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SANANLASKUJA YSTÄVYYDESTÄ
SUOMALAISIA SANANLASKUJA
 Hädässä ystävä tunnetaan.
 Niin metsä vastaa kuin sinne huudetaan.
 Sairaus on ystävyyden puntari.
 Ystävyys ei yksinpuolin pysy.
 Se ystävä on, joka hädässä auttaa.
 Kellä olutta, sillä ystäviä.
 Voilla saapi vieraita, oluella ystäviä.
 Tulisipa kesä ja kärpäsiä. Olisi köyhälläkin ystäviä.
 Ystävä ystävän pettää, vihamies ei milloinkaan.
 Ystävät saa valita itse, sukulaiset valitsee piru.
 Jumala antaa sukulaiset, mutta ystävät saa itse valita.
 Ystävä uni väsyneen, kuolema kauan kituneen.

AFRIKKALAISIA SANANLASKUJA
 Ystävä on kuin vesilähde pitkällä matkalla.
 Ei ystävyys siihen pääty, että minä pidän puoleni ja sinä pidät
puolesi.
 Ylenpalttinen ystävyys päättyy riitaan.
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 Ystävyys on vako hiekassa.
 Ystävyys on kuin kirja. Se palaa hetkessä poroksi, mutta kestää
vuosia kirjoittaa.

ARABIALAISIA SANANLASKUJA
 Parempi ystävystyä villieläimen kuin uteliaan ihmisen kanssa.
 Parempi järkevä vihollinen kuin hullu ystävä.
 Ystävätön elämä on kuin vasen käsi ilman oikeaa.
 Vaikka ystävä olisi hunajaa, älä nuole häntä kokonaan.

ARMENIALAISIA SANANLASKUJA
 Nauti ystäväsi kanssa ateria, mutta älä tee kauppaa hänen kanssaan.
 Yksi kiero ystävä on pahempi kuin 1000 vihollista.

ENGLANTILAISIA SANANLASKUJA
 Maailma on ystävällinen norsulle ja polkee muurahaisen.
 Ystävälliset sanat keventävät surua.
 Älä paljasta epäonnistumisiasi edes ystävälle.
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ESPANJALAISIA SANANLASKUJA
 Ei ole olemassa parempaa peiliä kuin vanha ystävä.
 Vanha ystävä on paras peili.

INTIALAISIA SANANLASKUJA
 Kahden ystävyys riippuu yhden kärsivällisyydestä.
 Sairastuessasi lääkäri on isäsi, toipilasaikana ystäväsi.
 Parempi viisaan miehen viha kuin tyhmän ystävyys.
 Lääkärin ystävä on aina sairas.

ISLANTILAISIA SANANLASKUJA
 Ken yrittää olla ystävä kaikkien kanssa, tekee itsensä
naurunalaiseksi.

ITALIALAISIA SANANLASKUJA
 Muna tunnin, leipä päivän, viini vuoden, ystävä kolmenkymmenen
vuoden takaa.

JAMAIKALAISIA SANANLASKUJA
 Parhaista ystävistäsi pääset selville, jos podet pitkään reumatismia.
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KIINALAISIA SANANLASKUJA
 Kotona turva vanhemmista, maailmalla ystävistä.
 Kun teet jotain tärkeää, toimi niin, että ystäväsi eivät joudu
häpeämään eivätkä vihamiehesi saa aihetta iloon.
 Maailma tuttuja täynnä, ystäviä vain muutama.
 Mausta makean veden tuntee, vaikeina aikoina todellisen ystävän.
 On helpompi käydä kyläilemässä ystävien luona kuin asua heidän
kanssaan.
 Parempi juoda ystävän laihaa teetä kuin vihamiehen makeaa viiniä.
 Ystäviä on niin kauan kuin hyviä aterioita. Mies ja vaimo pysyvät niin
kauan kuin on poltettavaa ja syötävää.
 Ystävyys rajaton, viisaus pohjaton.
 Ystävystymiseen tarvitaan tuhat sanaa, mutta vain yksi toisen
ihmisen suututtamiseen.
 Ystävällisyys lisää vaurautta.
 Älä ylvästele saavutuksistasi ystävällesi, joka on menestynyt
heikosti, äläkä unohda heikkouksiasi menestyksesi hetkellä.
 Viiniä ja ruokaa: paljon ystäviä, vaikeuksien keskellä ei ristin sielua.
 Vältä ystävystymästä ilkeän ihmisen kanssa, mutta älä tee hänestä
vihollistasi.
 Sukulaisista lähinkään ei ole hyvän ystävän veroinen.
 Tunnet ihmisen hänen ystävistään.
www.vahvike.fi
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 Viinaan ja ruokaan pohjaava ystävyys ei yleensä kauan kestä.

SANANLASKUJA LATINAKSI
 Amicus certus in re incerta cernitur. Hädässä ystävä tunnetaan.
 Amicus est tamquam alter ego. Ystävä on kuin toinen minä.
 In angustiis amici apparent. Hädässä ystävät ilmestyvät.
 Tempora aspera vīvimus, amīce bone. Elämme kovia aikoja, ystävä
hyvä.
 Amici, diem perdidi. Ystävät, olen menettänyt päivän. –Titus

SANANLASKUJA LÄHI-IDÄSTÄ
 Ystävä puhuu edessä, vihollinen takana.
 Siannahasta ei saa turkkia eikä vanhasta vihollisesta ystävää.

MALTALAISIA SANANLASKUJA
 Parempi koiran kuin sen isännän ystävyys.

NIGERIALAISIA SANANLASKUJA
 Pidä tosi ystävästä kiinni molemmin käsin.
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SANANLASKUJA RAAMATUSTA
 Joka menneitä kaivelee, menettää ystävänsä.
 Juonittelija rakentaa riitaa, panettelija erottaa ystävykset.
 Juorukellolta salaisuus karkaa, uskotulla ystävällä se on tallessa.
 Paljon ystäviä vähän ystävyyttä, tosi ystävä on enemmän kuin veli.
 Parempi vihannesvati ja ystävien seura kuin syöttöhärkä ja vihaiset
katseet.
 Ystävällinen katse ilahduttaa mielen, iloinen uutinen virkistää
ruumiin.
 Ystävän rakkaus ei koskaan petä, veli auttaa veljeä hädän hetkellä.
 Ystävän sanat ovat nuorta hunajaa: makeat mielelle, virvoittavat
ruumiille.
 Öljy ja suitsuke ilahduttavat mielen, ystävän rakkaus on kuin
tuoksuva puu.
 Älä ehtimiseen käy ystäväsi luona, muuten hän kyllästyy ja alkaa
karttaa sinua.
 Älä hylkää ystävääsi, älä isäsi ystävää.
 Kun joudut pulaan, älä oitis mene veljesi luo.
 Parempi läheinen naapuri kuin kaukainen veli.
 Kyllä rikkaan luo ystäviä kertyy, köyhän luota he kaikkoavat.
 Kuin heiluva hammas ja horjuva jalka on ystävä, joka hädässä
pettää.
www.vahvike.fi
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 Kelvoton mies vetää ystävänsä mukaan, johdattaa hänetkin turmion
tielle.

RANSKALAISIA SANANLASKUJA
 Ystävyys on rakkautta ilman siipiä.

SAKSALAISIA SANANLASKUJA
 Kyllä rahalla ruokaa saa, oluella ystäviä.

SKOTLANTILAISIA SANANLASKUJA
 Ole itse itsesi ystävä, niin muistakin tulee ystäviäsi.
 Rakasta ystävääsi ja pidä huolta itsestäsi.

TANSKALAISIA SANANLASKUJA
 Älä kerro ystävällesi mitään, mitä vihollisesi ei saisi tietää.

TURKKILAISIA SANANLASKUJA
 Kupillinen kahvia voi olla alku elinikäiselle ystävyydelle.

VENÄLÄISIA SANANLASKUJA
 Joka etsii virheetöntä ystävää, jää ystävättä.
www.vahvike.fi
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 Kelvoton mies vetää ystävänsä mukaan, johdattaa hänetkin turmion
tielle.
 Ystävällinen puhe on parempaa kuin suuri leivos.

Tosi ystävyys on kuin hyvä terveys, sen arvon huomaa vasta, kun sen on
menettänyt.
Charles Caleb Colton

Valitse ystäväsi hitaasti. Luovu heistä vieläkin hitaammin.
Benjamin Franklin

Hyvä on hiihtäjän hiihdellä, kun ystävä häll' on myötä.
Eino Leino

Ystävyys on rakkautta ilman siipiään.
Lordi Byron
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Kaikki tämän maailman kunnia ei vastaa yhtä ystävää.
Voltaire

Ei tunnu miltään omistaa mitään hyvää, ellei ole ystävää jonka kanssa se
jakaa.
Seneca

Tässä maailmassa ei ole onnellisempaa ihmistä kuin se, joka vaihtaa
ajatuksia ystävän kanssa, asuu ystävän kanssa ja hankkii toimeentulonsa
ystävän kanssa.
Hitopadesa

Jos sinulla on ystävä, on sinulla tehtävä.
R.L. Stevenson

Ystävyys on kahden ihmisen syvään juurtunut tapa edistää toistensa
hyvinvointia.
Eustace Budgell

Ystävyys on yhteinen sielu kahdessa ruumiissa.
Aristoteles

Ystävä on henkilö, joka hyväksyy minut sellaisena kuin olen.
Henry David Thoreau
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Yksi ystävä elinaikana on paljon, kaksi on monta, kolme tuskin
mahdollista.
Henry Brooks Adams

Ystävä on lahja, jonka annat itsellesi.
R.L. Stevenson

Jos sinulla on yksi ystävä, olet sinä rikkaampi kuin jos sinulla olisi
satatuhatta ihailijaa.
Maria Jotuni

Mikään erämaa ei ole niin surullinen kuin ystävättä eläminen. Ystävyys
lisää hyvän moninkertaiseksi ja jakaa pahan. Se on ainoa ase
onnettomuuksia vastaan ja sielun virkistys.
Baltasar Gracian

Saat kahdessa kuukaudessa enemmän ystäviä kiinnostumalla heistä kuin
kahdessa vuodessa yrittämällä saada heitä kiinnostumaan itsestäsi.
Dale Carnegie

Rakkaus siittää rakkautta, ystävällisyys ystävällisyyttä. Tästä säännöstä ei
ole poikkeusta.
Swami Ramdas

Ihmiset ovat kuin viini: huonot happanevat vanhetessaan, hyvät
paranevat.
Cicero
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Arvokkain omaisuutesi on viisas ja luotettava ystävä.
Persian kuningas Darius

Ei se, miltä me näytämme, eikä se, mitä me aikaan saamme, merkitse sen
rinnalla mitään, mitä me olemme toinen toisillemme.
Marleena Ansio

Arvioi ystävyyttä sen perusteella, mitä siinä on, älä sen, mitä siitä voi
hyötyä.
H. Clay Trumbull

Kaikkien ystävä ei ole kenenkään ystävä.
Louis Bourdaloue

Monet ihmiset pelkäävät yksinäisyyttä, koska aavistavat joutuvansa
huonoon seuraan.

Hymyile ja saat ystäviä, väännä naama ruttuun ja saat ryppyjä.
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