
Kdo se bojí, kálí do plen. 
Čím kdo zachází, to mu skóre pokazí. 
Komu není rady, snadno umře hlady. 
Kdo jinému jámu kopá, hrobníkem se nazývá. 
Koho chleba jíš, tomu s ženou spíš. 
Po čem nic, ať je pryč. 
Co se v mládí naučíš, jednoduše vyluštíš. 
O kom se mluvívá, ten v cíli dávno bývá. 
Co se škádlívá, Céčka si zazpívá. 
Co můžeš udělat dnes, přehoď si na pozítří a zítra bude volno. 
Komu není shůry dáno, vyluští to nejdřív ráno. 
Kdo chce s vlky žíti, už je skoro v řiti. 
Kdo chce kam, musí si pomoct sám. 
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