгп-ир /о г  (ке Ьоок.

аіі Ьиі: Ткеу ѵѵаікей іп апй Іоокей аі 
Iке зке!/. Іі м м  аіі Ьиі етріу. (В. (V.
АІйІЗЗ)

5те11 а гаі: ІѴкеп ке епіегей (ке Ьаг, 
ке іттейіаіеіу зтеііей а гаі апй 
йесійей Iо Іеаѵе а( опсе.

опе’з \ѵеак роіпі: Уои уѵоп ’1 ѵѵіп а 
ЬаКІе ипіезз уои кпоѵѵ уоиг епету’з 
т а к  роіпіз.

ш
зіер Ьу зіер: "Ім$(1у, (ке тіхіиге каз іо Ье 
тайедоой апй гіск апй (ке ргореііегз 
зе(. Соі аіі ікаі? \Ѵе 7/ (аке іі Мер Ьу зіер 
аз уои соте іп зо ІкаМапе( сап зе( (ке 
зм/ііскез." (А. Наііеу/й. Саз(іе)

рІауГи! аз а кіИеп, аз: Тке/ігзі (іте 1 
теі кег зке ыаз аз ріау/иі аз а кіііеп.

посісііпд ас^иаіп(апсе: I  сап ’( (еііуои 
апуікіпд аЬоиІ (ке тап, ке ів опіу ту 
поййіпд асдиаіпіапсе.

сгоок а Гіп§ег: "...ікеге аге теп іп 
(кеге ѵѵ/ю соиій %е( а іеп тііііоп йоііаг 
ргойис(іоп зіагіей Іотогтоуѵ тогпіпд 
] изі Ьу сгоокіпд а/іпдег. ” (I. 5ка\ѵ)
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шестое чувство

щедрая рука

это бессмысленно

это довершило дело

это другое дело

это общеизвестно

это у пего в крови

это уж чересчур

зіхіЬ зепзе, а: I  йоп ’( кпом! уѵку I  
сіісіп У іеіі кіт (ка( (ке Ьа% ЬеІоп%ей (о 
зотеЪойу еізе. 8оте хіхгіі зепзе, 
регкарз. (I. 8ка\ѵ)

щ
ореп Ьапсі, ап: Ткезе аге (ке йауз о/(ке 
ореп капй Iкеу уѵііі поі Ье іке Іаз( 1,оок 
агоипйуои Ткезе аге Iке йауз о{ Іке 
Ье%%агз апй (ке скоозегз. (О. Міскаеі)

э
іі із по §оо(1: Ікаѵе (оійуои, зо тапу 
Іітез, І( ’з по %оой, Уои ’ге (геаііп' те 
зо \ѵгоп%... (ЕЮ )

Лаі йоез іі: "ІѴеІІ... ” Оііѵег Іоокей 
опсе тоге агоипй (ке гоот. "Тка(]из( 
аЬоШ йоез іі." Не ріскей ир Ьѵо Ьа§з. 
(I. 8ка\ѵ)

іі шакез аіі іЬе сііГісгепсе: Л/он> (ка( 
уои каѵе (оій те еѵегу(кіп%, і( такез 
аіі (ке йі//егепсе.

К із с о т то п  кпо\ѵ!есіёе: "Л із 
соттоп кпоѵѵІей§е ікаі а( Іеазі оп опе 
оссазіоп ке ѵма о//егей (ке (ор 
розіііоп а! опе о /  (ке тозі ргезіі&оиз 
з(ийіоз іп (ке іпйиз(гу. " (1. 8ка\ѵ)

Ьс іп опе’з Ыоосі: "Уои ’И пеѵег %е( аз 
ехрег( аі і( аз Мг. Мигрку, Ьесаизе 
ке ’з §о( іі іп кіз Ыоой, ке ’з %епіиз о /  
(ке аде /о г  зкоо(іп%. " (I. $ка\ѵ)

Іоо тисЬ  оГ а §оос! іЬіп§: I  (кіпк іі із 
(іте (о Іеаѵе (ке рагіу. І( із Іоо тиск 
о /а  %оой' (кіп%.
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я
я это серьезно!

яблоко раздора

яблочко от яблони 
недалеко падает

языком болтать

ясно как дважды два 
четыре

ясно как день

I тсап  іі!: "1 іпідіп (Іізсоигаде іНепг 
/о г  Іі/е, ” Сгаід заій. "Сгеаі, ” 
Неппеззу заШ. "Апуікіпд іо кеер (Не 
сотре(іііоп с1о\ѵп. I теап і і ... ”
(1. 5ка\ѵ)

арріе оГ сіізсогсі, ап: Тке сазііе ѵѵа.у 
сіезііпесі Іо Ьесоте ап арріе о / (ІізсогсІ 
/о г  іНе питегоиз Неігз.

Пке Га(Ьег, Ііке зоп: "Цке/аіНег, Ііке 
зоп," /Не дігі заШ іѵііН а//ес(іопа(е 
Іаидкіег. "1п оиг/атііу ѵѵе ’ге зтаг(. "

\ѵа§ опе’з Юп^ие: Иоуч іігаі зке ка<1 
зееп те іНеге, зке \ѵоиІсі до агоипсі 
и'аддіпд Нег (опдие.

сегіаіп аз (ѵѵо апсі (\ѵо такез Гоиг, аз: 
Не \ѵоиШ пеѵег саіі Нег/ігзі, И із аз 
сегіаіп аз пѵо апсі (\ѵо такез /оиг.

сіеаг аз сіау / ёауІі^Ы, аз: №ку сап '( 
уои ипсіегзіапсі (НаІ, і( ’з аз сіеаг аз 
сіау!
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