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几点说明 

本熟语集由如下几部分组成： 

1. 柴门霍夫的《Proverbaro Esperanta》。此部分词条用符号“Z”标示。 

2. 出自《圣经•旧约》的词条。此部分词条用符号“M”标示。 

3. 出自《圣经•新约》的词条。此部分词条用符号“N”标示。 

4. 出自《世界语汉语大词典》（实际即 PIV）中的词条。此部分词条不作标示。 

5. 编者平时在阅读中收集来的词条。此部分词条也不作标示。 

 

世界语熟语主要来源于西方各民族语，它们与西方各国的语言、文化和习俗血肉

相连，很多熟语不可能仅从字面来理解，更有些熟语在不同民族语中有不同的含

意，因而本熟语集有必要对某些熟语的确切含义作必要的说明和讨论。这些说明

和讨论都放在汉语译文后的括号内，较长的则置于“——注：”后。 

 

系统研究世界语熟语，需要具备语言学、比较文化学和多语种的语文知识，难度

很大。本熟语集是在吸收前人的学术成果和编者个人理解的基础上编成的。由于

编者的学力和理解能力有限，里面肯定会有不少错误和不妥之处。使用者如发现

错误，敬请指出，以便及时纠正正。 

 

为使读者对世界语熟语有大致的了解，本熟语集在正文后附上编者的两篇旧文

《试论世界语惯用语》和《世界语谚语集》——西方人民智慧的宝库，敬请指正。 
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《汉译世界语熟语集》正文 

 

A 

A kaj Z 始与终 

abela diligenteco 蜜蜂一样的勤快；不知疲倦的勤劳 

abelaj klopodoj 蜜蜂般微小而又坚持不懈的努力 

abelujon ne incitu, amason ne spitu
 (Z) 不要捅蜂窝，不要犯众怒；不要刺戳蜂窝，不要冒

犯众人（意近：不要犯众怒；不要过多树敌招怨） 

abisma nesciado 极端无知；全然无知 

abisma perspektivo 难以预料的前景，暗淡的前景 

abismo da scienco 深奥的学问，渊博学识（此语出自《圣经·新约》《罗马人书》11：33 “ho, 

profundo de riĉeco kaj saĝeco kaj scio de Dio!” 深哉，上帝的智慧和知识！） 

Abner faras interligon kun David
 (M) 押尼珥与大卫立约；俯首称臣 

abomenindaĵo de dezerteco 一片荒凉；完全荒废状态（此语出自《圣经·新约》《马太福

音》24：15 kiam do vi vidos la abomendindaĵon de dezerteco, pri kiu estas dirite de la profeto 

daniel, starantan sur la sankta loko (la leganto komprenu), tiam tiuj, kiuj estas en judujo, 

forkuru al la montoj.” 你们看见先知但以理所说的，那行毁坏可憎的，站在圣地，那时

在犹太的，应当逃到山上） 

Abraham kaj Iŝmael estas cirkumciditaj
 (M) 亚伯拉罕与实玛利受割礼（指与亚伯拉罕之间

的立约）；皈依教门；忠诚不渝  

absorbita per la pensoj 陷入沉思之中；出神沉思；呆呆地默想 

acida vinbero 可望不可及的东西（伊索寓言） 

aĉeti amon （花钱）赢取爱情 

aĉeti katon en sako 买装在袋里的猫；买东西不看货；不见货瞎买东西；稀里糊涂地买东

西；拾到篮子里就是菜 

aĉeti por bagatelo 非常便宜地买下 

Adamo kaj Eva elpelitaj el la edena ĝardeno
 (M) 亚当和夏娃被逐出伊甸园；谪降；违背圣

命 

Adamo kaj Eva
 (M) 亚当和夏娃；人类的始祖；夫妻关系 

adapti sian parolon al la cirkonstancoj
 (M) 使自己的话适应环境；在什么场合，说什么话 

adori la Oran Bovidon
 (M) 崇拜金犊；崇拜金钱的势力（源出《圣经·旧约·出埃及记》32。

据载犹太人在摩西带领下逃出埃及，返回家乡。在途经沙漠地时，他们崇拜铸造成的一

个金牛犊就像崇拜上帝一样。la Ora Bovido 原是作为崇拜的偶像来理解的，现在往往被

用来比喻在社会中主宰一切的万能的金钱） 

adori laŭ spirito kaj vero
 (N) 用心灵按真理敬拜 

afabla vorto pli atingas ol forto
 (Z) 力量再大，不如一句好话；好言好语事事通 

afero de gusto 个人兴趣的问题；人人喜好 

afero de honoro 荣誉攸关的事；有关体面的事；决斗 

afero de koro 恋爱事件；心上的事；爱情 

afero pri vivo aŭ morto 生死攸关的事 



aflikto faras paciencon, kaj pacienco provitecon, kaj proviteco esperon
 (N) 患难生忍耐；忍

耐生老练；老练生盼望 

agentoj provokantaj （受雇打入工会或进步政党内部故意诱使其成员触犯刑律以便加以逮

捕的）坐探；内奸；（故意煽动的）破坏分子 

agi kontraŭ sia konscienco 违背自己的良心［昧着良心］行事 

agi laŭ sia arbitro 随心所欲，为所欲为 

agi laŭ sia kapo 任意行动；一意孤行 

agi sen ekkono 盲目行动 

agoj de mallumo 邪恶［罪恶的］的行为 

agrabla estas gasto, se ne longe li restas
 (Z) 不久留的客人令人愉快（意近：久住非嘉宾，常

来不欢迎；久住令人厌，常客遭白眼） 

agrabla parolo estas freŝa mielo, dolĉa por la animo kaj saniga por la ostoj
 (M) 良言如同蜂

房，使心觉甘甜，使骨得医治；甜言蜜语，舒心惬意 

agu kun aliaj, kiel vi volas [deziras], ke oni agu kun vi 你要别人怎样待你，你就怎能样待

人；己之所欲，施之于人。——注：此语出自《圣经·旧约》《马太福音》第七章第十

二节：“ĉion ajn do, kion vi deziras, ke la homoj faru al vi, vi ankaŭ faru al ili.”（所以无论何

事，你们愿意人怎样对待你们，你们也要怎样待人）。这是耶稣在山上传道时所讲的名

言，意思和《论语》中的“己所不欲勿施于人”相同。《论语》中讲的是“勿施”，《圣

经》中讲的是“施”，两者之间的相对，显示出东西方思想的不同特色，耐人寻味。 

agu laŭaĝe! 举止行为要和你的年龄相称！ 

aĝo maljuna ne estas oportuna 人到老年，生活不便 

aĝo tro matura ne estas plezura 人过壮年，就无愉快可言 

akapari ĉiujn povojn 独揽所有权力 

akcepti belajn parolojn de iu por kona mono 对某人的话信以为真 

akcepti ion por kona mono 对某事信以为真 

akcepti kiel fakton 把„视为（当然的）事实；认为„是理所当然 

akcepti kiel naturan aferon 理所当然地接受 

akiri bonan famon kaj iri dormi 博得个好名声也就罢了 

akiri favoron ĉe iu 得到某人的欢心；受宠于某人 

akiri ies koron 取得某人的欢心［信任］ 

akiri plaĉon en ies okulo 获得某人喜爱；博得某人青睐 

akiro de saĝeco estas multe pli bona ol oro
 (M) 得智慧远胜得金子 

akiro kaj perdo rajdas duope
 (Z) 得和失结伴而行；有得必有失（得和失是相对的。这句谚

语告诫人们不要因一时所得而高兴，也不要因一时所失而苦恼） 

akordi kiel akvo kaj fajro 如水火般不相容 

akrigi la orelojn （狗、马等）竖起耳朵听；（人）侧耳细听（意为：忽然对别人在讲什么

或快要讲什么十分注意起来） 

akvo bolas, murmuras, sed fine ĝi kuras
 (Z) 水开了，咕噜响，最终化为气泡跑掉啦（这句

谚语告诫人们做事要有分寸，不可超过一定限度；物极必反） 

akvo kaj pano servas al sano
 (Z) 水和面包有利健康；粗茶淡饭保健康 

akvo kura, akvo pura
 (Z) 流水不腐 

akvo silenta subfosas la bordon
 (Z) 静水掏河岸（意为：平静的表面往往掩盖暗中进行的背

叛或破坏活动）；沉默不语者最需提防 

akvo trankvila estas akvo danĝera
 (Z) 静水孕险情 



akvoj ŝtelitaj estas dolĉaj
 (M) 偷来的水特别甜 

akvoj ŝtelitaj estas dolĉaj, kaj pano kaŝita estas agrabla
 (M) 偷来的水是甜的，暗吃的饼是好

的 

akvon prediki kaj brandon drinki 劝人喝白水，自己饮烈酒 

akvon senmovan kovras putraĵo
 (Z) 不流动的水易被腐物覆盖（人不劳动容易堕落） 

al amiko nova ne fidu sen provo
 (Z) 不要信赖未经考验的新朋友 

al bona ĉasisto iras mem la besto
 (Z) 猎物会自动走向好猎手；打猎是好手，野兽自来投 

al bona kato bona rato 有刁猫就有刁鼠；强中更有强中手；针锋相对，以毒攻毒 

al bona komenco bona fino 有好的开始就有好的结果 

al Cezaro la propraĵon de Cezaro, kaj al Dio la propraĵon de Dio
 (N) 该撒的物当归给该撒，

神的物当归给神 

al ĉevalo donacita oni buŝon ne esploras
 (Z) 受赠马匹，莫看牙口；领情莫挑刺，挑刺不领情；

白给的东西就不要挑剔（马的牙齿随着马的年龄而增长，也随着马的年龄而磨损。知道

了马有几颗牙齿，也就知道马有多大岁数，因而察看马的牙齿就意味着对收下的礼物有

所挑剔和不满意。这条谚语的意思是说：当别人送来了礼物，不要用眼盯着看，盘算它

的好坏，因为这样是很不礼貌的） 

al ĉiu besto plaĉas ĝia nesto
 (Z) 动物都喜爱自己的窝；金窝银窝，不如自家草窝 

al ĉiu frato lian parton
 (Z) 分给每个弟兄应得的一份；公平对待 

al ĉiu konvenas, kio al li apartenas
 (Z) 自己的就是适宜的；东西是自己的好 

al ĉiu sanktulo apartan kandelon
 (Z) 给每位圣徒各点一根蜡烛（意为：对有权势的人都得

讨好奉承。源出法语：à chaque saint sa chandelle.）；见佛烧香 

al ĉiu sia propra estas ĉarma kaj kara
 (Z) 东西都是自己的好 

al ĉiu sia vico 人人都会轮到的 

al ĉiu sinjoro estu lia honoro
 (Z) 给每位先生以应得的荣誉（意为：对人尊重要适当） 

al ĉiuj ventoj 向四面八方 

al Dio plaĉu, sed sur diablon ne kraĉu
 (Z) 要迎合上帝旨意，但也不可往魔鬼身上吐唾沫 

al Dio servu, diablon rezervu
 (Z) 既要事奉上帝，也要不得罪魔鬼 

al du sinjoroj samtempe oni servi ne povas
 (Z) 一仆不能事二主；忠仆不贰心（源出《圣经·新

约》《马太福音》6：24）：neniu povas esti sklavo por du sinjoroj 一个人不能事奉两个主。

原义是：一个人不可能既事奉上帝又事奉财利。意大利作家卡尔洛·哥尔多尼曾据此写

了一部喜剧，剧名为《一仆二主》“servisto de du sinjoroj”。该剧主人公同时服侍两位主

人） 

al farun’ malbonspeca ne helpos la spico
 (Z) 香料对劣质面粉无济于事（意为：外因无助于

改变恶劣事物的本质） 

al feliĉulo eĉ koko donas ovojn
 (Z) 对幸运儿连公鸡也会下蛋 

al fiŝ’ kuirita jam akvo ne helpos
 (Z) 对煮熟了的鱼，水已经无用（意近：木已成舟，无法挽

回） 

al glacio printempa kaj al amiko tro nova ne fidu
 (Z) 不要信赖春天的冰层和初交的朋友 

al grandaj sinjoroj grandaj honoroj
 (Z) 什么样的身分，给以什么样的荣誉（意为：对人尊

重要适当） 

al hundo bastono — al hom’ leciono
 (Z) 对狗要用棒敲，对人要加训导 

al hundo vivanta estas pli bone, ol al leono mortinta 活着的狗，比死了的狮子更强 

al iu preskaŭ krevas la ventro 某人笑破肚皮；笑得肚子痛 

al kavo senfunda ŝtopado ne helpas
 (Z) 无底洞穴堵不住（喻：无法满足贪得无厌的人的欲



望；欲壑难填） 

al kiu multo estas donita, el tiu estos multo postulata
 (N) 多给谁，就向谁多取；谁的天赋条

件好，谁就应当多作贡献；能者多劳 

al kokino la ovo lecionojn ne donu
 (Z) 鸡蛋不要教训母鸡；不可班门弄斧；不要关公门前耍

大刀 

al koro penetro per okula fenestro
 (Z) 从眼神可以窥见心灵深处 

al kuko kaj kaso ĉiam venas amaso
 (Z) 人群总是向糕饼和钱财聚拢（kaso 在这里作“款项”

讲） 

al la afero!
 (Z) 谈正题吧！不要离题太远！言归正传！——注：Plena Ilustrita Vortaro de 

Esperanto（以下略为 PIV）和 Esperanto-Ĉina Vortaro（以下略为 EĈ）都收有这样一个

例句：“nun ni transiru al la afero”（现在我们言归正传吧）省略而成的。这里的“afero”

作“讨论的题目”、“话题”（diskutota temo）讲。请比较俄语俄语惯用语“к делу!”（不

要离题太远！），德语的“zur sache!”（别离题了！扣住题谈吧！）和法语的“au fait!”（谈

正题吧！）。虽然 PIV 没有对这条惯用语作任何解释，但我们可以根据俄语的“к делу!”

（不要离题太远！），德语的“zur sache!”（别离题了！）和法语的“au fait!”（谈正题！）

来确定它的意思。因此，这条惯用语可以译为“不要离题太远！”、“谈正题吧！”、“言归

正传！”。 

al la armiloj! 拿起武器！准备战斗！ 

al la buŝo de “oni” neniu povas ordoni
 (Z) 众人之口堵不住（意为：流言蜚语和诬蔑诽谤无

法避免） 

al la diablo! 见鬼去吧！滚蛋！ 

al la fiŝo ne instruu naĝarton
 (Z) 莫教鱼儿游水；不要班门弄斧；不要关公面前耍大刀 

al la kvar ventoj 向四面八方；往各处 

al la malamik’ en kuro faru ponton kun plezuro
 (Z) 逃敌若无路，为其搭便桥（意近：穷寇

勿追，网开一面） 

al la malfeliĉo （用作插入语）不幸（得很）；可惜；很遗憾 

al la papero ne mankas tolero
 (Z) 纸张能承受一切；写什么都行，反正纸是不会抗议的（但

读者可没有这样的承受力）（意为：纸张是人们传达思想的媒介。人们可以在纸上任意

写上自己所要写的文字，不管这些文字在内容上是否真实。来自俄语：бумага всѐ 

терпит） 

al la steloj 到星空去；到崇高的地方去 

al la vento 在上风 

al li ne mankas defendo kontraŭ ofendo
 (Z) 他不乏对付欺侮的手段（意为：他有足够的勇气

和力量不让自己受欺负；他并非软弱可欺） 

al li venas en la kapon ...i 他突然想到（要做某事） 

al lia ludo mankis animo 他的表演缺乏激情 

al loko dolora ni manon etendas, al loko ĉarma okulojn ni sendas
 (Z) 我们把手伸向疼痛处，

我们把眼转向诱人处；哪儿痛就把手护向哪儿，哪儿美就眼转向哪儿 

al malriĉulo infanoj ne mankas
 (Z) 穷人子女多 

al malriĉulo ovo kiel al riĉulo bovo
 (Z) 穷人一只蛋，犹如富人一头牛 

al malsaĝulo ne helpas admono, nur bastono
 (Z) 傻瓜不听劝导，只服从棍棒 

al malsaĝulo ne konvenas alta parolado
 (M) 愚顽人说佳美的话不相宜 

al malvero ne mankas kovrilo 谎言总能找到遮掩的手段 

al mi estas tute egale 对我来说都一样 



al mono kaj forto humiliĝas la sorto
 (Z) 命运屈服于金钱和势力 

al pec’ pecon algluas, kiu neston konstruas
 (Z) 一片粘一片，鸟巢终建成（鸟巢是由鸟用一

片片材料粘结而成的。意为：做事要有耐性和毅力，任何事都需要时间，不可能一蹴而

就） 

al porko Dio kornojn ne donas
 (Z) 上帝不让蠢猪长角（意为：愚昧无知的人不可骄傲。korno

是动物威力的象征，这里引申指人的傲气） 

al posedanto de metio mankas nenio
 (Z) 一艺在手，吃穿不愁 

al promeso oni ne kredas, kredu, kiu posedas
 (Z) 不要相信诺言，要相信拥有实物者 

al protekto kaj forto helpas la sorto
 (Z) 命运袒护强者 

al sklavo mon’ ne estas savo — li ĉiam restas sklavo
 (Z) 金钱解救不了奴隶——奴隶仍是奴

隶（本句反映了对奴隶的一种偏见） 

al tiu ĉio cedas, kiu monon posedas
 (Z) 谁有钱，谁就驾驭一切 

al tiu, kiu frapas vian dekstran vangon, turnu ankaŭ la alian
 (N) 有人打你的右脸，连左脸也

转过来由他打 

al tiu, kiu frapas vin sur la vango, prezentu ankaŭ la alian
 (N) 有人打你这边的脸，连那边的

脸也由他打 

al venko rajto venas, se ĝin forto subtenas
 (Z) 有实力作后盾，就有取胜的权利 

al vi ne plaĉis sitelo, laboru per martelo
 (Z) 不喜欢用桶汲水，你就去抡锤（意为：你可以根

据你的爱好和特长选择别的职业） 

al vi oni predikas, kaj nin oni pikas
 (Z)  

al via sano! 祝您健康！ 

alcele paroli 说话中肯；说话直截了当；说到要点 

aldone al... 除„之外（还„） 

alforĝita al la lito （因病或伤残）卧床；卧病在床；卧床不起 

alforĝita al la lito de morto 一病不起 

alia memo 另一个我；知心朋友；知己；得力助手（源出如下谚语：amiko estas alia memo

朋友乃第二个自我。“memo”除指自己外，还可以用来指一个人本身的个性、品质等。

alia memo 意即在个性、品质等方面与我类似、与我同心同德的人） 

alia tempo, aliaj moroj
 (Z) 不同的时代，不同的习俗；时代不同，习俗各异；时移俗易（源

出法语：autres temps, autres moeurs.） 

alia urbo, alia moro
 (Z) 不同的城市，不同的习俗；各地有各地的习俗 

alia vin laŭdu, sed ne via buŝo
 (M) 要别人夸奖你，不可用口自夸 

aliaj (semoj) falis inter dornojn, kaj la dornoj kreskis kaj sufokis ilin
 (N) 有落在荆棘里的；

荆棘长起来，把它挤死了 

aliaj domoj, aliaj homoj
 (Z) 不同的屋子，不同的人；场所变了，人也换了；居所不同，地

位各异 

aliaj falis sur la bonan teron, kaj donis frukton, jen centoble, jen sesdekoble
 (N) 有的（种子）

落在好土里的，就结实，有一百倍的，有六十倍的 

aliaj tempoj, aliaj moroj
 (Z) 不同的时代，不同的习俗；时代不同，习俗各异；时移俗易 

aliajn gvidas kaj mem ne vidas
 (Z) 给别人当向导，而自己却是瞎子（意为：误导别人。此

句出自《圣经·新约》中的“blindaj gvidantoj”：Vi blindaj gvidantoj! kiuj elkribras la kulon 

kaj glutas la kamelon. 你们这瞎眼领路的，蠓虫你们就滤出来，骆驼你们倒吞下去。

luko-06:39 kaj li parolis ankaŭ al ili parabolon: ĉu blindulo povas gvidi blindulon? ĉu ne 

falos ambaŭ en fosaĵon? 耶稣又用比喻对他们说，瞎子岂能领瞎子，两个人不是都要掉



在坑里吗？） 

alian ne mallaŭdu, vin mem ne aplaŭdu
 (Z) 不要贬斥别人，不要赞扬自己 

aliigi sian voĉon 变着嗓子［用假嗓子］说话 

aliloka ĉielo estas sama ĉielo
 (Z) 天空各地皆相同 

alkroĉi sin al pajlero （快要淹死的人）捞救命稻草；（在危难中）求助于靠不住的救急办

法；急不暇择 

alkudrita vosto 多余的人（或东西）；无用的人（或东西）；毫无关系的事；画蛇添足 

almozoj ne malriĉigas
 (Z) 施舍不会使人变穷 

almozpetanto sinĝena restas kun sako malplena
 (Z) 拘束的行乞者讨饭袋仍然是空的 

alnajlita al la lito per la malsano 被病缠在床上；因病卧床不起 

alniveligi al la tero （把建筑物、城市等）夷为平地 

alporti sian briketon al la konstruo 为某一事业作出自己的贡献；添砖加瓦 

alporti sian ŝtonon por konstruo 为某一事业作出自己的贡献；添砖加瓦 

alpremi iun al muro
 (Z) 把某人紧按在墙上；逼得某人走投无路；使某人陷入困境；逼某人

作最后决定；把某人难住；迫人太甚 

alpreni ion al la koro 把某事挂在心上；关心某事 

alpreni la armilojn 奋起战斗；动干戈 

alpreni vualon 戴起面纱；成为修女 

alskribi al ies konto 把（金额）记在某人借方账上 

alta loko 犹太人设坛祭祀的高地 

altan arbon batas la fulmo
 (Z) 树高遭雷劈（意为：骄傲者必受到严厉惩罚，骄傲必败）。—

—见到这条世界语谚语我们就会很自然地用汉语成语“树高招风”或“树大招风”来对

译。《世界语汉语词典》也说它的意思与“树大招风”相近（见该词典 p. 256）。据上海

辞书出版社出版的《中国成语大辞典》的解释，“树大招风”或“树高招风”的意思是

“树高了容易招风打击，比喻目标大了容易招致别人嫉妒”。那么，这条世界语谚语是

不是也有同样的喻义呢？答案是否定的。让我们来看一看在《Proverbaro Esperanta》的

分类索引中与它同一组（490 组）的其它几条谚语：ju homo pli fiera, des puno pli severa 

/ pro homo fiera ĝojas infero / malhumileco estas kara plezuro / fiereco venas antaŭ la falo / 

kiu leviĝis fiere, baldaŭ falos al tero。由此可见，这条谚语似应译成“雷劈高树（意为：

骄傲者必受到严厉惩罚，骄傲必败。” 

alternigi laboron kaj ripozon 使工作与休息交替进行；使劳逸结合 

altrudita batalo 互有准备的对阵战；正规战 

altrudita feliĉo estas ofte malfeliĉo 强加的幸福往往就是不幸 

alveni rekte el sia vilaĝo 像乡下佬似的；土里土气；垃圾；没有见过世面；还很天真幼稚 

alvokiĝo por sia profesio 敬业精神 

amasigi Pelionon sur Osson 把佩立翁山堆到奥萨山上；千方百计做办不到的事 

amasigo de pompaj esprimoj 华丽辞藻的堆砌 

amaso da fianĉoj, sed la ĝusta ne venas
 (Z) 求亲者一大堆，中意者却没来（意为：该来的没

有来） 

amaso da mono kaj titolo de barono
 (Z) 既有大量钱财，又有男爵爵位（喻：享有幸福优裕

的生活条件） 

amata ĉevaleto 爱谈的话题；常挂在口头的话题 

ambaŭ floroj de samaj valoroj
 (Z) 一路货色；半斤八两；一对宝；难兄难弟（形容两个人一

样，带有贬义。比较俄语：два санога пара.） 



ambaŭdekstra homo 两手同样灵巧的，左右手的 

ambaŭtranĉa [dutranĉa] glavo 双刃剑；敌我不分的计谋 

ambaŭtranĉa kritiko 会使自己和对方同样受伤害的批评；对双方皆不利的批评 

ameno diablon ne forpelas
 (Z) 口念“阿门”赶不走魔鬼（意为：不采取实际行动就不可能

取得实际效果） 

ami iun el la tuta koro 实心实意地爱某人 

ami kaj esti amata, jen la idealo nia 爱人而又被人爱，这就是我们的理想 

ami signifas sin doni korpe kaj anime 爱就是全身心地奉献 

amikeco aparte, afero aparte 交情是交情，生意是生意；交情是一回事，买卖又是一回事

（意为：账要算清） 

amikeco aparte, ofico aparte
 (Z) 交情是交情，公事是公事；公私应分明；公事公办 

amikeco daŭras tiel longe, kiel la homo estas tie 人在人情在 

amiko de amiko estas ankaŭ amiko 朋友的朋友也是朋友 

amiko en ĝojo kaj malĝojo
 (Z) 同甘共苦的朋友 

amiko en ĝojo kaj ploro
 (Z) 同甘共苦的朋友 

amiko estas kara, sed mi mem estas pli kara
 (Z) 朋友可贵，但我自己更可贵 

amiko estas kara, sed vero pli kara
 (Z) 朋友可贵，但真理更可贵 

amiko fariĝas frato en mizero
 (M) 朋友在患难中会像兄弟般亲密 

amiko fidela estas trezoro plej bela
 (Z) 忠实的朋友是珍贵的财宝；挚友如至宝 

amiko, intimulo 朋友乃是知心者 

amikoj nur en ŝajna maniero 虚情假意的朋友；面和心不和的朋友 

amikon karesu, sed kalkuli ne forgesu
 (Z) 要使朋友高兴，也要把账目算清；亲兄弟，明算

账 

amikon montras malfeliĉo
 (Z) 患难见知己；患难中，见朋友 

amikon ŝatu, malamikon ne batu
 (Z) 对朋友要珍重，对敌人要宽容 

amo estas forta, sed mono pli forta
 (Z) 爱情的力量大，金钱的力量更大 

amo faras ion, mono ĉion
 (Z) 爱情一能，金钱万能 

amo kaj amikaj tendencoj montriĝis en plej noblaj trajtoj 爱和友谊的倾向表现在高尚的

行为中 

amo kaj ĵaluzo estas gefratoj 爱情和忌妒是姐弟 

amo kaj printempo igas la poetojn kanti 爱情和春天令诗人诗兴大发 

amo kaj puno loĝas komune
 (Z) 爱和罚共居一处 

amo naskas kaj subtenas la vivon 爱情产生生命并维系生命 

amo pli kora, disiĝo pli dolora
 (Z) 爱得越真挚，分手越痛苦 

amo supermezura ne estas plezura
 (Z) 过分的爱反而令人不快 

amo venkas ĉion 爱情战胜一切。——注：语出古罗马诗人维吉尔(Vergilio,公元前 71-前 19)

《田园诗》第十节第六十九句：“爱情战胜一切，我们赢得爱情。” 

amoro estas la kuntuŝo de du epidermoj kaj la interŝanĝo de du kapricoj 性爱是两块表皮

的接触和两个任性欲望的交流 

amu antonon, sed gardu vian monon
 (Z) 爱安东，但要管好你的钱财（意为：在亲朋好友之

间也应财物各别，不可过分信赖。Antono 是斯拉夫民族常用的男子名。这里之所以用

它来泛指朋友，是因为它与 mono 押韵） 

amu domon novan kaj amikon malnovan
 (Z) 房子新的好，朋友老的好 

amu edzinon plej kore, sed tenu ŝin bonmore
 (Z) 最真诚地爱妻子吧，但要保持她的好品德



（意即不要放纵她） 

amu vian proksimulon kiel vin mem
 (M) 要爱人如己（此句在《新约》中也多处被引用） 

amu vian proksimulon, kaj malamu viajn malamikojn
 (N) 当爱你的邻舍，恨你的仇敌 

amuziĝi kun virino 抚爱女人；爱抚女人 

anarkio estas ĝuste ordo 无政府即秩序 

anemia knabino 软弱无力［弱不禁风］的女孩子 

anĝela pacienco 天使般的耐心；极大的耐心 

anĝelo de mildeco 温柔的安琪儿，非常温柔的人 

anima soifo je io 精神上对某事物的渴望 

animo al paradizo deziras, sed pekoj retiras
 (Z) 灵魂想要进天堂，罪孽把它往回拉 

animo pura ruzon ne bezonas 纯洁的心灵不需要诡诈 

animon pro animo 以命偿命 

ankaŭ al ni la suno eklumos
 (Z) 太阳也会照到我们这里来（喻：情况总会好起来的）；我们

这儿也会阳光普照的 

ankaŭ al nia nesto venos iam la festo
 (Z) 总有一天节日也会到我们的小窝来（喻：情况总会

好起来的） 

ankaŭ diablo tondron suferos
 (Z) 魔鬼也会遭到雷劈（意为：恶人总有恶报） 

ankaŭ dum ridado povas dolori la koro; kaj la fino de ĝojo estas malĝojo
 (M) 人在喜笑中，

心也忧愁；快乐至极，就生愁苦 

ankaŭ la lupon atingos la sorto
 (Z) 狼也难逃天数（意为：恶人总有恶报） 

ankaŭ oni ne enverŝas novan vinon en malnovajn felsakojn
 (N) 也没有人把新酒装在旧皮袋

里 

ankaŭ pejzaĝo estas ia animstato 景色也是一种情绪 

ankaŭ por diablo tondro ekzistas
 (Z) 雷电也会劈死魔鬼（喻：老天是会惩罚恶人的） 

ankaŭ sen kokoj mateniĝas! 没有公鸡啼叫，天还是会亮的！ 

ankoraŭ Dio ne dormas
 (Z) 上帝还没有睡觉（本句告诫人们别做违背上帝意旨的事） 

ankoraŭ la ezoko ne estas sur la hoko
 (Z) 狗鱼还没有上钩（意为：事情还不确实；还没有把

握） 

ankoraŭ la gajno ne estas en la mano
 (Z) 收益还没有到手（喻：还没有把握） 

ankoraŭ multe vi kuros, ĝis vi alkuros
 (Z) 你还要跑很长的路才能跑到（是：事情还远远没

有把握） 

ankoraŭ neniu evitis la sorton
 (Z) 能逃脱命运的人，还未曾有过 

ankoraŭ neniu plaĉis al ĉiu
 (Z) 讨得人人喜欢的人，还未曾有过；无人能称万人心 

ankoraŭ verda maljunulo
 (M) 仍然精力充沛［精力旺盛］的老人，老当益壮的人 

ankre naĝi 抛锚停泊 

anonci prezon por la kapo de iu 悬赏某人的首级 

anstataŭa vojo 临时行道（代替暂不能通行的路） 

antaŭ ĉio zorgu oficon — plezuro atendos sian vicon
 (Z) 首先尽心尽职，快乐自然有份 

antaŭ ĉio 在所有事之前；首先 

antaŭ grizulo stariĝu
 (M) 在白发的人面前，你要站起来（表示尊敬） 

antaŭ ies animaj okuloj 在某人想像中；在某人脑海中 

antaŭ ies nazo 在某人面前 

antaŭ la lango laboru la cerbo
 (Z) 先思而后言；先想后说 

antaŭ la pereo iras fiereco
 (M) 骄傲在前，毁灭在后 



antaŭ la pereo la koro de homo fieriĝas, kaj antaŭ honoro estas humileco
 (M) 败坏之先，人

心骄傲；尊荣以前，必有谦卑 

antaŭ la pereo venas fiereco; kaj antaŭ la falo iras malhumileco
 (M) 骄傲在败坏以先，狂心

在跌倒之前；骄横遭毁灭，狂妄必跌倒 

antaŭ la vizaĝo de prudentulo estas saĝo; sed la okuloj de malsaĝulo estas en la fino de la 

tero
 (M) 明哲人眼前有智慧；愚昧人眼望地极 

antaŭ mortigo de urso ne vendu ĝian felon
 (Z) 没有打死熊，不要先卖皮（意为：一事未成，

先莫吹嘘；不要过早乐观）（源出法国寓言家拉丰丹的寓言《熊和两个猎人》。寓言说，

两个伙伴因缺钱花向皮货商人预售了一张熊破，约定至迟两天内交货。他们幸运地在森

林里遇见了一只大熊，但当熊向他们快步走来时，他们却顿时吓得魂不附体，其中一人

连忙爬到树上，另一人装死躺下。熊走近他仔细察看了一番，还闻闻他的鼻子和耳朵，

以为他真的死了便离开他走进森林。这时树上的那位老兄从树上下来，问躺在地上的伙

伴熊在他的耳边说了些什么。那人回答说：“熊对我说：没有打死熊以前，不要先出卖

熊皮。”） 

antaŭ okuloj ne staras, doloron ne faras
 (Z) 不在眼前，就不会有痛苦；眼不见，心不痛（意

为：长久不见，彼此的想念之情就日渐淡薄。也指不在眼前的人或物不会引起忌妒） 

antaŭ tima okulo potenciĝas eĉ kulo
 (Z) 在胆怯者的眼前连蚊子也会成为庞然大物 

antaŭ vespero ne estu fiera
 (Z) 不到晚上不要得意（意为：不要得意过早，因为一天的情况

如何，一般要到晚上才能下结论） 

antaŭe intencu kaj poste komencu
 (Z) 先盘算，然后干 

antaŭe kion vi devas, poste kion vi volas
 (Z) 先做你应做的事，后做你愿做的事；先尽责，后

享乐 

antaŭen sen halto kaj timo! 勇往直前！ 

antaŭparolo liberigas de postparolo
 (Z) 有了序言就不要再写后记（意为：事先提醒或事先

的充分准备可以免除以后不必要的麻烦） 

anticipi la faktojn 倒叙，埋伏笔 

aparte de tio 另外，此外 

aparte kaj kune 个个都；全体；一律 

apartigi la ŝafojn for de la kaproj
 (N) 区别好人与坏人；区分智者与愚者（或强者与弱者） 

apartigi la tritikon for de la lolo
 (N) 分清稗子和小麦（喻意为：把无价值的和有价值的东西、

把有害的和有益的东西区别开） 

apenaŭ elrampi el la ovo 幼稚无知 

apenaŭ povi teni sin sur la piedoj （因虚弱、疲劳、酒醉等）几乎支持（或站立）不住，

站立不稳，步子摇晃，蹒跚 

aperas prudento, kiam pasis la momento
 (Z) 机失智生（意为：为时已晚。意近：事后诸葛

亮） 

aprila vetero — trompa aero
 (Z) 四月的天气，乍雨乍晴；四月天，易变脸 

apud plena manĝotablo ĉiu estas tre afabla
 (Z) 桌上摆满食品，人人和蔼可亲 

apud propra domo ŝtelisto ne ŝtelas
 (Z) 小偷不在自家附近行窃；小偷不偷近邻；兔子不吃

窝边草 

aranĝi aferon 成交；达成协议 

aranĝi negocon 成交 

aranĝite, ordigite
 (Z) （事情）已安排就绪；已圆满解决 

arbaro aŭdas, kampo vidas
 (Z) 树林听得见，田野看得到（本句提醒人们即使偷偷说的话或



做的事，也可能被人知道） 

arbo krakanta venton ne timas
 (Z) 喀喀作响的树不怕风吹（意为：谦让随和的人不会遭难） 

arbon oni juĝas laŭ la fruktoj 观其果而知其树（意为：观其行而知其人）——注：源出《圣

经·新约》《马太福音》第十二章第三十三节：aŭ faru la arbon bona kaj ĝian frukton bona, 

aŭ faru la arbon malbona kaj ĝian frukton malbona; ĉar la arbo estas konata per la frukto.‟（你

们或以为树好，果子也好；树坏，果子也坏。因为看果子，就可以知道树。） 

arĝenta tempaĝo 白银时代（指拉丁文学的时代，从 aŭgusto 大帝之死到 hadriano 大帝之死，

公元 14－138） 

Ariadna fadeno 阿丽阿德涅线；引路线；能帮助解决复杂问题的办法（源出希腊神话。雅

典英雄 tezeo 要进迷宫去杀死吃人的怪物，但害怕进去后出不来。克里特王弥诺斯的女

儿阿丽阿德涅就给他一把利剑和一个线团，让他拖着线进入迷宫。忒修斯杀死怪物后就

顺着这根线走出迷宫） 

arkadia paŝtisto  无忧无虑地居住在大自然环境里的人（阿卡迪亚是古希腊一高原牧区，以

境内安宁和居民生活淳朴著称） 

arkeo de Noa
 (M) 挪亚方舟；避难所 

armita de la kapo ĝis la piedoj 全副武装的 

armita ĝis la dentoj 武装到了牙齿；充分武装起来（从前南美沿海海盗除两手各执一件武

器外，牙齿还咬着一把刀） 

armita paco 武装的和平（各方都立足于战争）；火药味很浓的和平 

arogi al si diri 大胆地说；不顾唐突地说；不揣冒昧地说 

aroka vojo 与最主要的交通线交叉的路线 

arte daŭriganta juneco 人工驻留［人为延续］的青春 

astronomiaj ciferoj 天文数字；不可思议的庞大数字 

atakis lin horo malsaĝa
 (Z) 他一时犯傻；他一时头脑糊涂 

atakis teruro, ektremis la kruro
 (Z) 吓得腿哆嗦起来 

atenana sprito 文雅的机智；雅而不俗的俏皮话（据说古希腊雅典人说话非常机智、俏皮） 

atendi bonan veteron kaj laman kurieron
 (Z) 等候好的天气和（送急信的）瘸信差（意为：

迟迟不能作出决定或采取行动。）/ 等候好的天气和（送急信的）瘸信差；空等，白指

望（好天气尚能等到，送急件的瘸信差是不可能等到的，所以要想好天气和瘸信差一起

来到是绝对不可能的事） 

atendi sur tero, ĝis sekiĝos la rivero
 (Z) 在岸上一直等到江水枯干（意为：无限期等待下去；

空等） 

atendis, atendis, ĝis lin ĉerko etendis
 (Z) 等待又等待，直到进棺材（意为：白白等待；空等） 

atendis, meditis, ĝis en tombon englitis
 (Z) 等待，沉思，直到进入坟墓（意为：做事不可迟

疑不决、消极等待，否则将一事无成） 

atendu min antaŭ la domo de mia pranepo
 (Z) 请在我的曾孙门前等我吧（意为：你永远等

不到我；你决不可能等到我） 

atentu! 注意!；留心！ 

atesto de matureco
 (Z) 已达成人年龄证书；高中毕业证书 

atesto pri vizitado 肄业证书 

atika salo = atenana sprito 

atingi ĉiujn celojn per unu fojo 一次行动便达到全部预期的目的；毕其功于一役 

atingi ĝis la sepa ĉielo 如登天堂；幸福极了；高兴极了（古希腊哲学家亚里斯多德认为天

堂是由七重静止的晶体层组成的。据犹太圣徒书说，离地最远的七重天就是上帝和天使



居住一的天国的最高层，即极乐世界） 

atingi la vesperon de sia vivo
 (Z) 到了晚年；到了暮年 

atingi nur la duan lokon 屈居第二位；仅次于最好的；输了；被击败 

atingi sian celon per fero kaj sango 用铁和血达到自己的目的（铁血指武器和鲜血）；用暴

力手段达到目的 

aŭ ĉio, aŭ nenio
 (Z) 要么全部，要么全无（表示提要求者的毫不让步的态度。例如：mi volas 

aŭ ĉion aŭ nenion） 

aŭ festene, aŭ malplene!
 (M) 要么欢宴，要么饿饭（表示在两种极端情况之间的选择，意为：

要么全有，要么全无） 

aŭ festo, aŭ fasto
 (Z) 要么过节，要么斋戒（表示在两种极端情况之间的选择） 

aŭ kun ŝildo, aŭ sur ŝildo 要么战胜，要么战死（古罗马战死者的尸体通常用盾牌抬回来）；

不成功，便成仁 

aŭ kuseno sub ripo, aŭ bato per vipo
 (Z) 要么躺在垫上享乐，要么被鞭子抽打（意为：在两

种极端情况之间的选择。句中的“ripo”转义为“flanko”，即“体侧”） 

aŭ ministran postenon, aŭ pundoman katenon
 (Z) 要么当部长，要么进班房（表示在两种极

端情况之间的选择） 

aŭ per flato, aŭ per bato 或者阿谀奉承，或者残酷打击；不择手段地；千方百计地 

aŭ plej riĉa stato, aŭ plena malsato
 (Z) 要么腰缠万贯，要么吃不上饭（表示在两种极端情况

之间的选择） 

aŭ venki aŭ morti 不成功，便成仁 

aŭdi nenion de iu 没有收到某人的信；没有得到某人的消息 

Aŭgiaj ĉevalstaloj 奥吉亚斯王的马厩；极肮脏的地方；藏污纳垢之所（源出希腊神话。厄

利斯国一奥吉亚斯有许多马厩，这些马厩三十年没有打扫过，马粪堆积如山。大力士

Heraklo 引来河水一夜之间把马厩冲洗干净） 

aŭkcie aĉeti 在拍卖场上以最高价买下 

aŭskultas prudente, kiu aŭskultas atente
 (Z) 谁听得认真，谁就能听出奥妙 

aŭskulti kiel ĥinan predikon
 (Z) （好似）听中国人讲道（喻：完全不懂）；丈二和尚措不着

头脑；如堕五里雾中 

aŭskulti la voĉon de la prudento [de sia konscienco] 听从理智［良知］的呼声 

aŭskulti sub la pordo 靠着门偷听；门后偷听 

aŭskulti trans la muro 隔墙偷听 

aŭtomate la tero donas frukton, unue folion, poste spikon, poste plenan grenon en spiko
 (N) 

地生五谷，是出于自然的；先发苗，后长穗，再后穗上结成饱满的子粒 

aŭtunaj arboj, senfruktaj
 (N) 在秋天也结不出果子的树（《新约》中用来比喻不虔敬的人） 

avarulo avaras, heredantoj malŝparas
 (Z) 吝啬人守财，继承人挥霍（意为：吝啬的人积蓄

起来的钱往往被子女挥霍掉；意近：老子钱串子，儿子化钱炉） 

avarulo kaj porko estas bonaj post la morto 守财奴和大肥猪，只在死后对人有好处 

avarulo pagas duoble
 (Z) 吝啬的人加倍付钱（意为：该花的钱舍不得花，到头来反而花钱

更多） 

Ave Maria 万福玛利亚（天主教徒追念圣母玛利亚的祈祷词，原是天使 gabrielo 对圣母所

说的一段话） 

aviadila ŝipo 航空母舰 

azen’ al azeno riproĉas malsaĝon
 (Z) 驴子责骂驴子愚蠢（蠢人往往过于自信，其实他并不比

他所讥笑的人高明。意近：老鸦嫌猪黑，乌龟笑鳖跛；五十步笑一百步） 



azendorsa ponto 两端有斜坡、中间隆起的桥 

azenon komunan oni batas plej multe
 (Z) 伙用的驴子最挨打（喻：人们对共用的东西往往不

如对自己的东西那样爱惜） 

B 

babilas, muelas, kion lango elpelas
 (Z) 喋喋不休地尽自胡扯 

bakĥa kanto 饮酒歌 

balaaĵon el korto eksteren ne elportu
 (Z) 不可泄露不体面的隐私；家丑不可外扬 

balanci la kapon 点头（表示同意、赞许） 

baldaŭ vesperiĝos, etendiĝas la ombroj de vespero
 (M) 日已渐斜，晚影拖长了 

bani sin en la sango de senkulpuloj 杀戮无辜者（字面义使全身沾满无辜者的鲜血） 

bani sin en sia sango 躺在血泊中，浑身是血 

bani sin en siaj larmoj 以泪洗面；哭得像个泪人儿 

barakti kiel fiŝo ekster la akvo
 (Z) 像鱼离开水一样挣扎；拼命挣扎 

barakti kontraŭ la malfavoraj cirkonstancoj 与不利的环境作斗争，努力摆脱困境 

barbo elkreskis, sed saĝon ne naskis
 (Z) 胡子已长成，智力却未生（本句用来责备做了蠢事

的成年人） 

barbo potenca, sed kapo sensenca
 (Z) 胡子满把，头脑呆傻（此语用来讥讽常做蠢事的老年

人） 

barelo malplena sonas plej laŭte
 (Z) 空桶格外响（意为：无知者爱自夸；满壶不响，半瓶叮

当；半瓶子醋晃荡；滚动的空桶格外响，没熟的谷穗把头仰。）——（这谚语来自俄国

作家克雷洛夫的寓言《两只桶》。这篇寓言说，两只桶在路上滚，一只桶里装着酒，另

一只是空桶。装着酒的桶稳稳当当地滚动，而空桶却连蹦带跳，一路上隆隆作响。可是，

不管这只桶的声音多么响亮，它却不像装满酒的那只桶那样有分量。这条谚语后来被广

泛使用。当我们谈到某些没有真才实学、却爱夸夸其谈、发表空洞议论的人的时候，常

常使用这条谚语） 

bartolomea nokto 巴托罗缪之夜（指 1572 年 8 月 24 日即圣巴托罗缪节前夕巴黎天主教徒

按法国国王的命令和教会的意旨对基督新教徒所进行的大屠杀）；大屠杀 

bastono batas, bastono resaltas
 (Z) 用棍棒打人，自己也会挨打；害人者反害己 

bastono en la rado 障碍 

batadi kiel fiŝo kontraŭ glacio
 (Z) 如鱼撞冰；拼命挣扎 

batadi la venton
 (Z) 打风；干徒劳无益的事；白费力气（请比较《圣经·新约》《哥多林前

书》9：26 经文：mi do tiel kuras, kiel ne sendecide; tiel mi boksas, kiel ne bae la aeron. 所

以我奔跑，不像无定向的；我闭关，不像打空气的） 

batado de lakto produktas buteron
 (M) 搅动牛乳必生出乳酪（意为：凡行动必有结果） 

bataladi kontraŭ la sorto
 (Z) 与命运搏斗；拼命挣扎 

batali kontraŭ fantomoj 与主观幻想作斗争；反对空洞的理论 

batali kontraŭ ventmuelilo 同风车搏斗；同假想的敌人作战；与事实上不存在的危险作斗

争；作徒劳无益的奋斗（源出西班牙作家塞万提斯的长篇小说《唐·吉诃德》。主人公

唐·吉诃德把风车想像成巨人，和它搏斗，结果大败） 

batali per ungoj kaj dentoj 拼命厮打，你死我活地搏斗；不惜一切手段进行战斗；全力以

赴地；猛烈地；拼命地 

batalo pri la vivo kaj morto 生死存亡的斗争，生死搏斗 



batanto povas argumenti, batato devas silenti
 (Z) 打人者可以陈述理由，被打者只好默不作

声（意为：强者总是有理，弱者只好被欺） 

bati al si la bruston 捶打自己的胸（表示痛悔不已或极度悲哀）；捶胸 

bati bluaĵon al iu 把某人身上打出一块青 

bati du muŝojn per unu bato [trafi du muŝojn per unu bato] 一下子拍死两只苍蝇；一举两

得 

bati du muŝojn per unu bato 一下子拍死两只苍蝇；一举两得；一箭双雕 

bati la pavimon 在街上闲逛；街头游荡 

bati sian bruston
 (M) 捶胸（表极度悲痛或失望） 

bati sin sur la bruston [sian bruston, al si la bruston] 捶打自己的胸口（表示痛悔不已或极

度悲哀） 

batita komprenas aludon
 (Z) 挨过揍的人懂得暗示（意为：有过受害体验的人十分谨慎敏感） 

batita vojo 踏出来的路；走惯了的路；老路；常规 

bato de frato estas sen kompato
 (Z) 弟兄打弟兄，下手特别重 

bato de patrino ne longe doloras
 (Z) 妈妈的责打疼痛不长久 

bato pro bato 以拳还拳；一报还一报 

batu malbonulon, li vin flatos; kisu, li vin batos
 (Z) 打恶人，恶人会向你讨好；吻恶人，恶

人反将你打倒 

bazangula ŝtono
 (M) 房角石；牢固的基础  

bedaŭrinde! 真可惜！真遗憾！ 

bedaŭro kaj ĉagreno ŝuldon ne kovras
 (Z) 懊悔和忧伤抵偿不了债务 

bela birdo
 (Z) 花花公子；纨绔子弟 

bela celo por fabelo
 (Z) 不可能实现的美好目标；不可能达到的崇高的目的 

bela estas tiu, kiu bele agas 行为漂亮，才是漂亮；行为美的人，才是真美 

bela kiel anĝelo 像天使一样美；非常美丽 

bela kiel lilio 美如百合花；美极了 

bela kiel rozo 美如玫瑰花；美极了 

bela morto 英勇牺牲 

bela paro por altaro
 (Z) 美满而十分般配的一对（夫妻）（altaro 原义为“祭坛”，这里转义

作“教堂”讲。西方人结婚仪式通常在教堂内举行）；天作之合 

bela per vizaĝo, sed ne bela per saĝo
 (Z) 面孔美，但智慧不美；脸蛋漂亮，但头脑愚笨 

bela sekso 女性 

bela vizaĝo estas duono da doto
 (Z) 标致的脸蛋，嫁妆的一半 

bela vizaĝo, sed ne bela la saĝo
 (Z) 面孔美，但智慧不美；脸蛋漂亮，但头脑愚笨 

belaj rakontoj el trans la montoj
 (Z) 从山那边传来的美妙故事；离奇而动听的谎言 

beleco hodiaŭ estas, morgaŭ ne restas
 (Z) 今天美貌，明天苍老；红颜易老 

beleco logas, virto apogas
 (Z) 美貌诱人，美德立人；美貌使婚姻浪漫，贞洁使婚姻牢固（此

语有两种理解和译法） 

belecon taksas ne okulo, sed koro
 (Z) 评价美不是用眼睛而是靠心灵 

belo pereas, virto daŭras 美貌是短暂的，而美德永存 

bengala fajro 蓝焰烟火；信号烟火（过去一度作为船失事的信号） 

benita akvo （天主教）圣水；（佛教）净水 

beno estas sur la kapo de piulo
 (M) 福祉临到虔诚人的头上 

bezono estas plej forta ordono
 (Z) 需要是最有威力的命令（意为：人在急需的情况下或在贫



困中什么事都能做得出） 

bezono leĝon ne obeas 需要不服从法律（这里为做事可以不择手段的辩解） 

birdo kantas laŭ sia beko
 (Z) 不同的鸟，唱不同的歌（意为：各人有各人性格；个性各不相

同） 

birdo petolas, kiom ĝi volas
 (Z) 鸟儿只要愿意，尽可玩耍嬉戏（形容自由自在、无拘无束的

状态） 

blanka akcepto 空白承兑（承兑只有开支票人签名但未写明款额的支票） 

blanka edziĝo （无性关系的）名义上的结婚；无性婚姻 

blanka kartoĉo （无弹头的）空弹 

blanka kiel kreto 面色惨白 

blanka kiel lilio 百合花般洁白的；洁白无瑕的 

blanka korvo 白鸦；与众不同的人；标新立异的人 

blanka kredito 无担保贷款 

blanka nokto 不眠之夜 

blanka operacio 不赔不赚的交易，无利可图的交易 

blanka salo 精盐 

blanka teroro 白色恐怖 

blanka vendo 卖主并不真正交货的出售，卖空 

blanka viando 白肉（类）（指家禽肉、小牛肉、猪肉等） 

blankaj armiloj 白刃武器（刀剑、匕首等） 

blankaj sklavinoj 白色女奴（指从欧洲贩买来的）白人青年妓女 

blankaj versoj （不押韵的）自由体诗；无韵诗 

blankflora lilio estas simbolo de pureco 开白色花的百合是纯洁的象征 

blinda arkado 盲拱廊 

blinda fenestro 假窗（作成窗形的外壁） 

blinda flugado 盲目飞行（驾驶不看地面全凭仪表的飞行） 

blinda kiel talpo 像鼹鼠一样瞎的；几乎全失明的 

blinda muro 无窗墙；闷墙 

blinda vojo 走不通的路；死路 

blindulo kartojn ludi ne devas
 (Z) 盲人不该玩纸牌（意为：应对自己因盲目行事而犯的错误

负责） 

blindulo kondukas blindulon
 (N) 瞎子给瞎子引路；外行指导外行，大家都遭殃；问道于盲 

blokado de la salajroj 工资冻结 

blovas vento de... 闹„风潮 

blovi en abelujon 往蜂房里吹气；捅马蜂窝；惹是生非 

blua infano 患青紫病（即有先天性心脏缺损）的儿童 

blua malsano 青紫病（即先天性心脏缺损）；紫绀 

blua rubando 大西洋蓝色奖章（授予横渡大西洋最快的客轮） 

blua sango 贵族血统；贵族出身 

bluŝtrumpulino 女学者，才女；冒充学者气派的女性 

bojas hundido, ĉar tiel faras la hundo
 (Z) 小狗学着大狗叫（意为：大人带什么头，孩子学什

么样） 

bojas hundo sen puno eĉ kontraŭ la suno
 (Z) 即使对着太阳叫的狗，也不该受惩罚（这是人

在受到无端指责或谩骂时用来回敬对方的话，意思是：你尽可责难或谩骂，但我一概不



予理睬） 

boji kontraŭ la luno （狗）对着月亮叫；空嚷；徒劳；枉费心机 

bolas kolero en lia koro 他怒火中烧 

bona advokato, malbona najbaro 好律师，坏邻居 

bona estas domo nova kaj amiko malnova
 (Z) 房子新的好，朋友老的好. 

bona estas fremdlando, sed aliaj tie loĝu
 (Z) 外国固然美好，但还是让别人去住吧 

bona estas Romo, sed tro malproksima de nia domo
 (Z) 罗马虽好，但离我们的家太远（意为：

还是家乡和祖国好） 

bona estimo valoras pli ol arĝento kaj oro
 (M) 受人尊重，胜似金银 

bona famo sin trenas testude, malbona kuras rapide
 (Z) 好事不出门，坏事传千里（请比较

俄语：добрая слава лежит, а дурная бежит.） 

bona gloro pli valoras ol oro 好名声胜似金子 

bona ideo venas post la pereo
 (Z) 完蛋后有了好主意（意为：为时已晚。意近：马后炮） 

bona ideo venis al li en la kapon 他想到了一个好主意 

bona kaporalo revas esti generalo
 (Z) 好下士总想当将军（意为：人应有大志） 

bona karaktero estas protekto al la homo 善良的性格是对人的一种保护 

bona osto neniam venas al bona hundo 好狗从来吃不到好骨头（意为：有功绩的人很少得

到应有奖赏） 

bona puno por malbona peno
 (Z) 恶行应得公正的惩罚 

bona samariano
 (N) 好心的撒马利亚人；乐善好就施的人（撒马利亚是古代巴勒斯坦的城市，

以色列王国的首都） 

bona stato saĝigas, malbona malsaĝigas
 (Z) 良好境况使人聪明，恶劣境况使人愚蠢 

bona vetero ne ĉiam daŭras 好天气不会永远不变；好事都有个尽头 

bona vino al la fino
 (Z) 好酒留到最后；最好的东西留在最后 

bona volo 诚意；乐意，情愿 

bonaj infanoj gepatrojn feliĉigas, malbonaj ilin entombigas
 (Z) 好的子女使父母幸福，坏的

子女把父母性命断送 

bonaj kalkuloj, bonaj kunuloj
 (Z) 账目算清楚，同伴好相处；亲兄弟，明算账 

bonan apetiton! 请多吃点！愿你吃得香！ 

bonan dormon! 愿您睡个好觉！愿您睡得香！ 

bonan nokton! （用于晚上分手时）晚安！再见！ 

bonan tagon! 您好！（白天见面问好时用） 

bonan vojaĝon! 祝旅途愉快！ 

bonan vojon! 一路顺风！ 

bone kreskas la herbo, sed ĉevalo jam mortis
 (Z) 草长得虽好，但马儿已经死了；待到牧草

长高时，马儿早已被饿死（意为：为时已晚） 

bone noti ion en la kapo 牢记某事 

bone sidi en selo （骑马）骑得很稳；地位稳固；职位稳固 

bone sukcesu, sed ankaŭ nin ne forgesu
 (Z) 愿你取得巨大成就，但也不可忘掉朋友 

bone ŝlosi ion en la kapo 牢记某事 

bone tiu sidas, al kiu la sorto ridas
 (Z) 命运向谁笑，谁就运气好；谁走好运，谁就称心如意 

bonfaron oni facile forgesas
 (Z) 恩惠易忘（意为：忘恩负义的人总是不把别人对他的好处和

恩德记在心上） 

bongusta peco longe ne atendas
 (Z) 美味佳肴不久等食客（意为：好东西剩不下） 



bonkora homo donos bonon al sia animo, kaj kruelulo detruas sian karnon
 (M) 仁慈的人，善

待自己；残忍的人，扰害己身 

bono farita ne estas perdita
 (Z) 好事不会白做（意为：人们会永远记住做好事的人的恩惠并

将以适当方式酬谢他） 

bono kaj vero renkontiĝas, justeco kaj paco sin kisas
 (M) 慈爱和诚实，彼此相遇；公义和平

安，彼此相亲 

bono posedata ne estas ŝatata
 (Z) 掌握在手中的宝物往往不被珍视（意为：人们往往看不到

自己的优势或长处） 

bovidon mi atendis, infanon Dio sendis
 (Z) 我指望得到牛犊，上帝却把孩子送来（意为：穷

人反而子女多） 

bovo prenita, koko donita kaj — kvita
 (Z) 拿你一头牛，给你一只鸡——咱们谁也不欠谁（意

为：不公平的交换；占人便宜） 

brako en brako 臂挽着臂；亲密地 

brava batalanto kontraŭ plado bolanta
 (Z) （只敢）与热菜作战的勇士；（只是）饕餮之徒；

（意为：虚张声势的假勇士） 

brava homo en sia domo
 (Z) 只敢在自己家中耍威风的好汉；假勇士（意近：狗是百步王，

只在门前狂） 

brava virino estas krono por sia edzo
 (M) 才德的妇人，是丈夫的冠冕 

bravulo kontraŭ muŝo, sed muŝo kontraŭ bravulo 面对苍蝇是勇士，面对勇士则是苍蝇；

假勇士，真懦夫 

bridi la buŝon 控制言谈；审慎谈吐 

bridi sian buŝon 管住自己的嘴（不乱说）；闭口不言；审慎谈吐；控制言谈 

brogita eĉ sur akvon blovas
 (Z) 挨过烫的人见水都要吹一吹（意近：一朝被蛇咬，三年怕井

绳） 

bronza koro 铁石心肠 

bronza matrono kun pesilo estas alegorio de la Justico 手执天平的古罗马妇女青铜像是司

法的象征 

brue kaj laŭte 闹哄哄地；声音嘈杂地 

brula demando 热烈争论的［争论不下的，棘手的］问题 

bruldifekton pro bruldifekto, vundon pro vundo, kontuzon pro kontuzo!
 (M) 以烙还烙，以伤

还伤，以打还打！ 

bruli por iu 热烈地爱着某人 

bruligi al si la lipharojn
 (Z) 把自己的（上唇）胡子燎焦；遭到难堪的失败 

bruligi incenson antaŭ potenculoj 在权贵面前阿谀奉承 

bruligi incenson 谄媚地赞扬；奉承 

bruligi post si la pontojn 烧毁背后所有的桥；自断退路；破釜沉舟 

bruligi siajn fingrojn (en ia afero) （因管闲事或鲁莽地参预一件事而）吃苦头或吃亏；招

惹是非 

bruligi siajn fingrojn （因管闲事或鲁莽地参预一件事而）吃苦头；吃亏；招惹是非 

bruo potenca, nula esenco
 (Z) 大声的喧嚷，空洞的内容（意为：空话，大话） 

buĉas la lupo, oni ankaŭ ĝin buĉos
 (Z) 狼残害人，人也将把狼残杀掉（意为：恶有恶报；害

人反害己） 

buŝo kontraŭ buŝo 口对口地 

butonumi iun malvaste
 (Z) 严格管束某人（直译：把某人衣服钮扣扣紧） 



C 

cedi al iu la lokon 把位子让给某人，给某人让座 

cedi la lokon al... 让位于；被„所代替 

celi anseron, trafi aeron
 (Z) 瞄准的是雁，射中的是天（意为：未射中；失败） 

celis paseron, trafis anseron
 (Z) 向麻雀瞄准，却射中了大雁（意为：得到的结果与原来所希

望的不同） 

cent jarojn silentis kaj subite sin prezentis
 (Z) 沉默百年突然出现（意为：长期杳无音信的人

意外地来到面前） 

certaĵo kaj leĝo, kiel amen en preĝo
 (Z) 犹如教堂诵阿门，（此事）肯定又必然（“amen”原

是希腊语，意思是“诚心所愿”。犹太教徒和基督教徒每次祈祷都要用它作为结束语） 

certe, kiel duoble du kvar
 (Z) 像二乘二等于四一样无可置疑；像二二得四那样确定无疑 

cezara operacio 剖腹产术（相传古罗马皇帝 Julio Cezaro 是剖腹出生的，故名） 

ciklaj difinoj 循环定义（即用甲来说明乙、用乙来说明甲的相互释义的方式，如：“蛋是鸡

生的卵，鸡是从蛋里孵出来的”） 

cindrulino
 (Z) 烧火女佣；灰姑娘 

cipreso de funebro 哀悼之柏（在西方文学作品中柏是悲哀、死亡的象征） 

Ĉ 

ĉar ĉe multe da saĝeco estas multe da zorgemeco; kaj, kiu plimultigas siajn sciojn, tiu 

plimultigas siajn dolorojn
 (M) 因为多有智慧，就多有愁烦；加增知识的，就加增忧伤 

ĉar ili semas venton, ili rikoltos ventegon
 (M) 他们所种的是风，所收的是暴风 

ĉar la saĝeco estas ŝirmo tiel same, kiel mono estas ŝirmo; sed la supereco de scienco 

konsistas en tio, ke la saĝeco donas vivon al sia posedanto
 (M) 因为智慧护庇人，好像银

钱护庇人一样；惟独智慧能保全智慧人的生命，这就是知识的益处 

ĉar sonĝo prezentiĝas per multe da agado, kaj parolo de malsaĝulo konsistas el multe da 

vortoj
 (M) 事务多，就令人作梦，言语多，就显出愚昧 

ĉar vi estas polvo kaj refariĝos polvo
 (M) 你既然是尘土，就要归回尘土 

ĉarmeco estas trompa, kaj beleco estas vantaĵo
 (M) 艳丽是虚假的，美容是虚浮的 

ĉasaĵo ĉasanton ne atendas
 (Z) 猎物不等猎人（意为：只有勤于寻找目标而又善于掌握时机

的猎人才能捕捉到猎物） 

ĉe botisto la ŝuo estas ĉiam kun truo
 (Z) 鞋匠总穿破鞋（意为：有技术专长的人因埋头于自

己的专业而无暇顾及自身的物质利益或享受。意近：木匠家里无凳坐，卖油娘子水梳头）。

如果我们只按字面把这条习语性谚语译成“靴匠总穿破鞋”而不加任何注释和说明，中

国读者很可能会把它与汉语的“厨子饿肚子，裁缝没被子”（形容旧时代手艺人的穷困）

这句谚语联系起来，从而产生理解上的错误。实际上，这条世界语谚语并没有手艺人生

活贫困的含义。它在《Proverbaro Esperanta》的分类索引中是被开在 261（malegoisme），

616（propra—neflegata）和 658（fako）项下的，这证明这句谚语的喻义应该是：有技

术专长的人由于埋头于业务而无暇顾及自身的物质利益，因而难以享受本人专业技术的

好处。所以，在这句谚语的汉语译文的后面必注明它的喻义，以免引起中国读者的误解 

ĉe ies kalkanoj 紧跟某人；尾随不舍 

ĉe l’ freŝa faro
 (Z) 在（作案）现场；抓个现行；当场 



ĉe la brusto de Abraham = sur la sino de Abraham 

ĉe la ĝusta faro 就在行动过程中；当场 

ĉe la kapo de... 在„的前部；居„的首位；在开头的部分 

ĉe la kvar anguloj de la tero 世界各地 

ĉe la lumo de tiuj faktoj ni povas deklari... 在这些事实的启发下，我可以宣布… 

ĉe la lumo de… 在„启示下；从„角度看；根据… 

ĉe la randoj de la tero 在世界尽头；在天涯海角 

ĉe la tagiĝo
 (Z) 黎明时；在开始时；在初期 

ĉe la unua ekvido ili trovis siajn afinecojn reciprokajn 他们一见面就发现彼此情投意合 

ĉe la unua rigardo 初次看见时；乍看起来 

ĉe la zenito 在（名望、权力等）顶峰；顶点；极盛时 

ĉe mastro ŝtelisto la servantoj ne ŝtelas
 (Z) 在作贼的主人家中仆人不偷东西（意为：行家骗

不了行家；同行不相欺） 

ĉe multo da sonĝoj kaj multo da vortoj estas multe da vantaĵoj
 (M) 多梦和多言，其中多有虚

幻 

ĉe multo da vortoj ne evitebla estas peko; sed kiu retenas siajn lipojn, tiu estas saĝa
 (M) 多

言多语难免有过；约束自己嘴唇，是有智慧 

ĉe plej granda fido memoru pri perfido
 (Z) 当你最信任一个人的时候，不要忘记他也可能背

叛你；在最信赖的时候，不要忘记还有背叛二字 

ĉe stomako malsata ne kapricas palato
 (Z) 饥饿的肚子不挑食；饥不择食 

ĉe tablo malplena babilo ne fluas
 (Z) 席面不丰盛，说话不投机 

ĉe tro ĝentila ekstero mankas sincero
 (Z) 表面过分客气，定有虚情假意；礼多必诈 

ĉe vesto velura suferas stomako
 (Z) 身穿丝绒袍，肚子吃不饱（意为：宁肯饿肚子，也要撑

面子；挥霍招致贫困） 

ĉe vido 在见到时；一见„就 

ĉe vulpoj ĉiam naskiĝas nur vulpoj
 (Z) 狐狸总是生狐狸（意为：什么样的父母，生出什么样

的子女，尤指父母不好，子女也不会好） 

ĉeesti kun karno kaj ostoj 亲自出席，亲自在场 

ĉeesti per propra korpo 亲自出席，亲自在场 

ĉerpi akvon per kribrilo
 (Z) 用筛子打水；竹篮打水；做徒劳无益的事；白费力气；竹篮打

水一场空（出自拉丁谚语：lympham cribro infundere） 

ĉerpi el fremda monujo 从别人钱袋里拿钱花；慷他人之慨 

ĉerpi el sia arsenalo da argumentoj 运用自己的论据库（从自己的全部论据中选用论据） 

ĉesis esti vino, sed vinagro ne fariĝis
 (Z) 不再是酒了，可也没有变成醋；非驴非马；不伦不

类 

ĉi tie kuŝas... „长眠于此（墓碑开头语） 

ĉi tio kuŝas ankoraŭ sur la genuoj de la dioj 这事尚不确实［尚未可知］ 

ĉi tiu kaliko pasu for de mi
 (N) 但愿能避免这次苦难；这种不幸千万别落到我头上！ 

ĉi tiu mizera karno, kiun la tempo turnos en polvon 这可怜的肉体，时间将使它变为尘土 

ĉi tiu volo de la ploroj 现世；尘世 

ĉia dono estas bono
 (Z) 给什么都好；白给的东西都是好东西；白给的东西不能挑剔；随缘

乐助，不计多少（源自：всякое даяние благо） 

ĉiam pli kaj pli 越来越„；愈益 

ĉiam pli 越来越„；愈益 



ĉiam post kelkaj tagoj 每隔几天 

ĉiam resti al si mem 始终是那个样子 

ĉie estas varme, sed hejme plej ĉarme
 (Z) 处处皆温暖，家中最怡人（意为：无论什么地方也

不如自己的家或家乡好） 

ĉielo kaj tero 天地作证（起誓用语） 

ĉinaj ombroj 皮影戏 

ĉio cetera 其他一切；所有其他的事物 

ĉio dependas de “se” kaj “kiam”
 (Z) 一切取决于条件和时间（意为：一切都是不确定的，相

对的） 

ĉio dependas de la tempo kaj de la loko 一切依时间和地点而定 

ĉio devas havi limon! 凡事都应有个限度！ 

ĉio en la mondo 全部；所有的一切（人或事物） 

ĉio estas [iras] en ordo 一切正常 

ĉio estas ebla por kredanto
 (N) 对于虔信的人，什么都可能 

ĉio estas justa en amo kaj milito 情场、战场，不择手段 

ĉio estas perdita 一切都完了 

ĉio estas por li kiel polvero sur la tero
 (Z) 一切对于他犹如地上的一粒尘埃（意为：他不把一

切放在眼里） 

ĉio estas sub la mano 一切都在控制之下；一切正常 

ĉio estas vanta kompare kun la eterneco 和永恒相比，一切都是无足轻重的 

ĉio estas vantaĵo kaj ventaĵo
 (M) 一切都是虚空，都是捕风 

ĉio estas vantaĵo 凡事都是虚空；一切皆空 

ĉio havas finon
 (Z) 万事皆有终 

ĉio havas sian “sed” kaj “se”
 (Z) 一切事物都有它的“但是”和“如果”（意为：一切事物都

是不确定的、复杂的和相对的） 

ĉio mankas, kio necesus 凡缺少的，皆为需要的 

ĉio rara, kara 物以稀为贵 

ĉio restu ĉe sia loko 所有东西都应放在应该放的地方；各人应守各人的本分 

ĉio sia estas plej ĉarma
 (Z) 自己的一切都是无比美好的 

ĉio supermezura estas terura
 (Z) 一切超过限度的事物都是可怕的（意为：凡事皆不可超过

限度） 

ĉio sur sia loko 一切正常 

ĉio ŝanĝiĝas, kaj nenio estas eterna 一切都在变化，无一是永恒的 

ĉio taŭgas, kio venas
 (Z) 到手的，都是合用的（意为：没有别的选择，就凑合着用吧） 

ĉio transmara estas ĉarma kaj kara
 (Z) 海外的一切都是令人神往而珍贵的 

ĉio venas ĝustatempe al tiu, kiu scias atendi 善于等待者事必成 

ĉio, kio estas en la mondo, la dezirego de la karno kaj la dezirego de la okuloj kaj la fiereco 

de vivo, estas ne de la Patro, sed de la mondo
 (N) 凡世界上的事，肉体的情欲，眼目的

贪欲，并今生的骄傲，都不是从父来的，乃是从世界来的 

ĉion avidi, ĉion perdi 渴望一切，失去一切；渴望得到一切，反把一切丢掉 

ĉion bonan! 祝你一都好！ 

ĉion enkalkulinte 全面考虑起来；总的说来 

ĉion konsiderante 从各方面来看；全面地来看；考虑各种情况；从各方考虑起来；通盘考

虑起来；总的看来；总的说来，从大体上说 



ĉion mian mi portas kun mi 我之一切皆随带。意为：一身之外无长物；我所自豪者即精神

财富（此语出自传说中的古希腊七智者之一比安特之口。他认为只有精神财富才是他不

可分割的财产。源出拉丁语：omnia mea mecun porto.） 

ĉion novan oni ŝatas, malnovan oni forbatas
 (Z) 人们珍爱一切新的，人们打毁一切旧的 

ĉion rigardi tra sia persona vitro
 (Z) 用自己的观点看一切事物；主观地判断一切事物；带着

个人偏见看待一切 

ĉirkaŭ sanktuloj diabloj vagas
 (Z) 圣者周围魔鬼在游荡（意为：要时刻提防坏人的诱惑） 

ĉirkaŭflatadi kaj ĉirkaŭflirtadi iun
 (Z) 百般讨好某人 

ĉirkaŭpreni per unu vido 一览无余；把„尽收眼底 

ĉirkaŭzoni la lumbojn de sia menso
 (N) 束上心中的腰；准备好行动 

ĉiu “li” havas sian “ŝi”
 (Z) 人人都会找到伴侣；人各有偶；有情人终成眷属（这是一句安慰

人的谚语，告诉我们人人最终都会找到配偶。句中的“li”泛指“男人”，“ŝi”泛指“女

人”） 

ĉiu “tial” havas sian “kial” 每一个“因此”有一个“为何”；凡事皆有因；事出必有因 

ĉiu abomenaĵo trovas sian adoranton
 (Z) 任何令人厌恶的东西都有人喜爱；丑人也有人爱 

ĉiu amas ordinare personon, kiu estas simila al li 人们通常都喜欢和自己相似的人；人以群

分 

ĉiu angulo kun sia sanktulo
 (Z) 各地有各地的圣人（意为：一个地方所尊崇的圣人，在别的

地方不一定受到尊崇） 

ĉiu barono havas sian kapricon
 (Z) 各人有各人的怪念头；各人有各人的离奇想法（本句用

以讥讽想入非非的人） 

ĉiu besto zorgas pri sia nesto
 (Z) 每个动物都关心自己的窝（意为：人人为己） 

ĉiu dua 每隔„；隔一个地 

ĉiu eraro estas kulpo
 (Z) 凡错误皆为过错（意为：错事就是错事；行为不会因错误而成为正

确） 

ĉiu estas supozata senkrima ĝis li estas deklarata kulpa 在被宣布有罪前，人人都被看作是

无罪的 

ĉiu estis junulo, ĉiu estis pekulo
 (Z) 人人都曾年青过，人人都曾犯过错；谁都年轻过，谁都

难免有过错；每个人曾经都是青年，每个人曾经都是罪人（意为：人在年青时代都难免

有过过错） 

ĉiu familio havas sian kriplulon
 (Z) 每个家族都有残缺不全的人；各家有各家的残疾人（意

近：丑儿家家有） 

ĉiu havas sian guston
 (Z) 各人有各人的口味；百人吃百味；各有所好；萝卜白菜，各有所

爱 

ĉiu havas sian kaŝitan mizeron
 (Z) 人人都有难言之苦 

ĉiu havas sian propran guston
 (Z) 各人有各人的口味；各人有各人的爱好；人各有所好 

ĉiu havas sian ŝarĝon
 (Z) 人人都有自己要挑的担子（常指对家庭的义务）；各人有各人的操

心事 

ĉiu havas sian vermon
 (Z) 各人有各人的苦恼（句中的 vermo 作“苦恼”或“忧愁”讲，显

然是受了俄语“червь”一词的影响） 

ĉiu homo amas sin mem 人人都爱自身 

ĉiu homo estas mortema 人皆有一死；人生自古谁无死？ 

ĉiu iras, kiel saĝ’ al li diras
 (Z) 各人按自己的智慧行事；各人自行其事（意为：不考虑别人

怎么说，自己认为对的就去做） 



ĉiu karno estas herbo
 (N) 众生如草木（意为：人有荣辱，草有枯荣） 

ĉiu klopodu nur en sia metio, tiam al la urbo mankos nenio
 (Z) 如果每个工匠都各守其业，

城里任何东西都不会短缺 

ĉiu komenco estas malfacila
 (Z) 凡事起头难；万事开头难 

ĉiu kreas sian forton, ĉiu forĝas sian sorton 各人的力量自己创造，各人的命运自己锻造 

ĉiu manĝas, kiel li aranĝas
 (Z) 各人怎么安排（即按自己喜爱的方式烹调），就怎么吃（意为：

各人自行其是） 

ĉiu mano al si altiras
 (Z) 每一只手都把东西拉向自己（意为：人人都为自己谋取私利） 

ĉiu medalo du flankojn posedas 每一枚奖章都有正反两面；任何事物都有好坏两个方面 

ĉiu mezuras aliajn laŭ sia mezurilo
 (Z) 每个人都用自己的尺度衡量别人；以己度人 

ĉiu morgaŭ havas sian zorgon
 (Z) 明天自有明天的事；明日自有明日事（请比较《圣经·新

約》《马太福音》6：34）：tial ne zorgu pri la morgaŭa tago, ĉar la morgaŭa tago zorgos pri si 

mem; sufiĉa por la tago estas ĝia propra malbono 所以不要为明天忧虑，因为明天自有明

天的忧虑；一天的难处一天当就够了） 

ĉiu opiniis siajn idojn la plej belaj 人人都觉得自己的孩子最漂亮 

ĉiu persono kun sia bezono
 (Z) 每一个人都有自己的需要；各人有各人的需要 

ĉiu petanto ricevas, kaj la serĉanto trovas, kaj al la frapanto estos malfermite
 (N) 因为凡祈

求的，就得着；寻找的，就寻见。叩门的，就给他开门 

ĉiu por si mem estas la plej kara
 (Z) 人人都认为自己最可贵（意为：爱惜自己胜于爱惜他人） 

ĉiu por si, por ĉiuj di’
 (Z) 人人为自己，上帝为大家（这是利己主义者的一种说法） 

ĉiu propran saĝon posedas
 (Z) 各人有各人的智慧（意为：各人有各人行事或处理问题的独

特方式，因此不要对别人做的事说长道短或横加干涉） 

ĉiu provas, kion li povas
 (Z) 能做不能做，每人试一试（言外之意：但不一定非做成不可） 

ĉiu regno, dividita kontraŭ si, dezertiĝas; kaj domo, dividita kontraŭ domo, falas
 (N) 凡一国

自相分争，就成为荒场。凡一家自相分争，就必败落 

ĉiu sezono kun sia bono
 (Z) 每一季节都有其优点；一年四季，各有其利 

ĉiu sin direktas, kiel la kap’ al li diktas
 (Z) 每个人都朝着脑袋指示的方向走；各人有各人的

行为或生活方式 

ĉiu sin gvidas, kiel li vidas
 (Z) 每个人都依自己所见决定行走方向；各人有各人的主见［行

事方式］ 

ĉiu sur sian lokon! 各就各位! 

ĉiu tajloro havas sian tranĉmanieron
 (Z) 每个裁缝都有自己的裁剪方式（意为：各人有各人

的行事方式） 

ĉiu vivas laŭ sia prudento kaj sento
 (Z) 每个人都按自己的理智和感觉生活（意为：每个人都

有自己的独立见解；各人有各人的主见。来自俄语：жить своим умом.）；各人有各人

的生活方式 

ĉiu vulpo sian voston laŭdas
 (Z) 狐狸都夸自己的尾巴好；癞痢头儿子自己的好；自吹自擂 

ĉiu, kiu faradas malbonon, malamas la lumon
 (N) 凡作恶的便恨光 

ĉiu, kiu rigardas virinon, por deziri ŝin, jam adultis je ŝi en sia koro
 (N) 凡看见妇女就动淫

念的，这人心里已经与她犯奸淫了 

ĉiuj enterigitoj estas plenaj de meritoj
 (Z) 所有被安葬者都有丰功伟绩（意为：一个人的优

点和功绩往往在死后才被人大肆赞扬，可惜已经晚了）；人死后总是被大加赞扬 

ĉiuj malvirtoj kuŝas en nia koro 一切罪过都在我们心中 

ĉiuj malvirtoj, ĉiuj virtoj kuŝas en nia koro 所有的邪恶，所有的美德，都在我们的心中 



ĉiuj milionoj konsistas el milonoj
 (Z) 所有的百万都是由若干个千分之一组成的；积少成多；

聚沙成塔 

ĉiuj parfumoj de Arabujo ne povus bonodorigi tiun ĉi maneton! 全阿拉伯的香料也无法使

这只小手变得香一点！（古代欧洲习俗当某人被指控犯有罪行时，他如果要表明自己清

白，便当众洗净自己的双手。莎士比亚著名悲剧《麦克佩斯》中麦克佩斯夫人受到良心

谴责时曾说了这句话） 

ĉiuj popoloj estas fratoj 四海之内皆兄弟 

ĉiuj riveroj iras al la maro, sed la maro ne pleniĝas; al la loko, al kiu la riveroj alfluas, ili 

alfluas ĉiam denove
 (M) 江河都往海里流，海却不满。江河从何处流，仍归还何处 

ĉiuj vojoj kondukas al Romo 条条道路通罗马；殊途同归 

ĉiuj, kiuj glavon prenas, per glavo pereos
 (N) 凡动刀的，必死在刀下（意为：自己害自己；

玩火者必自焚） 

ĉiun demandu, sed mem al vi komandu
 (Z) 询问每一个人，但要自己主宰自己；听取每个人

的意见，但行动要由你自己决定（意为：别人的意见固然要听，但自己的行动要由你自

己决定）；询问每一个人，但主意要你自己拿；自行其是 

ĉiun duan tagon 每隔一天；每两天（一次） 

ĉiun tria tagon 每隔两天；每三天（一次） 

ĉu el dornarbetoj oni kolektas vinberojn, aŭ el kardoj figojn?
 (N) 荆棘上岂能摘葡萄呢？蒺

藜里岂能摘无花果呢？ 

ĉu esti aŭ ne esti — tiel staras nun la demando 生存或毁灭，这是一个问题（柴门霍夫译莎

士比亚《哈姆雷特》中的一句经典台词） 

ĉu estos fino al la ventaj vortoj?
 (N) 虚空的言语有穷尽吗？ 

ĉu iu povas teni fajron en sia sino tiel, ke liaj vestoj ne brulu?
 (M) 如果人把火藏在怀里，他

的衣服怎能不烧着呢？ 

ĉu la progresoj de la scienco estas panaceo kapabla forigi la suferojn de la homaro? 难道科

学进步是能够消除人类苦难的万灵药？ 

ĉu mi estas gardisto de mia frato?
 (M) 我岂是看守我兄弟的吗？别人的事不是我的责任；抵

赖 

ĉu povas segilo fieri antaŭ tiu, kiu ĝin tiras?
 (M) 锯子怎可以向拉锯的人自大？ 

D 

damo de honoro 宫廷女侍；宫廷贵妇（指在女王或女亲王处服务的贵族妇女） 

danci antaŭ iu sur piedoj kaj manoj
 (Z) 竭力巴结（奉承、阿谀、谄媚、讨好）某人 

danci kiel kato ĉirkaŭ poto
 (Z) 像猫儿围着食盆转来转去；喻：（做事）缩手缩脚；（讲话）

吞吞吐吐、转弯抹角（这条惯用语借助猫儿想偷吃鲜美食物而又胆怯地围着食盆转来转

去的形象表现一个人因有顾虑说话吞吞吐吐、转弯抹角或想做一件事而又不敢大胆去做

的犹豫不定、缩手缩脚的神态，可以译作“像猫儿围着食盆转来转去（形容一个人因有

顾虑讲话吞吞吐吐、转弯抹角或做事缩手缩脚）”。《世界语汉语词典》只译出它的字面

意义“像猫一样绕着罐子跳舞”而没有指明它的喻义。看了这样的译文，读者可能会感

到不知所云。要确切翻译这条惯用语，必须先弄清它的喻义。与这条惯用语同组（450

组）的惯用语和谚语有：paroli per vortoj kovritaj / en ŝerco kaj ludo ofte sidas aludo / al vi 

oni predikas, kaj nin oni pikas / por paŭlo sperto — por petro averto。 

danci laŭ ies fajfilo
 (Z) 随着某人的笛声跳舞；按某人的意旨行事；跟着某人的指挥棒转；



受某人摆布——注：源出伊索寓言《吹笛子的渔人》。一个擅长吹笛子渔人先在海边吹

起笛子，期待鱼儿会按他的笛声跳到岸上。但事与愿违，鱼儿都不听他的指挥。他便丢

下笛子，把鱼网抛到海里，打上来满满的一网鱼。他看到鱼儿在网里乱蹦乱跳，就说：

“你们这些蠢家伙！我吹笛子的时候你们不跳，可我不吹的时候，你们倒跳起来了。”

现在这一惯用语表示“按某人的意旨行事”。 

dancigi iun laŭ sia fajfilo 使某人按自己的意旨行事；使某人听任摆布 

dancigi la tablojn （迷信的招魂术士为得到鬼魂的回答而）使灵动桌跳动 

dancu diabloj, sed ne en mia arbaro
 (Z) 魔鬼们，跳舞吧，但别在我的树林里（意为：坏人

在别处作恶不会对我造成危害） 

dando el reĝa hundejo
 (Z) 皇家狗棚里的花花公子（意为：出身低贱的花花公子） 

danĝera estas bovo antaŭe, ĉevalo malantaŭe, kaj malsaĝulo de ĉiuj flankoj
 (Z) 危险的是牛

在前，马在后，十足的傻瓜赶车走。——注：《世界语汉语词典》把这条谚语译成“危

险的是牛在前，马在后，傻瓜在四周”（见该词典 p. 44）。译文在字面上通俗易懂，读

起来也很上口。是啊，如果同时用牛和马拉车，把走得慢的牛套在前头，把跑得快的马

套在后面，肯定是要乱套的。但对照原文仔细推敲一下就会发现毛病：原文中的

“malsaĝulo de ĉiuj flankoj”怎么可以译成“傻瓜在四周”呢？“在”四周乱跑吗？可

是，字面上明明是“de ĉiuj flankoj”，介词“de”是没有“在”的意思的。无论如何，

把“malsaĝulo de ĉiuj flankoj”理解成“傻瓜在四周”在词义和情理上都是讲不通的！

到底应该怎样来理解 “malsaĝulo de ĉiuj flanko”呢？其实在《世界语谚语集》中

“malsaĝulo de ĉiuj flankoj”本身就是一个独立的惯用语（顺序号是 1469），意思是“十

足的大傻瓜”（“de ĉiuj flankoj”的意思是“从各方面衡量”，“各方面的”）。我们在翻译

世界语谚语和惯用语的时候一定要把每一个词的意思和它在句中的作用彻底弄清楚，否

则很可能会造成误译。“malsaĝulo de ĉiuj flankoj”这个惯用语的分类索引号是 803，和

它列在一起的还有另外三个世界语惯用语：kapo kun herbo, sen guto da cerbo / malsaĝa 

kiel ŝtipo / mankas klapo en lia kapo。明白了“malsaĝulo de ĉiuj flanko”的意思，上面的

这条谚语就不难翻译了。原译文的前半部分没有译错，可以不必改动，只要把后部分改

动一下就行了。我拟译为：危险的是牛在前，马在后，十足的傻瓜赶车走。这条谚语通

过这个形象比喻说明了“我们必须按事物的规律和事理办事，不可胡来，否则会有失败

或出乱子的危险”的道理。 

danĝera ludo 危险的游戏；冒险的事业 

danĝero pendas super iu 某人濒临危险；危险临头 

danĝero sieĝas, al Dio ni preĝas — danĝero ĉesas, ni Dion forgesas
 (Z) 危险来时向上帝祈

祷，危险去后把上帝忘掉；平时不烧香，临时抱佛脚 

dank’ al Dio 感谢上帝！谢天谢地！幸好（表示宽慰、满意） 

danki sian stelon 感谢自己的好运气；自庆幸运（西方星象学家认为人的命运受星象的影

响） 

de A ĝis Z 从头到尾；自始自终；完全地 

de atendo kaj espero pereis multaj sur la tero
 (Z) 等待和希望已使世上许多人死亡。. 

de bona vorto lango ne doloras
 (Z) 讲好话舌头不会疼痛 

de ĉiuj flankoj 从各方面；从四面八方；从各处；无论从哪方面来看 

de edziĝo tro malfrua orfoj naskiĝas
 (Z) 父母过迟结婚，子女易成孤儿（世界语中的 orfo 与

汉语的孤儿含义不完全相同：按照 PIV 的定义，父母双亡或父母双方中有一方死亡的

儿童都可称为 orfo，而在汉语中必须父母双亡或仅死了父亲的儿童才能被“孤儿”） 

de elekto tro multa plej malbona rezulto
 (Z) 过分挑拣往往挑到最坏的那个 



de eterne 从远古以来 

de fremda dento ni doloron ne sentas
 (Z) 别人的牙痛我们感觉不到（意为：对别人的痛苦缺

乏同情） 

de fremda groŝo ŝiriĝas la poŝo
 (Z) 别人的一文钱会把衣袋撑破（意为：不可动用别人的钱

财） 

de guto post guto disfalas granito
 (Z) 水滴石穿 

de hodiaŭ post semajno 从今天起一周以后 

de jaro al jaro 一年一年地；年复一年地，每年，年年 

de kantado senpaga doloras la gorĝo
 (Z) 唱歌没报酬，嗓子疼得慌 

de kiu la kulpo, por tiu la puno
 (Z) 谁有过错，谁受惩罚 

de komenco ĝis fino 从头到尾；自始至终；一贯；一直 

de l’ koro spegulo estas la okulo
 (Z) 眼睛是心灵的镜子 

de l’ kapo ĝis piedoj 从头到脚；浑身上下；完完全全；彻头彻尾 

de la alia mondo neniu revenis 人死不能复生 

de la buŝo ĝis la manoj estas granda interspaco
 (Z) 在嘴和手之间有一段很大的距离（意为：

说到不等于做到） 

de la kapo ĝis la piedoj 从头到脚；浑身上下；完完全全；彻头彻尾 

de la manoj ĝis lipoj la sup’ elverŝiĝas
 (Z) 端到嘴边的汤撒了（意为：事情往往功败垂成；

眼看就要实现的希望破灭了；意近：煮熟的鸭子飞了） 

de la plando de la piedo ĝis la kapo [verto] 从脚掌到头顶，从头到脚；全身；完完全全 

de la plej bela akvo 头等的；第一流的（来自阿拉伯语） 

de la plej pura akvo 晶莹夺目的（指宝石等） 

de la sunleviĝejo ĝis la sunsubirejo 从东到西 

de la sunleviĝejo ĝis la sunsubirejo
 (M) 从日出之地到日落之处；从东到西（意为：在各处） 

de la verto ĝis la fingroj de la piedoj 从头顶到脚趾；完完全全；彻底地 

de la volo la ordono pli efikas ol bastono
 (Z) 意愿的力量超过棍棒 

de legado sen atento ne riĉiĝas la prudento
 (Z) 读书不认真，才智不会增 

de lia vivo aranĝo estas trinko kaj manĝo
 (Z) 生活有安排：好酒加好菜（意为：吃吃喝喝，

生活没有明确目标）；他生活中只有吃喝 

de loko al loko 从一个地方到另一个地方；处处 

de majesta ĝis ridinda estas nur unu paŝo
 (Z) 从尊严到可笑，不过一步之遥（此语用在显赫

人物突遭不幸而为别人津津乐道的场合。源出英国政治理论家汤姆·佩恩 tom paine 的

《理智的时代》一书。1812 年拿破仑从莫斯科撤退后曾引用过这句名言） 

de malbona ŝafo estas bona eĉ tufo
 (Z) 即使是癞羊身上的一绺毛也是好的；有总比没有好；

聊胜于无 

de malgranda kandelo forbrulis granda kastelo
 (Z) 一支小蜡烛，烧掉一座大城堡（意为：

一些看上去微不足道的原因（疏忽、漏洞），可以引起严重的后果，造成巨大灾祸，与

我国成语“蚁穴可溃千里之堤”意思相近。） 

de malriĉula manĝo ni guston ne scias
 (Z) 我们不知穷人饭食的味道（意为：我们不知穷人

的困苦） 

de mateno ĝis vespero 从早到晚 

de mia flanko （作插入语）至于说到我这方面；从我这方面而言 

de modesta origino 出身卑微 

de nehavanto eĉ reĝo nenion ricevos
 (Z) 即使是国王，也不会从一无所有者身上得到任何东



西 

de niaj tagoj 我们这个时代的；当前的；当今的；当代的 

de parolo ĝis faro estas tre malproksime
 (Z) 说和做距离遥远（意为：答应了的事并不一定

能做到） 

de peko kaj mizero estas plena la tero
 (Z) 世界充满罪孽和苦难（这是一句带有宗教色彩的宣

扬悲观主义的谚语） 

de plendo kaj ploro ne foriĝas doloro
 (Z) 疼痛不会因呻吟和哭泣而消失 

de pli da suko ne malboniĝas la kuko
 (Z) 糕饼不会因果汁放得过多而坏掉（意为：好东西多

了没有坏处） 

de post la dorso 背地里；背叛地 

de rigardo tro alta malsaniĝas okulo
 (Z) 看得过高，会累坏眼睛（意为：不可自视过高） 

de sama koloro, de sama valoro
 (Z) 一路货色；半斤八两；一对宝；难兄难弟（形容两个人

彼此一样，带有贬意） 

de semo putra venas frukto ne nutra
 (Z) 烂种结瘦果（意为：父母不好，子女也不会好） 

de senpripensa rekomendo venas ploro kaj plendo
 (Z) 轻率的推荐会使人哭泣抱怨；轻率推

荐，追悔莫及（意为：不要轻易向人推荐一个人或一件事物，否则你会后悔莫及） 

de superfluo malboniĝas la ĝuo
 (Z) 享乐过分，兴致索然 

de ŝafo senlana eĉ lanero taŭgas
 (Z) 从掉了毛的羊身上即使剪下一小簇毛也是好的（意为：

少得总比什么也得不到好。意近：聊胜于无） 

de tago al tago 一天一天地；日复一日地；逐日；日益 

de tempo al tempo 不时地，时时，时不时 

de tiu, kiu deprenas vian mantelon, ne detenu vian tunikon
 (N) 有人夺你的外衣，连里衣也

由他拿去 

de tro da pano venas malsano
 (Z) 吃得过饱会招致疾病 

de tro multa scio krevas la kranio
 (Z) 知道得太多，脑壳会破裂的（当有人向你提问而你又

不愿把实情告诉对方时，常用这句谚语来搪塞） 

de unu bovo oni du felojn ne deŝiras
 (Z) 从一头牛身上剥不下两张皮（意为：不可能做到的

事） 

de unu poluso ĝis alia 从南极到北极；全世界；世界各地 

de unu tago al la sekvanta 日复一日；一天天；很快地；随时 

de vorto ĝentila ne doloras la lango
 (Z) 舌头不会因说客气话而疼痛；讲客气话舌头不会疼痛 

de zorgoj, ne de jaroj, blankiĝas la haroj
 (Z) 头发因操心而不因岁月而变白 

decida bato （一系列打击中）终于使人不能忍受的最后一击；导致垮台、不支等一系列因

素中的决定性因素；致命一击 

dehaki la kornojn de iu 使某人不能趾高气扬；杀某人的威风 

dek fojojn mezuru, unu fojon detranĉu
 (Z) 十次量好，一次剪下；三思而后行 

deko da pekoj — unu la puno
 (Z) 十罪一罚（意为：多犯少犯反正免不了要受罚。意近：一

不做，二不休） 

delevi la ganton 同意决斗；接受挑战；应战（源出欧洲中世纪的一种习俗。当骑士决定要

同敌手或情敌决斗时，就向对方扔下一只手套。如果对方同意决斗，就从地上拾起这只

手套） 

delikata afero 难处理的事；棘手的事 

demando ne kostas, demando ne devigas
 (Z) 发问不需要付费，发问不强迫回答 

demando pri vivo aŭ morto 生死的问题，生死攸关的问题 



demeti de si la antikvan Adamon
 (Z) 改邪归正；抛弃旧我；摆脱旧习惯；脱胎换骨（源出《圣

经》，la antikva Adamo 意为“灵魂须再生的罪人”，，也就是有“人类本性之恶”即所谓

人类的“原罪”的人。根据基督教教义，人类始祖亚当因违背上帝命令偷吃禁果而犯下

的罪绵延不断地传给后世子孙，这就是“原罪”） 

demeti la armillojn 缴械投降 

demeti la ĉapelon antaŭ iu 向某人行脱帽礼；向某人致敬；向某人致意 

demeti la malnovan homon 抛弃旧我（指没有改邪归正以前的旧我）；皈依基督教 

demona kverelo 魔鬼般的争吵，激烈的争吵，大吵大闹 

dentoj mordas la langon, tamen ambaŭ sin amas
 (Z) 尽管牙齿会咬舌头，但它们还是相亲相

爱（意为：亲人之间难免有些磕磕碰碰，但亲人毕竟还是亲人） 

deponi plendon ĉe la tribunalo 向法庭提交诉状［起诉书］；向法庭起诉［控告 ］；起诉；

申诉 

depost tempo nememorebla
 (Z) 自远古以来；长期以来 

depreni la ĉapelon antaŭ iu 向某人行脱帽礼；向某人致敬；向某人致意 

depreni la venton el ies veloj 抢某船的风路；以先发制人的手段使某人处于劣势 

desegni laŭ la naturo 写生 

desegni laŭ viva modelo 人物或动物的写生 

deskui la polvon de siaj piedoj
 (N) 跺掉自己脚上的尘土（表示愤然离去，再不回来）；永远

离开；与„一刀两断；彻底决裂（源出《圣经·新约·路加福音》9：5：se iu ne akceptos 

vin, nek aŭskultos viajn vortojn, tiam forirante el tiu domo aŭ tiu urbo, deskuu la polvon de 

viaj piedoj. 凡不接待你们，不听你们话的人，你们离开那家，或是那城的时候，就把脚

上的尘土跺下去。为甚么耶稣告诉门徒倘若某城市或家庭不接待他们，离开时要跺掉脚上

的尘土呢？虔诚的犹太人离开外族的城市时，往往会跺掉脚上的尘土表示他们与外族人的

风俗无关。门徒跺掉脚上犹太人城市的尘土，表明这个犹太人的城市或家庭拒绝接受弥赛

亚，失去了跟从基督的机会，作了错误的抉择，而且这些人与门徒无关。你是否接纳从神

而来的教训？假若你漠视圣灵的催促，你可能不再有机会了） 

destini sin al la teatro 成为演员 

desupra rigardo 俯视；鸟瞰 

deteni sin de malbono 不再做坏事；改恶从善 

detrui la malbonon ĉe ĝia radiko 斩草除根 

detruita ĝis la fundo de l’ fundamento
 (Z) 被彻底摧毁的 

dezertigi per fajro kaj glavo 用火与剑毁灭一切 

deziri al iu amason da mono kaj titolon de barono
 (Z) 祝某人既有钱财又有地位；祝某人荣

华富贵 

deziri al iu ĉion bonan
 (Z) 祝某人一切都好！祝某人一切顺利！ 

deziro kaj inklino ordonon ne obeas
 (Z) 欲望和癖性不服从命令（意为：一个人的欲望和爱

好不会因别人的强迫命令而改变） 

deziro tre granda, sed mankas la forto
 (Z) 欲望很大，但力量缺乏；心有余而力不足 

deziru sincere, vi atingos libere
 (Z) 如果愿望真诚，你的事就会顺利办成；心诚则事成 

deziru, ne deziru, ordon’ estas, iru!
 (Z) 愿意不愿意，命令在这里，去！（意为：迫使一个人

做他自己必须做的事） 

diabla cirklo 魔力圈（迷信说法画定一个圆圈，施以魔法，使里面的人无法出来，外面的

人无法进去）；（转）无出路的窘境；难以找到出路的困境；恶性循环 

diable glitaj argumentoj 极难捉摸的论据 



diable! mi forgesis la monujon! 糟糕，我忘了带钱包！ 

diablo ne ĉiam unu pordon sieĝas
 (Z) 魔鬼并不总在一处串门（意为：情况不会总这样糟） 

diablo prenu! 该死!（直译为“让魔鬼把…逮了去吧！”） 

diablo ŝercon ne komprenas, vokite li venas
 (Z) 魔鬼不懂开玩笑，人一召唤他就到 

difekton de naturo ne kovros veluro
 (Z) 天鹅绒掩盖不了天生的缺陷（意为：打扮得再漂亮，

丑人还是丑人） 

dikti [doni] leĝon al iu 给某人下令；向某人发号施令 

dimanĉaj vestoj （节假日穿的）最好的衣服；盛装 

Dio al vi donis, por ke vi povu doni
 (Z) 上帝赐给你财富，是为了让你能够施舍 

Dio batas, Dio kompatas
 (Z) 上帝惩罚我们，上帝怜悯我们 

Dio donas al ni la nuksojn, sed li ne disrompas ilin por ni 上帝赐给我们核桃，但不为我们

把壳打破（意为要靠自己努力才能从出现在我们面前的机会中受益） 

Dio donis buŝon, Dio donos manĝon
 (Z) 上帝赐给了我们一张嘴，上帝也赐给了我们食物；

天生一个人，必有一份粮 

Dio donis infanon, Dio donos por ĝi panon
 (Z) 上帝送来孩子，上帝也会赐给他面包 

Dio donis kaj benis, sed diablo forprenis
 (Z) 上帝赐物降福，魔鬼无情抢夺 

Dio donis oficon, Dio donas kapablon
 (Z) 上帝给人职位，上帝也给人能力 

Dio donis oficon, Dio donas prudenton
 (Z) 上帝给人职位，上帝也给人才智 

Dio donis tagon, Dio donos manĝon
 (Z) 上帝给了我们白天，上帝也将给我们饭餐 

Dio donis, Dio prenis
 (Z) 上帝赐予，上帝收去（本句表达一种听天由命思想，常用来宽慰丢

失了某种有价值的东西或遭受到重大损失的人，也可用来自我安慰） 

Dio ĝuste faras, neniam eraras
 (Z) 上帝做事正确，上帝永无错误 

Dio koleris, leviĝis fumo el lia nazo kaj ekstermanta fajro el lia buŝo
 (M) 上帝发怒，从他鼻

孔冒烟上腾，从他口中发火焚烧（喻生气发怒） 

Dio kompatu!
 (Z) 上帝发发慈悲吧！ 

Dio longe paciencas, sed severe rekompencas
 (Z)  上帝很有耐心，但惩罚却很严厉

（rekompenci 在这里作“惩罚”讲，是一种反语“antifrazo”的用法） 

Dio manĝon donacis, sed la dentoj agacas
 (Z) 上帝赐给了食品，但我牙齿却酸痛（无福享受）

（意为：牙齿酸痛意味着不能吃东西。一件很有可能实现的好事常因另一件事的影响或

干扰不能实现） 

Dio mia! 上帝啊！天哪！（表示痛苦、忧伤、愤怒等） 

Dio min gardu! 愿上帝保佑我！ 

Dio ne perfidas, se homo lin fidas
 (Z) 上帝不会背叛信赖他的人 

Dio ne ricevis, diablo forlevis 上帝未收到，魔鬼拿走了（意为守财奴的钱常意外地被浪费

掉） 

Dio orfojn ne forgesas
 (Z) 上帝不忘孤儿 

Dio punas laŭ la fortoj
 (Z) 上帝量力惩罚（意为：上帝只能在力所能及的范围内对有罪的人

进行惩罚。此语是对坏人常得不到应有惩罚的质疑） 

Dio puni deziras, li la saĝon fortiras
 (Z) 上帝要惩罚一个人，就先使他变傻 

Dio scias bone pri niaj bezonoj
 (Z) 上帝对我们的需要知道得一清二楚（意为：相信上帝是

会满足我们的需要的） 

Dio vin benu! 愿上帝降福于你（在自己或别人打喷嚏时说的话，相当于汉语在类似情况下

说的“长命百岁”） 

Dio vokas iun al si 上帝把某人召去；使某人死去 



Dion fidu, sed senfare ne sidu
 (Z) 要信赖上帝，但也不要无所作为地坐等（意为：不能只是

坐等上帝的恩惠或佑助，而首先应自己积极行动起来） 

Dion kolerigis, homojn ridigis
 (Z) 把上帝惹恼了，把人逗笑了（本句是对可笑人物的一种讽

刺语） 

Dion laŭdu kaj diablon aplaŭdu
 (Z) 既要对上帝颂扬，也要对魔鬼鼓掌 

diplomatia noto 外交备忘录 

direkti la iron 定出步调；领先；带头 

direkti la paŝojn al... 走向；向„前进 

diri adiaŭ al iu 与某人告别；与某人辞别 

diri adiaŭ al la mondo surtera 向世人告别；死亡；与世长辞 

diri adiaŭ al siaj lastaj esperoj 告别最后的希望；舍弃最后的希望 

diri al iu bonan tagon 问候某人 

diri al iu nudan veron
 (Z) 把赤裸裸的的真相告诉给某人；毫不掩饰地把真情（或实话）告

诉给某人；对某人直言不讳；直截了当地责备（或指责）某人 

diri al si en sia [la] koro 心里想 

diri en ies orelon 紧贴着某人耳朵讲（不让别人听见）；咬耳朵 

diri la puran veron
 (Z) 把真实情况坦率地说出来；毫不掩饰地讲述真相 

diri nek jes, nek ne 不置可否，不表态 

diris kaj foriris
 (Z) 说走就立刻走掉；说走就走了 

dirite, farite
 (Z) 说了就做，说干就干——注：《世界语汉语词典》将这条谚语译为“说到做

到”（p. 156）是欠妥的。在汉语中，“说到做到”有“认真履行自己诺言”、“不说空话”、

“不放空炮”、“言而有信”的含义，但这句世界语谚语却没有这样的意思。这条谚语源

自拉丁语“simul dictum, simul factum”（说了就做，说做就做）。句中的“simul … simul …”

（意思是“既已„立即„”）可以省略，省略后这句拉丁谚语就成了“dictum, factum”

(= dirite, farite)。法语中的“aussitot dit, aussitot fait”（说干就干），德语中的“gesagt, getan”

（说了就干），俄语中的“сказама—сделана”（说做就做）等，都源自这条拉丁谚语。

与“dirite, farite”意思上对应的英语谚语是“no sooner said than done”，它的意思是“说

做就做，马上就办”。在《Proverbaro Esperanta》的分类索引中，“dirite, farite”是被列

在 90（nehezito）和 350（tuj）项下的。由此可见，这条世界语谚语着重表达“立即行

动”、“毫不迟疑”的含义，应该译作“说了就做，说干就干”，而不应译成“说到做到”。 

diron oni neas, skribo ne pereas
 (Z) 说的话可称无效，写的字抵赖不掉；口说无凭，落笔有

据（或笔墨为证） 

diru al mi, kun kiu vi havas rilatojn, kaj mi diros al vi, kiu vi estas 告诉我你和谁有来往，

我就可以说出你是什么样的人 

disbati ies argumentojn 把某人的论点驳得体无完肤 

disciplini siajn impulsojn 克制自己的冲动 

disĉiplo de Apolono 诗人 

disĉiplo de Eskulapo 医生 

disfendi harojn 作无益的琐细分析或讨论；在小事上争论不休；钻牛角尖；吹毛求疵 

disĵetadi monon 挥金如土；挥霍无度；胡乱花钱 

disĵeti la haŭton （蛇等）蜕皮 

dispecigi panon kun iu
 (N) 与某人共用圣餐；受到某人款待 

disputo kredigas, sed ne certigas
 (Z) 讨论可以使人相信，但不能使人确信 

disputoj kondukas al malpaco
 (Z) 经常争论会引起不和 



disputu komence, vi ne malpacos en fino
 (Z) 开始时激烈争论，结束时就不会有分歧（意为：

争论可以使认识达到统一） 

disputu pri ĉio, sed sen garantio
 (Z) 一切都可讨论，但未必能弄清真相（句中的 garantio 是

garantio por atingi la veron 之略） 

disrompi la glacion 打破坚冰；打破冷场；打破沉默；打开僵局；消除拘束 

dissplitigi harojn 作无益的琐细分析或讨论；在小事上争论不休；钻牛角尖；吹毛求疵 

disŝiri sian veston
 (M) 扯碎自己的衣裳（表示极度悲痛）；完全绝望；痛不欲生 

distranĉi la Gordian nodon = tranĉi la Gordian nodon 

divenado per la kristala globo 用水晶球预卜未来（过去某些东欧国家曾流行用水晶球预卜

未来的占卜法。占卜者凝视水晶球，据说可以看见自己的未来） 

dividu kaj imperiu! 分而治之 

dolĉa estas la dormo de laboranto, ĉu li manĝas malmulte aŭ multe; sed trosateco ne lasas la 

riĉulon dormi
 (M) 劳碌的人，不拘吃多吃少，睡得香甜；富足人的丰满，却不容他睡

觉 

dolĉacidaj salutvortoj 既客气又带刺的问候语 

dolĉacide ekrideti 似苦又甜地微微一笑 

dolĉe ŝmiri al iu la lipojn
 (Z) 给某人唇上抹蜜；向某人空许愿；以甜言蜜语哄人 

dolora loko 痛处；弱点；心病；担心的事 

dometo el kartoj （小孩子玩的）用纸牌搭成的小房子；一点也靠不住的东西（如不可靠

的计划、根据不充分的推测、建议、打算等） 

donacetoj subtenas amikecon
 (Z) 小小礼品，可保友谊不断 

donaco nesincera estas donaco infera
 (Z) 不真诚的礼物使人精神痛苦 

donacon reprenu kaj mian vivon ne venenu
 (Z) 请把你的礼物拿回，莫把我的生活毒害（意

为：别有用心的人送来的礼物会给人带来烦恼） 

donado de almozoj neniam malriĉigas
 (Z) 施舍永远不会使人贫穷 

doni al iu batojn 对某人拳打脚踢 

doni al iu bedaŭrojn 对某人感到到抱歉；对某人感到悲悼 

doni al iu klarigon pri io 向某人解释某事 

doni al iu la baton de morto
 (Z) 给人以致命的打击；杀死某人；彻底打垮某人 

doni al iu la okazon 给某人（做某事的）机会 

doni al iu lecionon de moroj 教导某人；教训某人；训斥某人 

doni al iu manĝi kaj trinki 给某人吃的和喝的；给某人提供吃喝（的东西） 

doni al iu pacon 使某人得到安息 

doni al iu piedon en la postaĵon 踢某人臀部一脚 

doni al iu plezuron 给某人以愉快；使某人愉快 

doni al iu sian manon 某人伸手（准备握手）；（女子）答应和某人结婚 

doni al iu sian parolon 对某人许下诺言 

doni al iu sur la nazon 训斥某人；教训某人 

doni al iu survangon 打某人一个耳光 

doni al iu zorgojn 为某人操心；为某人焦虑不安 

doni armilojn en la manojn de siaj malamikoj 给敌人提供攻击自己的武器；给反对自己的

人以口实；给反对者以话柄；授人以柄 

doni bonan edukon al iu 使某人受到良好教育 

doni cedon al iu （在游戏或比赛中强才对弱才的）让先；先让步（如让棋子，让若干距离



等） 

doni detalojn 提供细节 

doni ekzemplon 举例；作出榜样；成为模范 

doni fajron al iu 给某人递火（给他点烟） 

doni febron 引起发烧 

doni feston al iu 热情欢迎某人；热情对待某人 

doni instrukcion 作指示 

doni kapturniĝon 引起头晕；使头晕 

doni la finofaran baton
 (Z) 给某人以致命的最后一击；一举消灭某人 

doni la tonon
 (Z) 给（乐器）定音调；定调子，定基调；指方向 

doni lecionojn de moroj
 (Z) 教导（某人）；教训（某人）；训斥（某人） 

doni lecionon 授课；上课；给予教训 

doni nomon al iu aŭ io 给某人或某物取名 

doni ovon, por ricevi bovon
 (Z) 给人蛋一个，想得牛一头；给人一蛋，欲得一牛；以蛋易牛

（意为：以小易大；占人便宜） 

doni permeson 许可 

doni plenan mezuron （出售货物时）给足分量；给予充分的报酬；慷慨大方 

doni promeson 许诺 

doni replikon 提示 

doni rifuzon 加以拒绝 

doni sian opinion 发表意见 

doni sian vorton de honoro 下保证；许下诺言 

doni sub sia mano kaj sigelo 亲手签发（经自己签字盖章） 

doni ŝtonon anstataŭ pano
 (N) 拿石头当作面包给人；嘲弄请求帮助的人；表面帮忙，实则

愚弄人 

doni titolon al verko 给作品题名；给作品写上标题 

doni zorgojn 令人操心 

donjuanaj manovroj 勾引女人的手腕 

donu al krudulo plezuron, li ne scios mezuron
 (Z) 如果给粗人一点满足，他就会贪心不足（不

知限度） 

donu fingron al avidulo, li tutan manon postulas
 (Z) 你向贪佬伸一指，他就要你整只手（意

近：得寸进尺） 

donu, kaj estos donite al vi
 (N) 你们要给人，就必有给你们的  

dorloti serpenton sur sia brusto
 (Z) 胸暖毒蛇；施恩于忘恩负义的人；姑息养奸——注：这

一惯用语出自《伊索寓言》中的《农夫与蛇》。 

dormantan hundon ne tuŝu! 别碰醒睡着的狗！不要招惹麻烦！不要多事！ 

dormi delikate, kiel leporo 睡觉像兔子一样容易惊醒 

dormi per la fera dormo （= morti）长眠；死亡 

dormi profunde, kiel gliro 像睡鼠一样沉睡；酣睡 

dormi ŝtonan dormon 熟睡；酣睡；睡得很香或很沉 

dormigi iun per belaj paroloj 用甜言蜜语哄骗人 

dormigi la suspektojn de iu 用假话消除某人的怀疑 

dormo estas frato de morto 睡眠是死亡的弟兄 

dormus leporo, se ĝi ĉason ne timus
 (Z) 兔子要是不怕猎人，它就会酣然大睡（意为：有危



险存在，就不能放松警惕。野兔性胆小，极机警，一遇危险就迅速逃跑。本句用假定式，

因为据说野兔是不睡觉的。实际是睡觉时双眼不闭。法语中有：dormir en lievre = les yeŭ 

ouverts） 

dorna krono
 (N) 荆冠；苦难；痛苦；悲伤（据《圣经·新约》载耶稣临刑时曾被戴上荆冠） 

dornego por la karno
 (N) 肉中刺；使人烦恼的根源；使人伤脑筋的事 

dorsflanke de... 在„的背后；在„的后面 

doto koron ne varmigas
 (Z) （赠送的）钱财温暖不了情感（本句中的“koro”作“情感”、

“爱情”讲，“doto”可以理解为“嫁妆”，也可指男家赠给新娘的财物，但这里不宜译

为“嫁妆”）嫁妆［彩礼］温暖不了感情 

drakonaj leĝoj 严酷的法令（drakona 是由公元前七世纪希腊雅典立法者德拉古 Drakono 的

名字转成的形容词。德拉古制定的法律以严酷著称。后世称他的法律为“用鲜血写成的

法律”） 

draŝi fojnon
 (Z) 打草取谷（意为：干徒劳无益的事；白费力气） 

drinki kiel funelo 酗酒无度（指酒量大） 

drinki kiel spongo 酗酒无度（指酒量大） 

drinki kiel truo 像个无底洞似地喝；喝个没完 

drinku tutajn tagojn, sed kontrolu viajn agojn
 (Z) 你尽可成天饮酒，但你行为要多加检点 

dronanto domon proponas, savito eĉ brikon ne donas
 (Z) 溺水时答应给房产，得救后不给一

块砖 

dronanto eĉ herbeton kaptas avide
 (Z) 落水的人连一根小草也要抓住不放；快要淹死的人急

于捞救命稻草（意近：病重乱投医。我们常说的“捞救命稻草”就是来源于这一谚语） 

droni en bagatelaj aferoj 琐事萦身 

droni en detaloj
 (Z) 热衷于细节；详尽地描述；详细叙述——注：《世界语汉语词典》在 p.146

上将这条惯用语译成“沉溺于琐事”是不正确的。这条惯用语原是和“komenci de Adamo”

（从亚当讲起，从开天辟地说起）这条惯用语编排在同一组（第 4 组）中的，另外，它

在《Proverbaro Esperanta》的分类索引中是被弄在 41（detalado）和 254（detale）项下

的，可见它与“琐事”无关。和它对应的俄语惯用语“вдаваться в детали”的意思是“叙

述详细情况”（《大俄汉词典》p. 152）；英语惯用语“go into details”的意思是“详细叙

述”，“逐一说明”。因此，我建议将“droni en detaloj”改译成“详细叙述”，“详尽地描

述”。 

droni en laboroj ĝis super la oreloj 工作忙得不可开交；忙得不亦乐乎 

droni en nuboj kaj ĥimeroj 在呆想；想得出神；心不在焉 

droni en plezura ĝuado de virinaj ĉarmoj 沉湎于女色 

droni en sovaĝa fantazio 发奇想，想入非非，异想天开 

du agloj ne nestas 两鹰不同窝 

du botoj faras paron
 (Z) 两只靴子配成一双；一路货色；半斤八两；一丘之貉（意为：两人

极其相似）——注：《世界语汉语词典》在 p. 215 上将这条谚语译成“两只靴子为一双”。

对于习语性谚语来说，如果我们只按字面意义翻译，读者很可能会把它当作一句大实话

来理解。这条谚语来自俄语的“два сапога пара”，可以译为“两只靴子配成一双”，“半

斤对八两”，“难兄难弟”，“一路货色”。 

du homoj povas pli multe fari ol unu 两个人比一个人做得多 

du kontraŭ unu prezentas armeon
 (Z) 对付一个人，两个人就是一支军队；双拳难敌四手 

du koroj trapikitaj de flamaj sagoj 两颗心被炽热的爱情之箭射中；两人堕入情网 

du manoj faras ĉion, sed unu nenion
 (Z) 两只手什么都能做，一只手什么也不能做；双手无



所不能，单手一事无成 

du militas, tria profitas
 (Z) 两人相争，第三者得利；鹬蚌相争，渔人得利 

du mortojn vi ne havos, de unu vi vin ne savos
 (Z) 你不会死两次，但仅此一次你是逃脱不

了；人生百年总有一死（有“一不做，二不休”的含义。源处俄语：двум смертям не бывать, 

а одной не миновать） 

du polusoj 两个极端 

du sinjoroj en unu bieno, du mastrinoj ĉe unu kameno — neniam vivas sen reciproka 

malbeno
 (Z) 两位老爷一个庄园，两户主妇一个炉灶，从来不会没争吵 

dubema Tomaso 一贯抱怀疑态度的人；多疑的人（Tomaso：耶稣门徒之一，对耶稣复活

表示怀疑，要在亲手摸到耶稣伤痕时才相信） 

dubo gardas kontraŭ risko
 (Z) 疑虑使人避免风险 

dum la malgrandaj horoj 在凌晨 

dum la manĝado venas apetito
 (Z) 胃口越吃越大；越吃越想吃；越有越想有；得寸进尺；贪

得无厌；得陇望蜀。——注：《世界语汉语词典》将这条谚语按字面译成“吃饭时胃口

来了”（p. 525），但没有指明它的喻义。这是一条国际性的谚语，西方各主要语言中都

有它的对应的形式，例如法语中的“l‟ appétit vient en manĝeant”（越吃越想吃；越有越

想有）；俄语中的“аппетит приходит во время еды”（越吃越想吃；得寸进尺）；英语中

的“appetit comes with eating”（胃口越吃越大）。在《Proverbaro Esperanta》的分类索引

中，这条世界语谚语是被列在 368（manĝado）、501（avida）和 649（apetito）项下的，

由此可见，它的意思应该是：胃口越吃越大，越吃越想吃；越有越想有；得寸进尺。与

它同组（612）的谚语还有：ju pli oni posedas, des pli oni avidas / oni estas riĉa neniam 

sufiĉe。 

duobla nomo （由两个姓合成并用连字号连接的）双姓 

duonkaŝita minaco 未明说的威胁 

E 

ebenigi kun la tero （把建筑物、城市等）夷为平地 

ebria kiel barelo 酩酊大醉；烂醉如泥 

ebria kiel lordo 酩酊大醉；烂醉如泥 

ebrieco pasas post dormo, malsaĝeco neniam
 (Z) 酒醉睡后便可醒，愚蠢不会变聪明 

ebriulon kaj malsaĝulon oni ne juĝas
 (Z) 对醉鬼和傻子不予谴责 

eĉ bagatelo povas servi al celo
 (Z) 小事也能帮大忙；小事助人达到目的 

eĉ blinda kokino povas trovi grajnon
 (Z) 连瞎鸡也能找到谷粒（意为：1. 只要能坚持不懈，

终能成功；2. 即使瞎碰，也能碰上）；傻瓜有时也会想到一个好主意 

eĉ ĉe kokino troviĝas propra inklino
 (Z) 就连母鸡也有自己的癖性（母鸡性格温顺，不像公

鸡那样逞强好斗，但即使是像母鸡这样的动物也不会改变自己的习性。此谚告诫人们要

尊重别人的习惯，不可把自己的意志强加给别人） 

eĉ el sub la tero aperas la vero
 (Z) 真理甚至会从地下钻出（意为：谁也挡不住真理的出现） 

eĉ en Parizo herbo ne fariĝas cerbo
 (Z) 即使在巴黎草包也不会聪明起来 

eĉ guto malgranda, konstante frapante, traboras la monton granitan
 (Z) 滴水不间断，能使

山石穿（意近：精诚所至，金石为开） 

eĉ inter piuloj ne mankas pekuloj
 (Z) 在虔诚的信徒中，也会有罪人 

eĉ kaprino plaĉas, se la doto sufiĉas
 (Z) 如果陪送的嫁妆多，母羊也可作老婆 



eĉ kiu plej bone pafas, tamen iam maltrafas
 (Z) 最好的射手有时也难免失误（意近：人有失

手，马有失蹄） 

eĉ kontraŭ pastra prediko troviĝas kritiko 就连牧师的讲道也会有人批评 

eĉ kvar piedoj de ĉevalo ĝin ne savas de falo
 (Z) 四条腿的马还有绊跤的时候；人有失足，马

有失蹄；人非圣贤，孰能无过 

eĉ la pekuloj amas tiujn, kiuj ilin amas
 (N) 就是罪人也爱那爱他们的人 

eĉ la plej bona homo ne povas esti en ĉiu momento de sia vivo egalmezure inklina por 

plenumado de bonaj faroj 即使最好的人也不可能一生中每时每刻都始终有做好事的

倾向 

eĉ la suno havas makulojn 就连太阳也有黑斑（意为：世界上没有完美无缺的人或事物） 

eĉ malgranda muŝo ne estas sen buŝo
 (Z) 就连小小苍蝇也不是没有嘴（意为：也需要进食） 

eĉ malsaĝulo, se li silentas, estas rigardata kiel saĝulo; kaj kiel prudentulo, se li tenas fermita 

sian buŝon
 (M) 愚昧人若静默不言，也可算为智慧；闭口不说，也可算为聪明 

eĉ malsaĝulon sperto instruos
 (Z) 经验甚至也会教导傻子 

eĉ monstron admiras, kiu ame deliras
 (Z) 爱得发狂的人，对怪物也会倾倒；情人眼里出西

施 

eĉ muŝo sentas, kiam vi ĝin turmentas
 (Z) 就连苍蝇在受你折磨时也会感到疼痛（意为：对

弱者也不可轻侮。苍蝇是微不足道的小动物，但即使是这样的小动物在受到虐待时也会

感到痛苦，甚至会有反抗的表现） 

eĉ muŝon li ne povas vidi suferi
 (Z) 他甚至不忍心看到苍蝇受痛苦（意为：他心地善良） 

eĉ muŝon ne povi vidi suferi 甚至不忍心看到苍蝇受痛苦；心地善良 

eĉ najtingalo ne estas sen galo
 (Z) 就连夜莺也不是没有忧虑 

eĉ per dolĉa kuko vi min ne allogos
 (Z) 即使用香甜的糕点你也引诱不了我（意为：不受诱惑；

坚决拒绝） 

eĉ pinglo povas koron trapiki
 (Z) 一根小针也能把心儿刺穿（意为：一件不如意的小事也会

使人心里感到痛苦或烦恼） 

eĉ plej bonan ŝipon malbonigas la ventoj
 (Z) 最好的船也会被风浪打坏（意为：跟坏人在一

起再好的人也会变坏） 

eĉ plej granda malbono al bono kondukas 甚至最坏的事也会导致好的结果 

eĉ plej nigra bovino donas lakton nur blankan
 (Z) 甚至最黑的牛也只产白色的奶（意为：事

物的外表不决定事物的价值） 

eĉ plej ruza vulpo en kaptilon falas
 (Z) 甚至最狡猾的狐狸也会落进陷阱（意为：再聪明的人

也会出差错或失手） 

eĉ por plej terura tago venas vespero
 (Z) 就连最可怕的白天也会有晚间到来（意为：恶劣状

况或不幸不会永远持续下去） 

eĉ por pomo putranta troviĝas amanto
 (Z) 就连烂苹果也有人喜爱 

eĉ signo ne restis, kie urbo estis
 (Z) （被摧毁得）荡然无存 

eĉ sur la suno troviĝas makuloj
 (Z) 就连太阳上也有黑斑（意为：世上没有完美的人或事物； 

人无完人，金无赤金） 

eĉ ŝtipo estos bela, se vi ĝin ornamos
 (Z) 就连一块劈柴装饰起来也会很漂亮 

eĉ ŝtono verdiĝas, se ĝi longe ne moviĝas
 (Z) 如果长久不移动，就连石头也会长绿苔（意即

劝人不要经常变换职业）——注：这条习语性谚语的字面意思不难理解：如果长久不移

动，就连石头也会长绿苔。《Proverbaro Esperanta》的索引编者在为该书写的前言中提

到，这条惯用语可能有两种相反的理解。如果把句中的 verdiĝi 理解为 prosperi（兴旺发



达），则这条谚语的含义就是劝人留在原地，即不要见异思迁、经常变换职业，否则是

不可以发财致富的；反之，如果把 verdiĝi 理解为 ŝimi（发霉，被长久闲置），则这条谚

语的含义就是劝人不要老是留在同一个地方，必要时要适当工作岗位或职业（大致相当

于汉语的“树挪死，人挪活”）。这两种完全相反的理解到底哪一种正确呢？其实，只要

把这条谚语和《Proverbaro Esperanta》最初版本中与它同组的其它几条谚语比较一下，

就不难看出它的真正喻义。与它同组（702 组）的谚语有：plibono estas malamiko de bono 

/ kiu bone sidas, tiu lokon ne ŝanĝu / kiu konstante lokon ŝanĝas, neniam sin aranĝas / en ĉiu 

transloĝiĝo estas parto de ruiniĝo。通过上上比较我们不难看出，“eĉ ŝtono verdiĝas, se ĝi 

longe ne moviĝas”的喻义应该是前者而不是后者，即劝人不要经常变换职业。 

eĉ unu haro de via kapo ne pereos
 (N) 你们连一根头发也不会受损 

eĉ virto ne evitas kalumnion 就连美德也会遭到诽谤 

eĉ vulpo plej ruza fine estas kaptata
 (Z) 就连最狡猾的狐狸最终也会被捉住 

edzigu filon, kiam vi volas — edzinigu filinon, kiam vi povas
 (Z) 在你愿意的时候给你儿子

完婚，在你可能的时候让你女儿嫁人（意为：男子任何时候都可以找到理想的妻子，而

女子嫁人则不可错过时机） 

edziĝo laŭ koro 出于感情而结合的婚姻 

edziĝo laŭ koro
 (Z) 出于感情而结合的婚姻 

edziĝo laŭ la kvanto da oro
 (Z) 出于钱财考虑而结合的婚姻 

edziĝo najbara garantias de eraro
 (Z) 邻人的（不幸）婚姻可使你免犯错误 

edziĝo per la maldekstra mano 贵族和平民的婚姻；非法结婚；不合法的婚姻；姘居（按

古代西方习俗，“左”是“不吉利”、“不道德”的象征，故“la maldekstra mano”象征

非法的婚姻关系） 

edziĝo pro [el] amo 由恋爱而结合的婚姻；恋爱结婚 

edziĝo pro [el] inklino 由恋爱而结合的婚姻；恋爱结婚 

edziĝo pro amo flamanta al la sako sonanta
 (Z) 只为叮当作响的钱袋而结合的婚姻 

edziĝo pro amo 由爱而结合的婚姻；恋爱结婚 

edziĝo pro inklino 由恋爱而结合的婚姻 

edziĝo pro mono 为金钱结合的婚姻 

edziĝo pro prudento （并非出于相爱而是从地位、门第、财产等考虑的）基于利害关系的

婚姻 

edziĝo pro prudento [pro konveneco] （并非出于相爱而是从地位、门第、财产等考虑的）

基于利害关系的婚姻 

edziĝo tro momenta estas longapenta
 (Z) 仓猝婚姻，后悔莫及 

edzin’ admirata — edzo malsata
 (Z) 被赞慕的妻子，饿肚皮的丈夫 

edzino pli elverŝas per funelo, ol edzo enverŝas per sitelo
 (Z) 妻子用漏斗漏掉的多，丈夫用水

桶打来的少（意为：妻子挥霍浪费） 

edzo edzinon laŭdas, edzino edzon aplaŭdas
 (Z) 丈夫把妻子夸奖，妻子把丈夫赞赏（形容夫

妻和睦与相互爱慕） 

edzo estas kapo de edzino, kiel ankaŭ Kristo estas kapo de la eklezio
 (N) 因为丈夫是妻子的

头，如同基督是教会的头 

edzo kaj edzino — ĉiela difino
 (Z) 夫与妻，天所配；天作之合 

edzo kaj edzino estas nur unu
 (Z) 夫和妻，本一体（意为：丈夫和妻子应是和谐的一对）—

—注：据《圣经·旧约》《创世纪》上说，上帝按照自己的形象用泥土选出了世上第一

个男人亚当，后来又用亚当的一根肋骨造出世界语第一个女人夏娃，亚当和夏娃便成了



世上第一对夫妻，人类的始祖。《创世纪》第二章第二十四节的经文说：“tial viro forlasos 

sian patron kaj sian patrinon, kaj aliĝos al sia edzino, kaj ili estos unu karno.”（因此，男人要

离开自己的父母，跟他的妻子结合，两人成为一体）。西方人根据《圣经》上的这一说

法，认为夫妻既本出于一体，就应该幸福和睦地生活在一起，终生相亲相爱。 

egala ŝanco 双方各有一半的机会；胜败各半的机会 

ekde la komenco 从一开始 

ekfajfi ĉe la vido de knabino （第一次）见到姑娘就吹起口哨来（美国青年表示对女子的爱

慕） 

ekfulmo de penso [ideo] 一闪念 

ekkoni ĉiujn fibrojn de la homa koro 洞悉人的内心深处 

ekkoni la mondon 开始懂得人情世故 

ekkuris frosto sub la haŭto 打了一个寒噤；（吓得）毛骨悚然；不寒而栗 

ekmontri siajn plandojn 逃走；逃之夭夭；溜掉；溜之大吉 

ekrajdi siajn altajn ĉevalojn 发怒，发火，发脾气 

ekrajdi sur Pegazo 写诗 

ekrajdi sur pegazon 开始写诗 

eksalte senhalte
 (Z) 立即不停地干起来 

eksalti el sia haŭto (de granda surprizo) （因十分意外的事）吓了一跳；大吃一惊 

eksenti froston en la dorso 突然感到害怕 

eksplodema kiel pulvo
 (Z) 像火药爆炸那样易发火的；火爆性子的；极易动怒的 

eksplodis kiel pulvo
 (Z) 突然发起脾气来；突然动怒（直译：像火药一样爆炸） 

ekster danĝero 脱离危险；无危险 

ekster dubo 无疑；不容置疑；毫无疑义 

ekster via ofico estas ekster via vico
 (Z) 超出你的职务范围的事轮不到你去管（或谈论等）

（意为：不要去做或谈论与你专业无关或你感到生疏的事） 

ekstere honoro, interne doloro
 (Z) 荣誉在外表，痛苦在内心（意为：享有极高荣誉的人往往

内心有烦恼和痛苦） 

eksteredzeca amrilato 婚外爱情关系，婚外情 

eksterigi la internon 使里面朝外；把里面翻到外面来 

ekstermi la memoron pri io 抹掉对某事的记忆 

ekstersezona ŝerco 不合时宜的玩笑 

ekstrema orgojlo identiĝas kun megalomanio 极端傲慢就会变成狂妄 

ekvidi la lumon de ĉi tiu mondo 出生 

ekzaktaj scioj 精密科学（指数学、物理学等） 

ekzameni ne devigas preni
 (Z) 问问价格并不一定非得买下（意为：在讨价还价过程中如果

价格谈不拢，不买也无妨。意近：生意不成人意在。此句来自俄语。在俄语中：

“экзаменовать”除作“考试”讲外，还可作“查问”、“询问”讲） 

ekzekuta ŝtipo 执行斩刑用的木砧 

ekzemplo proponas, sed ne ordonas
 (Z) 榜样只示范，但不下命令（意为：不应把一个人的

意志强加给另一个） 

ekzistas ezoko, ke fiŝetoj ne dormu = ekzistas ezoko, por ke fiŝetoj ne dormu 

ekzistas ezoko, por ke fiŝetoj ne dormu
 (Z) 有狗鱼在，小鱼就不该入睡（意为：有危险存在，

就不能丧失警惕性） 

ekzistas nenia ebleco de kompromiso en la demandoj de principo 在原则问题上没有调和



的余地 

ekzistas nenio nova sub la suno
 (M) 日光之下并无新事（源出《圣经·旧约·传道书》1：9；

这句带有谚语意味的话常用来指看上去似乎新颖，但实际并无新意的事物） 

ekzistis forta antagonismo inter ili 他们之间存在严重的对立 

el [per] la tuta koro 由衷地；从心坎里；乐意地；真诚地；诚心诚意地 

el aero al tero 从空中掉到地面；完全出乎意外；回到地面（不再幻想）；如梦初醒（这一

惯用语在 PIV 中为 el aero al la tero，但在《Proverbaro Esperanta》中为 el aero al tero。

前者可能是印刷错误。另外，这一惯用语在《Proverbaro Esperanta》的索引中被列在

elreviĝo 项下） 

el ĉiu el siaj talentoj forĝi spiritan batalilon 把自己的每一项才能都锻造成精神武器 

el du malbonoj pli malgrandan elektu
 (Z) 两害相权取其轻（这句谚语源出古希腊哲学家亚

里士多德的著作《伦理学》。当被选择的两个对象都是绝对有害时，人们只好选择较小

者，因此较小的害处在某种意义上说就是益处） 

el flamo sin eltiris, en fajron eniris
 (Z) 想逃脱窘境，反陷入更坏的境地；原来糟，现在更糟；

才脱龙潭，又入虎穴 

el fremda ledo oni tranĉas larĝe
 (Z) 割别人的皮子大手大脚；慷他人之慨（不心疼） 

el fremda poŝo oni pagas facile
 (Z) 花别人的钱大手大脚；慷他人之慨 

el kanto oni vortojn ne elĵetas
 (Z) 歌里的词是删不掉的（意为：事物本质是不可改变的） 

el klara ĉielo tondro ekbatis
 (Z) 晴空响起一声霹雳；晴天霹雳（意为：突然发生了一件令人

不快的或意外的事件） 

el la abundo de la koro la buŝo parolas
 (N) 心里所充满的，口里就说出来 

el la buŝ’ multaj vortoj eliras, sed ne ĉiuj ion diras
 (Z) 滔滔不绝话虽多，但有用的话没几句

（意为：说空话，说废话） 

el la faraĉo fariĝis kaĉo
 (Z) 胡乱搞，弄成了一锅粥；事情搞糟了；搞出麻烦事来了 

el la fundo de la koro 从心灵深处；从心坎里 

el la kvar ventoj
 (N) 从四面八方——注：kaj li elsendos siajn anĝelojn kun granda sono de 

trumpeto, kaj ili kolektos liajn elektitojn el la kvar ventoj, el limo ĝis limo de la ĉielo. (mt. 

24-31) 他要差遣使者，用号筒的大声，将他的选民，从四方，从天这边到天那边，都

招聚了来。 

el la mizero oni devas fari virton
 (Z) 既然不如意的情况无法改变，就只好忍让接受［将就］

（以此博得别人赞赏并给人以具有良好品德的印象）；对无可奈何的事只好忍受 

el la nazotruoj eliras fumo 鼻孔冒烟；生气发怒 

el la neceseco oni devas fari virton
 (Z) 乐意做不得不做的事（既然拒绝不了，就得爽爽快快

地去做，以此博得别人赞赏并给人以具有良好品德的印象）；应该主动地做非做不可的

事（来自法语：faire de necessite vertu；英语：make a virtue of necessity） 

el la plejprofundo de la koro 从心灵深处；从心坎里 

el la poŝo al la buŝo
 (Z) 钱袋中的钱仅够糊口（直译为：口袋里的钱全都到了嘴里）；勉强糊

口 

el la sama buŝo eliras beno kaj malbeno; miaj fratoj, tio devus ne tiel esti
 (N) 颂赞和咒诅从

一个口里出来，我的弟兄们，这是不应当的 

el la sama buŝo li blovas varmon kaj malvarmon
 (Z) 他的一张嘴呵出冷热两种气；他说话出

尔反尔；他忽褒忽贬；他两面三刀 

el la tuta koro 由衷地；从心坎里；乐意地；真诚地；诚心诚意地 

el lia mano ĉiu monero elglitas
 (Z) 每一枚钱币都从他手中滑脱（意为：挥霍无度） 



el malgrandaj akveroj fariĝas grandaj riveroj 涓涓之水，汇成大河；集少成多；聚沙成塔；

集腋成裘 

el malplena telero vane ĉerpas kulero 汤盆空空，舀也无用 

el mano al buŝo 挣的钱仅够糊口 

el multaj milonoj fariĝas milionoj
 (Z) 数百万是由许多千分之一组成；积小量，成大量；积

少成多；聚沙成塔；集腋成裘 

el post la arbo li estas bravulo
 (Z) 他是躲在树后的勇士；假充好汉的胆小鬼 

el sama tero devenas, saman sukon entenas
 (Z) 从同一块地里长出，含有同样的汁液（意为：

两个或多个人或事物彼此相同，没有差别） 

el tiu nekonata lando neniu jam revenas 从来没有人从那未知的国度返回过 

el vidpunkto de... 从„观点看；从„角度看 

elaĉeta prezo （战俘、奴隶等）赎身的代价；赎价 

elbatadi ies sojlon
 (Z) 踏破某人的门槛；经常向某人登门求告；经常到某人处去磨［去求］

——注：这一惯用语的字面义是“踏破某人的门槛”，指时常去某人处力求获得某物或

帮助，坚持不懈地向某人提出申请或请求。《世界语汉语词典》把它译为“打开某人的

门槛（意为：请求接待）”是欠妥的。 

elbati kojnon per kojno 以一种手段对付另一种手段；以毒攻毒；以其人之道还治其人之身 

elĉerpi ies paciencon 使某人失去耐心；使某人忍无可忍 

eldevigi ion el iu 向某人勒索或敲诈某物 

elektadis sen fino, edziĝis kun porkino
 (Z) 挑挑拣拣无限度，最后娶来丑母猪（意为：过分

挑拣往往适得其反） 

elektu edzinon laŭ deveno kaj ne laŭ mieno 择妻要看出身而不能看相貌 

eligi sian animon 使灵魂出窍；死；寿终 

eliri sen frakaso el granda embaraso
 (Z) 巧妙而适度地摆脱严重困境 

elĵetaĵo de la homaro 人类渣滓 

elĵeti la koleron sur iun 把怒气发泄到某人身上 

elkraĉi malpurajn insultojn 肆意谩骂，满嘴喷粪 

elkreskadi kiel fungoj post pluvo 如雨后的蘑菇般涌现或滋长；雨后春笋般地涌现 

elkribri la kulon kaj gluti la kamelon
 (N) 小事拘谨大事糊涂；见小不见大 

ellasi akvon 小便；解手 

ellasi sian spiriton 让灵魂出窍；死 

ellasi venton 放屁 

ellitiĝinta kaj aktiva （病人）已起床走动；非常活跃 

elmeti dentojn 露出牙齿，张牙 

elmeti la okulon kaj vidi nulon
 (Z) 失神地呆看 

elmeti sian animon al risko = elmeti sian vivon al risko 

elmeti sian vivon al risko 拿生命冒险；冒生命危险 

elmetu mielon, muŝoj alflugos
 (Z) 只要你摆出蜂蜜，苍蝇就会飞来（意为：哪里有利可图，

牟利者就到哪里谋取私利） 

elpeli iun el la mondo de la vivuloj 把某人逐出人世间；杀死某人 

elpreni la kaŝtanojn el la fajro 火中取栗（意为：为他人利益做最艰巨、最辛苦的一份工作）

（源出拉·丰登的寓言《猴子与猫》。说的是猴子骗猫给他取出火中的栗子，猫没有吃

到栗子反而把脚上的毛烧掉了） 

elprovi ies kapablojn 考察某人的能力；考验某人是否合用 



elpumpi el iu la sekretojn 从某人处探出秘密 

elsalti el la fritilo en la fajron 才脱龙潭，又入虎穴；才脱小灾，又罹大难；越来越倒霉 

elŝovi la langon kontraŭ iu 向某人吐舌头（表示嘲笑） 

elteni la komparon kun... 比得上„；不亚于„ 

eltiri de iu sekreton 刺探出某人秘密；套出某人的机密（或隐情） 

eltrinki la kalikon ĝis la fundo
 (M) 饮尽苦杯；尝尽辛酸；受尽苦难；不幸到极点；备尝艰

辛；含辛茹苦 

eltrinki per unu gluto 一饮而尽 

eltrinki per unu tiro
 (Z) 一饮而尽 

eltrovi la jam eltrovitan Amerikon 发现人们早已知道的事物（意为：一点也不希奇） 

eluzi siajn lastajn fortojn 竭尽全力 

elverŝi la pelvojn de sia kolero sur iun
 (N) 向某人发泄怒火；向某人大发雷霆 

elverŝi sian animon al iu 向某人倾诉心里话 

elverŝi sian koron 吐露真心，说出心里话，说掏心窝儿的话 

elverŝi sur iun koleron 向某人发泄怒气；怒斥某人 

elverŝi sur iun sian koleron
 (Z) 向某人发泄怒气；拿某人出气；怒斥某人 

elviŝi la rememorojn el la kapo de iu 抹去某人脑海中的记忆；使某人忘却 

elvringi monon 榨取钱财 

eminenta ŝuldanto, malbona paganto
 (Z) 卓越的欠债人，憋脚的还债人（此语常用来讥讽对

债务长期拖欠不还的人） 

en abelujon ne blovu
 (Z) 不要往蜂房里吹气（意为：不要激怒好生气的人）；不要捅马蜂窝 

en akordo kun... 和„（意见等）一致；同意（某人的）意见；和„相配合；协调 

en akvo malklara oni fiŝkaptas facile
 (Z) 浑水之中好捉鱼；混水好摸鱼。——注：源出《伊

索寓言》。一个渔人到河里去捕鱼，他把网张开，横截河流两岸，用系着麻绳的石块拍

打河水，把水弄浑，鱼儿慌忙逃窜，都落入他的网中。附近的人责备他把水弄浑，使得

他们没有清水可喝，渔人却答道：“如里不把水弄浑，我吃什么呢？”这句谚语现在表

示试图趁人家遇到麻烦的时候获取利益或试图趁混乱之机获取私利，以及试图为获取私

利而制造不幸事件。 

en amaso eĉ morto estas pli gaja
 (Z) 大家在一起，死也不可怕；有人共患难，死也不足惧 

en arbaro sidas kaj arbojn ne vidas
 (Z) 身在林中坐，不见树木在（意为：不留意；疏忽） 

en arbaro sidis kaj arbojn ne vidis
 (Z) 曾在林中坐，未见树木在（意为：未曾留意；疏忽） 

en bona horo 及时；适时地；恰巧 

en bona horo!
 (Z) 祝一路平安！祝您顺利！——注：看到这条惯用语，懂法语的人会联想起

法语的“à la bonne heure”（及时，恰巧），其实两者并无关系（法语的“à la bonne heure”

的后面是不可能加感叹号的）。这条世界语惯用语应该相当于俄语的表示对外出远行或

创办事业的人的祝愿语“в добрый час!”（祝一路平安！祝您顺利！）。实际上 1933 看出

版的《Granda Rus-Esperanta Vortaro》（《俄语世界语大词典》在 p. 685 上明确指出：в 

добрый час! ＝ en bona horo!。因此，这条惯用语应译为：“祝一路平安！”、“祝您顺利！”。 

en bona ordo tra la pordo!
 (Z) 给我乖乖地滚蛋！ 

en bona ordo 有条不紊；整整齐齐；完好无损；情况正常 

en buŝo biblio, en koro malpio
 (Z) 嘴里念圣经，心里不虔诚 

en certa mezuro 适度地；有几分；多少；稍稍；有分寸地 

en certa rilato 在某一方面；在某种意义上 

en ĉeesto amata, en forest’ insultata
 (Z) 当面被夸，背后被骂 



en ĉiu aĝo devas kreski la saĝo
 (Z) 人在任何年龄上都该增长智慧（意近：活到老，学到老）；

智慧应随年龄增长 

en ĉiu angulo alia postulo
 (Z) 各地有各地的规矩（postulo 在本句中指对人的行为道德的要

求） 

en ĉiu brusto estas sia gusto
 (Z) 各有所好（本句中的 sia 用法很特殊，值得注意） 

en ĉiu kranio estas sia opinio 各人有各人的见解；仁者见仁，智者见智（本句中的 sia 用法

很特殊，值得注意。参见 487 条） 

en ĉiu kranio regas aparta opinio
 (Z) 各人有各人的见解；仁者见仁，智者见智 

en ĉiu malbono estas iom da bono
 (Z) 每一件坏事都有一些好的方面（意为：不必太悲观）；

世上没有绝对坏的事物；祸中有福。祸兮福所倚，福兮祸所伏；塞翁失马，安知非福 

en ĉiu objekto troviĝas difekto
 (Z) 每一件东西都有不足之处；任何事物都有缺陷 

en ĉiu transloĝiĝo estas parto de ruiniĝo
 (Z) 每搬一次家就有一部分财产遭到破坏 

en ĉiuj anguloj de la mondo 在世界各个角落；在世界各地 

en ĉiuj anguloj 在所有角落里；旮旯旮旯儿；到处 

en ĉiuj rilatoj 无论怎样看（或怎么说）都；完全 

en danĝero 在危险中；处境危险 

en dom’ de pendigito pri ŝnuro ne parolu
 (Z) 在吊死者的家中莫提绳子（意为：说话要看对

象和场合）；当着矮人别说矮话；逢着秃子不说光，逢着癞子不说疮 

en dom’ kaj milit’ la viro regas 在家中和在战争中，男人都占支配地位; 男人支配家庭和战

争 

en espero ĝojaj, en aflikto paciencaj
 (N) 在指望中要喜乐。在患难中要忍耐 

en fajro kaj en akvo 赴汤蹈火；冒一切危险 

en favora lumo 从好的角度 

en feliĉo ne fieru, en malfeliĉo esperu
 (Z) 幸福时别得意洋洋，不幸时要抱有希望 

en fremda okulo ni vidas ligneron, en nia ni trabon ne vidas
 (Z) 只见人眼有木屑，不见己眼

横大梁（意为：只看别人身上的小缺点，而看不到自己身上的大缺点。意近：严于责人，

宽于责己。源出《圣经·新约》《马太福音》7：3：kaj kial vi rigardas la lignereton en la okulo 

de via frato, kaj ne pripensas la trabon en via okulo 为什么看见你弟兄眼中有刺，却不想自

己眼中有梁木呢？） 

en fremda tegmento li flikas truon kaj en propra ne vidas la fluon
 (Z) 给人房顶补窟窿，不见

自家漏得凶（意为：只批评别人，而看不到自己的缺点）；严于责人，宽于责己 

en fremdan vazon ne ŝovu la nazon
 (Z) 不要把你的鼻子伸到别人碗里；莫管闲事 

en gaja stato 在微醉状态中 

en granda mezuro 在很大程度上；大规模地；大部分；很 

en granda stilo 大规模地；大肆 

en ĝojo kaj malĝojo 在任何情况下；不论是祸是福 

en infano vidiĝas, kia homo fariĝos
 (Z) 从小看大（意为：一个人的性格在很小的时候就可以

看出来） 

en infero loĝante, kun diaboj ne disputu
 (Z) 既在地狱住，莫和魔鬼争（意为：要适应环境，

不要和恶人相争） 

en iu rilato; en ia rilato 在某一方面；从某一方面看；就某一方面讲；在某种意义上 

en juneco logas, en maljuneco tedas
 (Z) 年青时诱人，老年时烦人 

en juneco ni petas, en maljuneco forĵetas
 (Z) 年青时我们就讨要，年老时把它抛掉（意为：

兴趣爱好随年龄增长而改变） 



en kelkaj rilatoj 在某些方面 

en kolektivo eĉ morto estas gaja 大家在一起，死也不可怕；有人共患难，死也不足惧 

en komisio de iu 受某人委托；为某人代办 

en kompanio eĉ morto faciliĝas
 (Z) 和同伴在一起，死也不可怕；有人共患难，死也不足惧。

出俄语：на миру и смерть красна.） 

en kompanio kun iu 和某人合伙；和某人在一起 

en kontakto kun iu 与某人在接触或联系中 

en kreska ordo 按递增的顺序 

en la aero 在空中；在半空；悬空；无根据地；不实在地；（计划、问题等）悬搁中，未决

定 

en la bona malnova tempo
 (Z) 在那美好的往昔（这是老年人常用来夸赞昔日如何如何好的

口头禅） 

en la daŭro de... 在„期间；在„过程中 

en la decida momento 决定性的时刻；关键时刻 

en la direkto al… 朝向；向„方向 

en la ekstremo de la mondo 在天涯海角 

en la fina (aŭ lasta) analizo 归根结底；说到底；总之 

en la fino de la mondo 在世界的尽头；在天涯海角 

en la formo de… 呈„的形状；以„形式 

en la intereso de… 为了„的利益 

en la komenco estis la vorto, kaj la vorto estis kun Dio, kaj la vorto estis Dio
 (N) 太初有道，

道与上帝同在，道就是上帝 

en la kostumo de Adamo （男子）光着身子；赤身裸体 

en la kostumo de Adamo kaj Eva 赤身裸体；一丝不挂（源出《圣经·旧约·创世纪》。亚

当和夏娃是上帝创造的一男一女，他们不穿衣服，赤身露体地生活在伊甸园中） 

en la kostumo de Eva （女子）光着身子；赤身 

en la kriza momento 紧急关头；关键时刻 

en la lasta tempo 最近；近来 

en la libera aero 在户外；在露天里 

en la malpia nia tempo la virto devas peti de malvirto pardonon! 在我们这个不义的时代德

行应该请求恶行的原谅 

en la manoj de iu 在某人掌握中；被某人控制；由某人处理 

en la nomo de la ĉielo! 看在老天爷的份上！（表示祈求） 

en la nomo de… 以„的名义；以„为名；代表„；凭„；顾及„ 

en la okuloj de gepatroj ĉio ĉe la infanoj estas bone alaspekta 在父母的眼里孩子的一切都

看起来都是好的；父母眼里无丑儿 

en la okuloj de... 在„的眼里；在„的心目中；在„看来 

en la ombro 在阴凉的地方；在荫处；在阴暗处 

en la plena senco de la vorto 完全按照字面意思；完完全全，实实在在 

en la pleneco de la tempo 在时机成熟的时候；在预定的时候 

en la propra sia domo ĉiu estas granda homo
 (Z) 在自己家中人人都是大人物（这个句子有

点语法问题，sia 前面不应该有 la） 

en la spirito de... 以„的精神 

en la ŝvito de sia vizaĝo 汗流满面；辛勤劳动；以艰苦劳动赚取糊口的钱 



en la tago de la sankta neniamo
 (Z) 在永远不会来到的日子里（直译为：在圣“讷尼阿姆”

日）；永远不可能（在这一惯用语中柴门霍夫把副词 neniam 专有名词化，用来构成一个

形象的比喻。由此可以看出世界语构词的高度灵活性） 

en la tago de la sankta Silvestro 在圣西尔维斯特日；在除夕（即 12 月 31 日；圣西尔维斯

特一世系意大利籍教皇） 

en la transa mondo 在来世；在天堂 

en la tri kvaronoj de la okazoj 在大多数情况下；在大部分场合；经常 

en la triĵaŭda semajno
 (Z) 在永远不会来到的日子里；永远不会（此语源自古法语的“la 

semaine de trois jeudis”。星期四是从前法国学校里的法定休息日。按常理说，一个星期

中是不可能有三个相同的日子的，当然也就不可能有三个空闲的日子，这只是上学儿童

的一种不切实际的空想罢了） 

en la vizaĝo 当面（与 paroli, insulti, laŭdi 等动词连用） 

en la vojo 在（去„的）途中；在旅途中 

en landoj transmaraj estas oraj arbaroj
 (Z) 海外生长着金树林（意为：骗人的海外奇谈） 

en luma tago 在大白天；在光天化日之下 

en malfacila horo eĉ groŝ’ estas valoro
 (Z) 困难的时候一文钱也是宝（本句旨在劝人节约） 

en malgrandigita mezuro 缩小地 

en malico estu infanetoj, sed en la mensoj estu plenaĝuloj
 (N) 在恶事上要作婴孩。在心志上

总要作大人 

en malkreska ordo 按递减的顺序 

en malsata familio mankas harmonio
 (Z) 饥饿之家缺乏融洽 

en mia mio kaŭris infaneto 在我的自我中蹲伏一个婴儿 

en mizero eĉ saĝulo estas malsaĝa
 (Z) 聪明人在贫困中也会糊涂 

en modo 时髦；时兴；流行；风行一时；闻名一时（指作家等） 

en nomo de l’ ĉielo, sed pro bono de l’ felo
 (Z) 以老天的名义，但为得到毛皮（意为：伪善；

口是心非） 

en ordo kaj konkordo 有条不紊地；井然有序地 

en ordo 按顺序；整齐；合规则；情况正常 

en palpebruma daŭro 一眨眼的功夫；刹那间；眨眼之间 

en perfekta ordo 井井有条 

en plej alta mizero al Dio esperu
 (Z) 在大苦大难中要坚信上帝（意为：上帝会来帮助你） 

en plej alta mizero 在极度贫困中，在大苦大难中 

en plena mezuro 足量地；完全地；充分地 

en plena taglumo 在大白天；在白昼 

en plena vintro 在隆冬季节；在大冷天 

en propra angulo ĉiu estas fortulo
 (Z) 在自家的角落里人人都是强者（意为：由于在自己家

中事事都很方便，因而在自己家中每个人都可能是生活的强者。句中的 angulo 可作“住

处”、“栖身之处”、“家”讲） 

en propra persono 亲自；亲身 

en puton ne kraĉu, ĉar vi trinki bezonos
 (Z) 别往井里吐唾沫，因为你日后还需要饮水（意为：

凡事要想到将来，要为自己留后路） 

en rekorda tempo 在最短的时间内；转眼之间；一霎那间；十分迅速地 

en returnita ordo 按颠倒的顺序；倒过来 

en rilato al... 与„有关；就„而言；关于 



en sana prudento 神志清醒；精神正常 

en sensignifa kondiĉa nomo kial ni bezonas logikon? 在无意义的约定俗成的名称中，我们

为什么需要逻辑？ 

en sia afero ĉiu juĝu libere
 (Z) 在自己的事务中人人都应按自己的意志作判断（libere 的意思

是“不受别人约束而按自己意志行动”；libere juĝi 就是按自己的想法或观点独立自主地

作出判断或评价）；自己的事，自己说了算［作主］ 

en sia angulo li estas bravulo
 (Z) 在自家的角落里他是个好汉（意为：虚张声势的假好汉。

句中的 angulo 可作“住处”、“遮掩之处”讲） 

en sia dometo li estas atleto
 (Z) 在自己的小屋里他是一个大力士（意为：虚张声势） 

en sia korto ĉiu kok’ estas forta
 (Z) 公鸡在自己的院子里都争强好斗（意为：只敢在家中充

好汉） 

en ŝerco kaj ludo ofte sidas aludo
 (Z) 玩笑与游戏中，常有警示；警示常寓于玩笑和游戏中 

en ŝuoj 穿着鞋子（走路）；徒步地 

en tia mezuro, ke 如此地„以致；那样地„以致 

en tiu tago disfendiĝis ĉiuj fontoj de la granda abismo kaj la aperturoj de la ĉielo 

malfermiĝis
 (M) 那一天，大渊的泉源都裂开了，天上的窗户也敞开了（此语出自《圣

经·旧约》《创世纪》7：11。据说厂里曾发生过一次大洪水，天上裂开了无数深洞，给

地面一连下了四十昼夜的大雨） 

en trankvila vetero ĉiu remas sen danĝero
 (Z) 风平浪静时，人人划船都不会有危险（意为：

在正常情况下不要担心会发生任何意外事件） 

en unu sako du katoj, ĉiam mordoj kaj gratoj
 (Z) 一条口袋装俩猫，不是咬来就是挠（意为：

两个好斗者或敌手在一起必然相争） 

en via malica regalo vin atendas ankaŭ pokalo
 (Z) 在你恶意地用苦酒款待别人时，苦酒也在

等待着你（意为：害人者反害己；恶有恶报。本句的完整形式应是：“en via malica regalo 

vin atendas ankaŭ pokalo da vermuto”。vermuto 的意思是“苦艾酒”。） 

en vizio 在梦幻中 

enamiĝi ĉe la unua ekvido 一见倾心，一见钟情 

enbati al si en la kapon
 (Z) 硬塞进自己的脑袋；（通过多次重复）使自己牢记不忘；强使自

己记住 

enbati ion en ies kapon 硬往某人脑袋里灌；强使某人记住；（通过多次重复）使某人牢记

不忘；灌输 

enbatiĝi 强要进入；硬要加入 

enfali en kaptilon 掉进陷阱；落入圈套 

enfali en reton 落入圈套 

enfermi sin en sia memo 使自己与外界隔绝起来；落落寡合；离群索居 

engluti sian salivon 垂涎；眼馋 

eniri en la arenon 接受挑战；参加竞争；参加论战 

eniri en la regnon de la ĉielo
 (N) 进天国 

eniru tra la mallarĝa pordo, ĉar larĝa estas la pordego kaj vasta estas la vojo kondukanta al 

la pereo, kaj multaj tra ĝi eniras
 (N) 你们要进窄门；因为引到灭亡，那门是宽的，路是

大的，进去的人也多 

enlasi la lupon en la ŝafejon 把狼放进羊圈；引狼入室 

enmeti ion en la kapon 记住某事 

enpakiĝu kaj foriĝu
 (Z) 卷起铺盖给我滚蛋！ 



enpikita skribo （在皮肤上）刺成花纹；文身；黥墨 

enpoŝigi iun 比某人高一筹（指在能力、技巧等方面）；胜过某人；比某人强；能随意支配

某人 

enpremi en la teron
 (Z) 把（某人）压进土中；使（某人）死去；杀死（某人） 

enpremi iun en funelon
 (Z) 严格管束某人（直译：把某人压进漏斗） 

enskribi [enmeti, bone noti, bone ŝlosi] ion en la kapo 记住某事 

enskribi en ies krediton
 (Z) 把（金额）记入某人账户的贷方 

enskribi ion en sian memoron 把某事记在自己的脑海中，记住某事 

enskribu en vian memoron
 (Z) 请把„写进记忆中；请记住„ 

enspezo postulas elspezon
 (Z) 收入要求支出（收入是以一定形式的支出为代价而取得的。没

有支出的收入就是不义之财） 

enŝovi strute sian kapon en la sablon 像驼鸟一样把头埋进沙里；不愿正视现实；掩耳盗铃 

enŝteliĝi en ies koron （思想、感情）悄悄地进入心坎里；油然而生；渐渐滋生 

enterigi aferon 了结一件事 

enterigi armilojn 休战；媾和；和解；化干戈为玉帛（源自美洲印第安人的一种习惯。双

方停战后，就将战斧等武器埋入土中。以示和解） 

enterigi la tomahokon 停战；媾和；和解；化干戈为玉帛 

enterigi projekton 放弃一项计划 

enterigo de azeno
 (M) 野葬；（讽）被扔向垃圾堆 

enverŝi novan vinon en malnovajn felsakojn 把新酒装在旧皮袋里；旧瓶装新酒 

enverŝi oleon en la fajron 火上浇油（意为：使争论或争吵更加激烈）；火上加油（比较：

verŝi oleon sur la fajron） 

envia moko sukceson ne detruas
 (Z) 忌妒的嘲笑毁不掉成就 

erara rondo 循环论证；循环论法（以甲证乙，又以乙证甲的论证法） 

erpi la maron 耙海；干徒劳无益的事 

escepta prezo 低廉的价格 

esperis flaton — ricevis baton
 (Z) 希望别人拍马，得到一顿痛打（意为：大失所望；遭到惨

败） 

espero kaj pacienco kondukas al potenco
 (Z) 希望加耐心能产生力量 

espero logas, espero mensogas
 (Z) 希望诱人，希望骗人（意为：不能只抱有希望，还需要实

际努力） 

espero postulas oferon
 (Z) 希望需要奉献（意为：希望需要人作出奉献或一定的牺牲才能实

现）；希望不能解决实际问题 

espero prokrastata dolorigas la koron
 (M) 希望迟迟不能实现会使人心忧 

esperoj miaj forfalis en la abismon 我的希望破灭了 

estas agoj, kiujn la moralo kondamnas, sed kiujn ne kondamnas la leĝo 有些行为违背道

德，但不违法 

estas gradoj en la krimo, same kiel en la virto 罪恶和美德一样，有各种不同的程度 

estas ia kvazaŭa trompo, se oni silentas pri la vero 如果我们对真理沉默，就好像是一种欺

骗 

estas kompleta anser(in)o (pri io) 我对某事一窍不通 

estas pli bone edziĝi, ol bruladi
 (N) 与其欲火攻心，倒不如嫁娶为妙 

estas pli da espero por malsaĝulo ol por tiu, kiu estas saĝa en siaj okuloj
 (M) 傻瓜比自以为

聪明的人要有希望得多 



estas pli facile konsoli aliajn, ol konsoli sin mem 安慰别人比安慰自己更容易 

estas pli facile por kamelo iri tra trueton de kudrilo, ol por riĉulo eniri en la regnon de Dio
 (N) 

骆驼穿过针的眼，比财主进神的国还容易呢（源出《圣经·新约·马太福音》19：24

和《马可福音》10：25。据说本句中的“骆驼”是希腊文《圣经·新约》中“缆索”的

误译：希腊文中“骆驼”为 kamelos，缆索为 kamilos。虽然用“kablo”代替“kamelo”

更合逻辑，但此句流传已久，也就不必改了） 

estas sciate, ke 众所周知… 

estas ŝafoj, estos lano
 (Z) 有绵羊，就会有羊毛（意为：只要保住产生私利的基础，就不愁捞

不到个人的好处） 

estas tempo por ĉio 不管做什么都有一定的时机；物各有时；万物皆有其时 

estas tubero en la afero
 (Z) 事情进行得不顺利 

estas tute egale 反正一样；无关紧要；无所谓 

esti [kuŝi] sur la genuoj de la dioj 在神的膝上［掌管之中］；非人力所能控制；（指未来的

事）尚未可知；（结果等）尚难断定 

esti abunda je entuziasmo 热情洋溢 

esti aktiva malgraŭ sia aĝo 虽然上了年纪，但精力充沛；老当益壮 

esti alkatenita al pandona arbo 忙于谋生 

esti anĝelo inter homoj, sed satano en la domo
 (Z) 在人前是天使，在家中却是恶魔（意为：

在外人面前温柔可爱，但在家中却是一个凶狠蛮横的丈夫或妻子） 

esti bele aranĝite （反语）被欺骗；被愚弄 

esti bone enskribita ĉe iu
 (Z) 受某人宠爱；得某人欢心（好感） 

esti ĉasta kiel glacio kaj esti pura kiel neĝo 像冰一样贞洁，像雪一样纯洁 

esti ĉe ies kalkanoj 紧跟某人；尾随某人 

esti ĉe la ankro 抛了锚；停泊着 

esti ĉe la genuoj de virino 受女人支配；怕老婆 

esti ĉe la telefono 属于电话网；正在打电话 

esti ĉe si en la domo 在自己家中 

esti ekster si de ĝojo 喜不自禁；乐不可支 

esti ekster si de kolero 勃然大怒，大发雷霆 

esti ekster si de timego 惊惶失措；吓坏了 

esti ekster si 不能自主；控制不住自己；忘形；忘乎所以；失常；失态；不自禁 

esti elstrekita el la libro de vivantoj 被从生命册中划掉；死去（la libro de vivantoj 生命册，

源出《圣经》） 

esti en acida humoro 心情不好；心情不快 

esti en agonio 在弥留之际；奄奄一息 

esti en bona vojo 顺利进行着；进行得很顺利 

esti en bonaj manoj 在可靠的人手里；在内行人的手里；受到很好的照料 

esti en ekstazo antaŭ iu 为某人倾倒 

esti en embaraso 陷于困境；不知所措；感到为难 

esti en granda embaraso
 (Z) 处于十分为难的境地；处境非常狼狈；陷于严重困境 

esti en ies potenco 在某人的支配下 

esti en la brakoj de Morfeo 在梦乡中；熟睡 

esti en la lasta ekstremo
 (N) 陷于绝境；濒于死亡 

esti en la lumrondo 被众人注视；为众人所注意；成为公众注意的人物；成为新闻［明星］



人物；在众目睽睽之下 

esti en la mallumo 在愚昧无知的状态中 

esti en la manoj de iu 在某人掌握中；被某人控制；由某人处理 

esti en la sekreto 知道内情；参与机密 

esti en la sepa ĉielo 像在天堂里一样幸福；幸福极了；其乐无比，心满意足 

esti en la tute ĝusta mano 在完全可靠的人手中；有绝对成功的把握 

esti en nuboj 处在九霄云外；脱离现实生活 

esti en perfekta akordo （情感、意见等）完全一致；非常和睦 

esti en rilato kun iu 与某人有关系（或联系） 

esti en Romo kaj ne vidi la papon
 (Z) 身在罗马而未看到教皇（意为：忽略了身边最有趣的

事） 

esti en sia elemento
 (Z) 处在对自己非常合适的（或习惯了的）环境中；感到很内行；感到

得心应手；感到如鱼得水 

esti en siaj ĉemizmanikoj 不穿外衣（指男人脱去西服上装仍穿着背心，因而露出衬衫袖子） 

esti en situacio sen eliro
 (Z) 处于绝境；处于进退两骓的境地；左右为难 

esti enfermita inter kvar muroj 被监禁；被关在狱中；被关在空房中；独处空房 

esti ĝiskole en maltrankvilo 忧心如焚 

esti honesta en tiu ĉi mondo signifas esti elektita inter dek mil 在这个世界上做一个正直的

人意味着就是一个万里挑一的人 

esti ies okulo kaj orelo 充当某人的耳目；是某人的亲信 

esti informita bone pri io 对某事消息灵通；对某事了解得一清二楚 

esti inter martelo kaj amboso
 (Z) 在大锤与铁砧之间（意为：受到两面夹攻；两面挨打；两

头受逼；两面受险；腹背受敌）（源出拉丁语：inter malleum et incudem.） 

esti inter siaj propraj muroj 在自己家中 

esti inter vivo kaj morto 在生死关头；生命垂危；濒临死亡边缘 

esti je genuoj de virino 受女人支配；怕老婆 

esti je ies trenŝnuro 让某人牵着鼻子走；完全受某人摆布 

esti kiel fajro kaj akvo 如水火一般不相容 

esti kiel fiŝo en akvo 如鱼得水 

esti komplico en [pri] 参与（罪行等） 

esti komprenebla per si mem 这是不言而喻的 

esti konstruita sur roko 建立在磐石上；建立在牢固基础上 

esti kunesto kun... 与„一起 

esti la mastro de ies vivo kaj morto 能主宰某人的生死 

esti la mastro de la situacio 能控制局势 

esti la mastro de si mem 能自己作主，不受束缚；能控制自己，有自制力，能控制自己的

情绪［感情］ 

esti la mastro de sia sorto 能掌握自己的命运 

esti levita en la sepan ĉielon 感到极其幸福（古希腊哲学家亚里斯多德认为天堂是由七重静

止的晶体层组成的。据犹太圣徒书说，离地最远的七重天就是上帝和天使居住的天国的

最高层，即极乐世界） 

esti libera de maltrankvileco [de zorgoj] 没有忧虑；没有牵挂；心情安定 

esti ludilo de la sorto 受命运摆布 

esti malsana de amo 思爱成病；害相思病 



esti mastro de sia lango 嘴紧 

esti metata sur karton 下注，以„押一宝 

esti moŝtnaskita 出身高贵 

esti naskita sub favora astro 生辰有吉星高照；福星照命，生来有福（西方星象学家认为星

宿影响人的生活和命运） 

esti nuda kiel vermo 赤条条的；一丝不挂的 

esti nur la ombro de si mem （因病、烦恼等）瘦得不成样子；瘦得像鬼，瘦得皮包骨头；

形销骨立 

esti ombro de iu 与某人形影不离；紧紧追随某人 

esti pigmeo apud giganto 小巫见大巫 

esti portreto de sia patro 长得和父亲一模一样（直译：他是他父亲的一肖像）；他酷似他的

父亲 

esti premataj kiel sardeloj en barelo 像桶里的沙丁鱼一样挤在一起 

esti prudenta kiel serpento kaj simpla kiel kolombo
 (N) 灵巧像蛇，驯良像鸽子（注：耶稣派

他的十二门徒到各地去传道，因为犹太教上层人士要加害他们，因此耶稣嘱咐他们既要

像蛇一样机智灵巧，随机应变，又要像鸽子一样质朴纯洁，温驯善良）  

esti sen nuancoj 不妥协，不让步，态度强硬，死板 

esti sen rivaloj 无与伦比；无敌 

esti seneksteraĵa 不以外貌令人敬佩的；外貌平常的 

esti sia propra estro 能自我控制；能自我约束 

esti skribita sur la frunto 像写在额上似的；一望便知 

esti skribita sur la nazo de iu 写在某人鼻子上的；一眼就能被看出的 

esti sub la armiloj 在服役中；服现役 

esti sub la ŝuo (de sia edzino)
 (Z) 在（妻子的）鞋底下；受（妻子）支配；对（妻子）惟命

是从；怕老婆（来自俄语：быть под дашмаком） 

esti sur alies loko 处于别人的地位或境遇 

esti sur ĉies lango （某人的名字等）挂在大家嘴上；被众人谈论；大家经常提到 

esti sur hareto 处于极端危险的境地；危在旦夕；千钧一发；岌岌可危 

esti sur la genuoj de la dioj 在神的膝上［掌管之中］；非人力所能控制；（指未来的事）尚

未可知；（结果等）尚难断定 

esti sur la pado de la militiro 准备出发去作战（源自印第安人习俗） 

esti sur la piedoj 站立着；（病人）可以下床活动了；完全恢复健康 

esti sur la rando de la abismo 在毁灭的边缘上，濒临灭亡 

esti sur la spuro de iu 跟踪某人 

esti ŝarĝita de... 负有„；受„的委托；有„的负担 

esti tiel forte afliktita, ke oni ne volus plu vivi 痛不欲生 

esti tiel kaj ne alie 只这样而不别样地（强调的说法，意为：只能这样地） 

esti turmentata de la fajro de sia volupta pasio 欲火中烧 

esti verda de ĵaluzo 忌妒得眼睛都发绿了；（在男女关系上）十分忌妒（“绿色的”在西方

语言中是形容忌妒的一个惯用语形容词，例如莎士比亚在《奥赛罗》otelo 中就把“忌

妒”称为“绿眼睛的怪物”la verd-okula monstro.） 

estingi meĉon senfajriĝantan
 (M) 吹灭将残的灯火；使尚有希望的事情中途夭折；中止充满

希望的计划 

estinta amiko estas plej danĝera malamiko
 (Z) 昔日的朋友是现时最危险的敌人（estinta 的



意思是“过去的”、“往日的”；estinta amiko 就是已经绝了交的朋友） 

estintaj amikoj plej kruele malpacas
 (Z) 绝交的朋友争斗最凶残 

estis donita al mi dornego por la karno, sendito de Satano, por min kontuzi, por ke mi ne tro 

altiĝu
 (N) 有一根大刺加在我肉体上，就是撒旦的差役来攻击我，免得我过于自高 

estis la tempo, ni ne komprenis — pasis la tempo, la saĝ’ al ni venis
 (Z) 当时我们茫然不解，

过后我们茅塞顿开（意为：事后聪明） 

estos ĝojo en la ĉielo pro unu pekulo, kiu pentas, pli ol pro naŭdek naŭ justuloj, kiuj ne 

bezonas penton
 (N) 一个罪人悔改，在天上也要这样为他欢喜，较比为九十九个不用悔

改的义人，欢喜更大 

estro ne malsatas
 (Z) 当官的不挨饿 

estu bonvena en mia hejmo! 欢迎您来寒舍！ 

estu ĉapo laŭ la kapo
 (Z) 要按脑袋大小挑选帽子（意为：有多大的经济能力，办多大的事） 

estu do prudentaj kiel serpentoj, kaj simplaj kiel kolomboj
 (N) 你们要灵巧像蛇，驯良像鸽

子；你们要机警像蛇，纯朴像鸽子 

estu justaj al malriĉulo kaj orfo; rilate afliktiton kaj senhavulon estu virtaj
 (M) 当为贫寒的

人和孤儿伸冤；当为困苦和穷乏的人施行公义 

estu neniaj skismoj inter vi
 (N) 你们中间也不可分党 

estu saĝa homo en via propra domo
 (Z) 要在自己家中做一个明智的人（意为：在自己家中

说话做事也要谨慎。意近：君子慎其独） 

estu simpatiaj unu al alia
 (N) 要彼此同心 

estu sinjoro de via vorto
 (Z) 要做一个遵守诺言（说话算数）的人 

estu viro! （你）要做一个男子汉！拿出男子汉（大丈夫）气概来！ 

etendi al iu la manon 向某人伸出手来（表示友好、和解或援助） 

etendi siajn piedojn konforme al la litkovrilo 伸脚要看被子长短（意为：花钱不可超支；

有多大财力办多大的事。意近：量体裁衣；量力而行） 

etendi sian manon kontraŭ iun
 (M) 伸手打某人；伸手加害某人；举手攻击某人 

etendu la piedojn, kiom via kovrilo permesas 应视被子长短伸脚；被子有多长，腿就伸多

长 

evitado de malbono estas prudento
 (M) 远离恶便是聪明 

evitu profanajn babiladojn
 (N) 要远避世俗的虚谈 

F 

fabeloj por infanoj
 (Z) 瞎编的谎言（原义为童话） 

facile estas danci, se la feliĉo kantas
 (Z) 如果幸运唱起歌来，舞就跳得轻快；如果有幸运伴

唱，舞就跳得轻快（意为：人在幸运时做什么事都觉得容易） 

faciligi la animon 使安心；使放心；使感到宽慰 

faciligi la koron 使安心；使放心；使感到宽慰 

fadeno de Ariadna 阿丽阿德涅线；引路线；能帮助解决复杂问题的办法（源出希腊神话。

雅典英雄 Tezeo 要进迷宫去杀死吃人的怪物，但害怕进去后出不来。克里特王弥诺斯的

女儿阿丽阿德涅就给他一把利剑和一个线团，让他拖着线进入迷宫。Tezeo 杀死怪物后

就顺着这根线走出迷宫） 

fadeno iras, kien kudrilo ĝin tiras
 (Z) 针把线带到哪里，线就走到哪里；线随针走（意为：

不得不服从）。俄语中：线随针走，形影不离（常指夫妻）（俄成 215：куда иголка туда 



и нитка: (pp geedzoj) esti ĉiam kune）（参见：kien kudrilo iras, tien fadenon ĝi tiras. 意为：

父母的性格和言行直接影响子女） 

fadeno triopigita ne baldaŭ disŝiriĝos
 (M) 三股合成的绳子，不会很快折断 

fajfi pri io kaj svingi la manon 表示对某事轻蔑；表示对某事毫不在意 

fajfi pri io 对某事毫不在意；对某事丝毫不感兴趣 

fajrajn karbojn vi kolektos sur lia kapo
 (M) 你将把炭火堆在他的头上（意为以德报怨使之感

到羞愧，因而受到感化） 

fajro de ĝojo 节日的篝火（来自法语 feu de joie） 

fajro provas la oron, mizero la koron
 (Z) 烈火试真金，患难见人心 

fajron estingas akvo, pekon pardono
 (Z) 水灭火，宽恕灭罪孽 

fali [defali] en Tartaron 堕入地狱；灭亡；消失 

fali al iu en la okulojn 引起某人注目；映入某人眼帘 

fali al iu sur la kolon 一把搂住某人的脖子 

fali de la pato en la fajron （像比目鱼一样）刚跳出油锅，又掉进火里；跳出油锅，又入火

坑；逃脱小难，又遭大难 

fali de sitelo en barelon 跳出火坑，又入苦海；原来糟，现在更糟 

fali dorsen 仰面倒下，跌了个仰八叉 

fali en ies kaptilon [lasi sin kapti per ies kaptilo] 中［落入］某人圈套 

fali en la manojn de iu 落入某人手中 

fali en larmojn 哭了起来 

fali en Leteon 沉入忘川；忘却过去（Leteo 忘川是希腊神话中地狱的河流之一。亡灵喝了

这条河的水便会把过去的一切忘却。） 

fali en likvidadon 破产 

fali en rutinon 落入老一套；习惯于老一套 

fali laŭ sia tuta longeco 直挺挺地跌倒 

fali mem en sian foson
 (M) 害人反害己 

fali sur iun kun glavo 持刀扑向某人 

fali sur la genuojn 跪下；下跪 

faligi pinĉon da salo sur la voston de birdo 在鸟尾上放一撮盐（以便诱捕它）（哄孩子的戏

谑语） 

falinta virino 堕落的女人 

falinton ĉiu atakas 倒下的人，人人攻击（意近：墙倒众人推） 

falis el mano — prenu satano
 (Z) 既已从手中掉落，就让魔鬼把它拿去（意为：东西既已丢

失或错误等既已发生，那就算了，不必总挂在心上） 

falsa atestanto ne restos sen puno
 (M) 作假见证的必难免受惩罚 

falsaj fratoj 假伙伴；叛徒 

familia sekreto 家庭中的隐秘；家丑 

famo kredon allogas, sed tre ofte mensogas
 (Z) 传闻诱人相信，但却常常骗人 

famo laŭte krias, ĉiuj ekscias
 (Z) 流言大声叫，无人不知晓 

famo ne flugas, se kaŭzo ne estas
 (Z) 没有事因，不起传闻；无风不起浪 

fandi ies koron 软化某人的心 

faradi brikojn sen pajlo
 (M) 做难以做到的［徒劳的］事；做无米之炊 

farado de justaĵo estas ĝojo por la virtulo
 (M) 秉公行义，使义人喜乐 

faras rabon kaj ŝtelon, por oferi al Dio kandelon
 (Z) 把抢来和偷来的不义之财奉献给上帝



（意为：虚假的虔诚姿态）（不可译成“剜肉补疮”） 

fari al iu amikaĵon 对某人作友好的表示 

fari al iu bonan lavon
 (Z) 严厉斥责某人；严厉训斥某人 

fari al iu la amajn okul(et)ojn 向某人秋波送情 

fari al iu la amajn okuletojn 用眼神向某人传情，向某人做媚眼 

fari al iu oran ponton 给某人搭一座金桥（使他能从事一项获利极大的交易）；重酬某人；

厚赠某人（使其同意承办一项交易或担任某一职务） 

fari al iu predikon pri moroj
 (Z) 严厉训斥某人 

fari al iu ursan kareson
 (Z) 像熊一样地爱抚某人；（因笨拙而）做令人难以忍受的事（或说

令人难以接受的话） 

fari al si aflikton pro io 为某事而使自己苦恼［自寻苦恼］ 

fari al si amuzon kun virino 强行与女人发生性关系；玩弄女人 

fari al si bonan sangon 心情愉快；心情舒畅；过得快活（西方人认为人的性情受血液支配） 

fari al si gloran nomon 出名；成名 

fari al si ĝustan ideon pri io 对某事作出正确的估计；对某事有正确的认识或理解 

fari al si klopodon 不辞劳苦；不怕麻烦；费心；尽力 

fari al si malbonan sangon 忧虑，焦虑不安；心情不好，生气 

fari al si ne ĝustan ideon pri io 对某事作出错误的估计；对某事有错误的认识或理解 

fari al si oportune 使自己方便［舒适］；随自己的便（意为：不拘束） 

fari aplaŭdon sur la vangon
 (Z) 打（某人）一记耳光（讽刺语） 

fari aprilan trompon 开愚人节的玩笑 

fari belajn promesojn 作花言巧语的许诺 

fari bonan impreson 给以好的印象 

fari bruon en la mondo 引起世界轰动 

fari ĉeson （打扑克用语）垫牌，不叫牌，不补牌 

fari ĉion eblan 千方百计；想尽一切办法；用尽一切手段；挖空心思 

fari du ĵetojn per unu ŝtono 用一块石头打两个目标［一石两投］（意为：试图用一次行动

获得两个结果）；一举（不能）两得 

fari ekscesojn en la manĝado 大吃大喝 

fari el falĉilo sabron 把镰刀打制成军刀；从和平转入战争 

fari el iu arkon
 (Z) 教某人懂得礼貌 

fari el mono sian Dion 把金钱奉若神灵；视金钱为万能 

fari el muŝo elefanton
 (Z) 把苍蝇说成大象；夸大其词；小题大做（源自拉丁语：elephantum 

ex musca facere。此句出自希腊散文家琉善的散文《苍蝇赞》） 

fari embarason al iu 给某人造成不便；给某人添麻烦 

fari falsan paŝon 踩空；失足，跌跤；走错一步；采取不适当的［错误的］行动，失误，

失策；堕落 

fari finon al... 结束/终止/了结（某事）；干掉（某人） 

fari impreson de... 样子像；貌似  

fari impreson sur iu 给某人印象 

fari ion antaŭ tuta mondo 当众做某事；在大庭广众之前做某事 

fari ion el simpla kaprico = fari ion pro simpla kaprico 

fari ion pro simpla kaprico 只凭心血来潮做某事 

fari kaŭzon el efiko 倒果为因 



fari komplezon al iu 帮某人的忙；为某人尽力 

fari la dikan lipon 撅起嘴唇；撅嘴生气 

fari la ĝustaĵon en ĝusta tempo 在适当的时候做适当的事 

fari la mejlon en rekorda tempo 跑得极快 

fari la signon de kruco （基督教徒在胸前）划十字 

fari larman disiĝon 洒泪告别，挥泪而别 

fari lokon por... 为„腾出位置；为„腾地方；给„让路 

fari maljunajn ostojn 活到一把老骨头；活到老（常用于否定句，如：li ne faros maljunajn 

ostojn 他活不到老；他不会长寿） 

fari monton el talpejo 把鼹鼠丘说成一座山；小题大做；夸大 

fari noton pri... 记下„ 

fari nulon el io 使某物化为乌有；使某事成泡影；使某事失去意义 

fari rompon 决裂 

fari salton en la historio 从一个历史时期直接跳到另一个较远的历史时期 

fari sangobanon 进行杀戮，血洗 

fari scenon al iu 对某人大发脾气；跟某人吵（打）架 

fari sekreton el io 使某事成为秘密；隐瞒某事 

fari sensacion 引起轰动 

fari sian lastan translokiĝon 死去；被埋葬 

fari sian plejeblon 竭尽所能；竭力；尽力；全力以赴 

fari streketon tra io skribita 一笔划去；一笔勾销 

fari transkapiĝan salton 翻跟头；翻空心筋斗 

fari transkapiĝon 翻跟着；翻筋斗 

fari veluran piedeton （猫）伸出藏起利爪的脚；笑里藏刀，口蜜腹剑 

fari velurpiedon = fari veluran piedeton 

fariĝi polvo en polvo 化为土中之土 

farinton ĉiu atakas 墙倒众人推 

farita — elstrekita
 (Z) 事已过去，就应该忘记（此语常用来安慰因做了错事而感到懊悔的人） 

farita laumezure 根据特需尺寸做成；合身的 

farita ne refariĝos
 (Z) 事已做成，无法挽回（意为：过去了的事，不会再来）；已做了事的

不会再发生 

farita via faro, nun adiaŭ, mia kara!
 (Z) 你的事做完了，那就再见吧，亲爱的！（意为：抛弃

不再需要的人或物）；过了河儿就拆桥 

farita, elstrekita 做成了，就划掉啦；事已过去，就应忘掉（此句常用来安慰因做了错事而

感到懊悔的人） 

faro farinton rekomendas
 (Z) 事迹自荐做事人；产品荐工匠（从所做的事情中可以看出做这

件事的人具有什么样的水平和技艺） 

faroj estas fruktoj, sed vortoj estas nur folioj 行为是果，而言词只是叶 

faru hodiaŭ, kion vi povas — morgaŭ vi eble okazon ne trovos
 (Z) 你能做的事今天就去做，

明天你也许不会再有机会 

faru vian aferon, Dio zorgos ceteron
 (Z) 只管干你的事，别的事上帝会去照管（意为：你应

努力做好应做的事，其他的事不必考虑。意思的重点在于劝人勤奋工作） 

fastas sufiĉe, kiu vivas malriĉe 生活贫困的人，斋戒得充分（意为：饿肚子的时候多） 

fasto kaj preĝo riĉecon ne donas
 (Z) 斋戒和祈祷不会使人富裕（意为：用正当手段人们是很



难发财致富的） 

faŭko de la morto 鬼门关；死亡的危险；极端危险的境地 

favorkoreco kaj vero estas ĉe tiuj, kiuj havas bonajn intencojn
 (M) 谋善的必得慈爱和诚实 

feliĉa estas la homo, kiu ne iras laŭ konsilo de malpiuloj, nek staras sur vojo de pekuloj, nek 

sidas en kunsido de blasfemantoj
 (M) 不从恶人的计谋，不站罪人的道路，不坐亵慢人

的座位（这人便是有福的） 

feliĉa estas la homo, kiu trovis saĝon, kaj la homo, kiu akiris prudenton
 (M) 得智慧，得聪明

的，这人便为有福 

feliĉa ideo 好主意；妙主意；高见；好办法 

feliĉa la ventro, kiu vin naskis!
 (N) 生你的母腹是有福的！ 

feliĉa, kiel fiŝo en akvo 像鱼在水中一样怡然自得；如鱼得水 

feliĉaj estas la malriĉaj en spirito, ĉar ilia estas la regno de la ĉielo
 (N) 心灵贫乏的人（即虚

心的人）有福了，因为天国是他们的 

feliĉaj estas la pacigantoj, ĉar filoj de Dio ili estos nomataj
 (N) 使人和睦的人有福了，因为他

们必称为神的儿子 

feliĉaj estas la ventro, kiu naskis vin, kaj la mamoj, kiujn vi suĉis!
 (N) 怀你胎的和乳养你的

有福了！ 

feliĉaj estas tiuj, kiuj malsatas kaj soifas justecon, ĉar ili satiĝos
 (N) 饥渴慕义的人有福了，

因为他们必得饱足 

feliĉe alveni en la havenon 安全进港；（旅客）平安抵达目的地；（货物）无损地运抵目的

地 

feliĉo fierigas, malfeliĉo saĝigas
 (Z) 幸福使人傲慢，不幸使人明智 

feliĉo hodiaŭ karesas, morgaŭ forgesas
 (Z) 今天幸运把你宠爱，明天幸运把你忘掉 

feliĉo kaj riĉo envion elvokas
 (Z) 幸福财富，招人嫉妒 

feliĉo konsistas en kontenteco 幸福在于知足；知足常乐 

feliĉo leĝon ne konas
 (Z) 幸运不受法规约束 

feliĉo leĝon ne obeas, subite naskiĝas, subite pereas
 (Z) 幸福不依常规，突然而来突然而去 

feliĉo venas gute, malfeliĉo venas flue
 (Z) 福来如水滴，祸来如潮涌 

feliĉo vezike sin levas, sed baldaŭ falas kaj krevas
 (Z) 幸福如气泡般上升，但很快就掉下破

裂 

feliĉon oni ne heredas nek cedas
 (Z) 幸福既不能继承，也不能转让 

fendi al iu la koron 使某人精神上非常痛苦；使人极其苦恼，裂人心肺 

fendita ligno facile ekbrulas
 (Z) 劈开的木头容易烧着（意为：不幸的人易受命运的打击） 

fera dormo 长眠；死亡 

fera mano en velura ganto 戴着丝绒手套的铁手；外宽内严；外柔内刚 

fera pacienco 钢铁般的坚毅；极大的耐性 

fera sceptro
 (M) 暴虐统治；专制统治 

fermi al iu la buŝon 堵住某人的嘴巴；不让某人说话；人沉默；人不再讲话 

fermi la [siajn] okulojn kontraŭ io 闭眼不看某物；对某物佯为不见；对某事熟视无睹［充

耳不闻］；对某事物假装看不见或不知道 

fermi la [siajn] orelojn kontraŭ io 对某事充耳不闻 

fermi la buŝon 闭嘴；不作声；不开口 

fermi la marŝon 走在（先进的队伍的）最后；殿后 

fermi la okulojn antaŭ [kontraŭ] 假装没看见；放过（缺点等） 



fermi la okulojn kaj orelojn kontraŭ io 对某对某事闭目不见，充耳不闻 

fermi la okulojn 睡着；死亡 

fermi parentezon en rakonto 讲故事离题后回到主题上来；结束枝节的话；言归正传 

fermi siajn okulojn al... 对„闭眼不见；对„装着没有看见；对„熟视无睹；对„置之不理 

fermi siajn okulojn 闭上眼睛；死；逝世 

fermita buŝo ne enlasas muŝon 嘴唇紧闭，苍蝇难进；口紧不招祸。缄口无祸，少说为妙 

fermu vian buŝon! 闭嘴！住口！ 

fermu vian faŭkon! 闭嘴！住嘴！ 

fero akriĝas per fero 以铁磨铁，能磨出刃来 

fero akriĝas per fero, kaj homon akrigas la rigardo de lia proksimulo
 (M) 铁磨铁，磨出刃

来。朋友相感，也是如此 

festeno kaj ĉaso kaj da ŝuldoj amaso
 (Z) 饮宴打围，债务成堆（意为：阔绰奢华的生活会使

人负债累累） 

festotaga laboro estas sen valoro
 (Z) 节日里工作无价值（意为：节日里不必工作） 

fi al vi! （你）真丢脸！真不像话！ 

fianĉiĝis — por ĉiam ligiĝis
 (Z) 订婚就是永受约束 

fianĉiĝo ne estas edziĝo 订婚并不就是结婚（意为：答应做的事情不一定都能做到） 

fianĉon de l’ sorto difinitan forpelos nenia malhelpo
 (Z) 命中注定的未婚夫怎么赶也赶不走

（意近：千里姻缘一线牵） 

fidanta al vorto atendas ĝis morto
 (Z) 相信别人说的话，一直等到自己去火化；相信别人诺

言，难免上当受骗；相信诺言无异于白白等到死（fidanta al vorto = tiu, kiu fidas al vorto; 

这里的 vorto 作“诺言”讲） 

fiera kiel pavo 像孔雀（开屏时）样高傲；神气十足；趾高气扬 

fiera mieno — kapo malplena
 (Z) 样子挺神气，头脑却空虚；骄傲的外表，空虚的头脑；傲

慢的外表，空虚的头脑 

fieraj okuloj kaj aroganta koro
 (M) 眼高心傲 

fiere rigardi iun de alte = fiere rigardi iun de supre 

fiere rigardi iun de supre 傲视某人；蔑视某人 

fiereco venas antaŭ la falo
 (Z) 骄傲在前，跌跤后；骄傲必败 

fiksi ion en la memoron 把某事牢记在心 

fiksi siajn ideojn sur la papero 把想法写下来 

filantropio ne ĉiam akompanas riĉecon 慈善并不总是伴随着富有 

Filemono kaj Baŭciso 腓利门和博西斯（据传这对夫妻死后变成两棵并立的、树枝相互攀

缘的树，象征天长地久的爱情） 

filo konfesis, patro forgesis
 (Z) 儿子认了错，父亲不记过 

filo malsaĝa estas malĝojo por sia patrino
 (M) 愚昧的儿子是母亲的忧愁 

filozofia ŝtono 点金石 

fine, sed ne malplej grave 最后（一点），但并非最不重要（的一点） 

finita kaj glatigita
 (Z) 事情顺利结束了 

fino bona, ĉio bona
 (Z) 结局好，一切都好；善终为善（意为：此句用于结束艰苦过程或完

成一项工作时。意为：只要结局好，就不必计较经过的波折） 

fino ĉe fino （纵长）首尾相接地；衔接地 

finofara decido 最后决定 

firma prezo 固定价格 



firme stari ĉe 坚持（自己的要求等） 

fiŝi en malklara akvo 浑水摸鱼 

fiŝo granda naĝas profunde
 (Z) 大鱼在深处游（意为：大目标要用大手段才能达到） 

fiŝo ne iras, sed hoko ĝin tiras
 (Z) 并非鱼儿游来，而是钓钩把它拖来（意为：不论愿意不愿

意，必须服从） 

fiŝo pli granda malgrandan englutas
 (Z) 大鱼吞食小鱼；大鱼吃小鱼（意为：以强凌弱。源

出拉丁谚语：piscem vorat maior minorem） 

fiŝo scias pri naĝo ankaŭ sen via saĝo
 (Z) 没有你的智慧，鱼儿也会游水（意为：门外汉不要

在行家面前指手画脚） 

fiŝo sen vino estas veneno
 (Z) 吃鱼无酒，犹如毒药入口 

fiŝo serĉas dronon, homo serĉas bonon
 (Z) 鱼向深水游，人往好处走 

fiŝo serĉas profundon, homo serĉas abundon
 (Z) 鱼游向深处，人追求富足；鱼往深处游，人

向富中求 

fiŝo volas naĝi
 (Z) 鱼要游水（此句用“鱼要游水”喻“人要喝酒”；在需要喝酒时，常用此

句含蓄地表达自己的要求） 

fizika amo 性爱 

flami per honto 羞得脸上为辣辣 

flamiĝema kiel ligno rezina
 (Z) 非常容易激奋的；极易动怒的（直译为：像含树指的木头那

样容易着火） 

flanken de mia suno! 别遮住我的阳光！（希腊哲学家第欧根尼回答亚历山大王的话，意即：

走开，我不需要荣华富贵；现常用来表示让人走开） 

flanko ĉe flanko 肩并肩地；非常靠近；紧挨着 

flava gazetaro 黄色报刊（专以低级趣味或耸人听闻的文字吸引读者，和汉语的理解不同） 

flava sindikato （背叛工人阶级的）黄色工会 

fleksebla talento 多方面的才能；多才多艺 

fleksi la genuojn 卑躬屈膝；低三下四 

fleksu arbon dum ĝia juneco
 (Z) 弯树须趁幼小时；树小扶直易，树大扳直难；育木在苗，

育人在幼 

floroj kaj belo velkas 花儿和美貌不常驻 

flugantaj teleroj 飞碟（天空中的不明飞行物体） 

flugema kiel vento
 (Z) 像风一样飘忽不定 

flugi amase 群集；蜂拥；麋集 

fluidaĵo sen difino, nek vinagro nek vino
 (Z) 既不是醋，也不是酒，不知是什么液质；非驴

非马（fluidaĵo = likvaĵo） 

fluis sur lipoj, sed en buŝon ne trafis
 (Z) 已在唇上流，但未吃到口；错过了机，没能捞到手；

失之交臂 

fluo de konscio 意识流 

foje... foje... 有时„有时„；时而„时而„ 

foje kaj ree 再三再四；反复地 

fojon post fojo 反复地；再三再四地；多次地 

folioj de figarbo
 (M) 无花果叶；遮羞物；遮羞布 

folion post folio 一页接着一页地 

for de l’ okuloj, for de la koro
 (Z) 眼不见，心不想；久不见，心不想；远于目，则远于心；

眼一不见，心就不念；远离眼前，疏隔心田；人远情疏（意为：朋友之间，别久情疏。



源出拉丁谚语：procul ex oculis, procul ex mente.） 

for de mi! 起开！别待在我这里！ 

for de tie ĉi! 从这里滚开！从这里走开！ 

for el la manoj, for el kalkulo
 (Z) 既从手中失去，就别再去考虑（意为：东西既已丢失，就

不必把它总挂在心上） 

for konscienco, venos potenco
 (Z) 良心去，权势来（意为：凡野心家在良心上都无所顾忌） 

for kun ĝi! 拿着它滚！ 

for la ĉapelon! （口令）脱帽！ 

for la manojn 不许动手！不许碰！不许干涉!；不许插手! 

for! forigu lin! 滚开！把他撵走！ 

for! 滚开！ 

forbruligi ĉiujn siajn ŝipojn 破釜沉舟；断绝退路 

fordiboĉi ĉion ĝis la lasta ĉemizo 把全部财产挥霍掉 

fordoni anseron, por ricevi paseron
 (Z) 为得一只小雀，给人一只大鹅（以大换小，吃亏的交

换；得不偿失） 

fordoni sian animon al la diablo 把自己的灵魂交给魔鬼（意为：因犯不可饶恕的罪行而使

自己的灵魂不能得救） 

fordormi la okazon
 (Z) 因睡觉而失去机会；错失良机 

foresto de ofendo estas plej bona defendo
 (Z) 不触犯别人就是最好的自我防卫 

forfluu infano kune kun la bano
 (Z) 让婴儿和洗澡水都一起流掉（意为：因气馁而不分青红

皂白地放弃一切；意近：因噎废食） 

forgesi tion, kio estas malantaŭe, kaj strebi al tio, kio estas antaŭe
 (N) 忘记背后的努力面前

的 

forgluti la vortojn （说话）口齿不请；咬字不清；发音不清 

forgluti siajn timojn 隐忍自己的害怕的心情 

forĝi el siaj glavoj plugilojn
 (M) 将刀打成犁头；从战争转入和平生产 

forĝi el siaj lancoj rikoltilojn
 (M) 把枪打成镰刀；从战争转入和平生产 

forĝi sian sorton 创造自己的命运；自己决定自己的命运 

forĝu el viaj plugiloj glavojn, kaj el viaj rikoltiloj lancoj
 (M) 要将犁头打成刀剑，将镰刀打成

戈矛（意思与上句相反） 

forĝu feron dum ĝi estas varmega
 (Z) 趁热打铁（源出拉丁语：ferrum cudendum est dum 

candet in igne.） 

forigu lin! 把他撵走！ 

foriri de antaŭ miaj okuloj! 走开！滚开！ 

foriri kun la piedoj antaŭe 被抬去埋葬；死（西俗死人被抬出去下葬，双脚必须在前） 

foriri kun malplenaj manoj 空手离去；一无所获地离开 

foriris bovido, revenis bovo
 (Z) 小牛离去老牛回；走时是小牛，回来是老牛（意为：一成不

变） 

foriris kun malplenaj manoj 空手离去；一无所获地离开 

forĵeta prezo 非常便宜的价格；极低的价格 

forki iun （赌博时）赢某人的钱（西方人赌钱时赢家用一种叉形的耙把输家的钱耙给自己） 

forklini la orelon 充耳不闻；置若罔闻 

forkonsumi sian malamon sur iu 替自己彻底向某人报复 

forkuru, ho mia amato, kaj similiĝu al gazelo aŭ al cervo sur la montoj de aromaĵoj
 (M) 我



的良人哪，愿你快来，像羚羊或小鹿，在香草山上！ 

forlasi ĉi tiun mondon 离开人间；死了；去世 

forlasu la malsaĝaĵon kaj vivu
 (M) 要舍弃愚蒙，就可存活 

formanĝis en merkredo, ne serĉu en vendredo
 (Z) 既已在星期三吃掉，就别在星期五寻找

（意为：挥霍浪费掉的钱财不会再来） 

formeti en arkivon
 (Z) 把„存档；（认为某物不再合用或陈旧过时而）弃置不顾；束之高阁 

formeti ĝis la grekaj kalendoj
 (Z) 把„推到希腊的“卡连德”日；把„推得遥遥无期；推到

驴年马月；无限延期（古罗马历法把每月的初一称为卡连德日，即朔日。罗马人偿付债

务、发行契约等都以卡连德日为期限。希腊历法与罗马历法不同。在希腊历法中没有卡

连德日，因此，这条惯用语的就等于是说拖延到不知哪一天，即永无实现之日） 

formeti la aferon en la keston de forgeso
 (Z) 把事情搁置起来（拖延不办）；束之高阁 

formeti tendon 拆除帐篷 

formi ĉenon 排成队传递东西 

formika persisto 蚂蚁般坚持不懈的精神，蚂蚁的毅力 

formikaj laboroj 蚂蚁般的辛勤劳动 

formikoj, popolo ne forta, tamen ili en somero pretigas al si manĝaĵon
 (M) 蚂蚁是无力之类，

却在夏天预备粮食 

formordi al vi la langon! 嚼掉你的舌头！（意为：别再讲话了！） 

forpeli la spiriton 驱邪；驱除恶魔 

forpeti sin 请假 

forportu vian pakaĵon kaj havaĵon!
 (Z) 带上你的铺盖卷给我滚蛋！ 

forpreni de iu la vivon 夺去某人的生命；把某人杀死 

forrevi sian vivon 在幻想中虚度自己的一生 

forsavis sian korpon kaj animon
 (Z) 逃得无影无踪 

forskui [deĵeti] la jugon 甩掉枷锁；摆脱束缚；摆脱桎梏 

forskui ĉiujn ambiciojn 抛弃所有的大志；不再抱有雄心壮志 

forskui la jugon 甩掉枷锁；摆脱束缚；摆脱桎梏 

forskui la polvon de siaj piedoj
 (N) 抖掉自己脚上的灰尘；愤然离去；一刀两断，彻底决裂

（注：据传说，古代西方人同朋友决裂，就在走出那人的屋子时在门槛旁跺脚，表示把

脚上沾的东西全部跺掉，连这地方的一粒尘土也不愿带走） 

forspongi la pasintaĵon 忘却往事 

forstrekita el la etato 被解雇掉 

forŝiri la vualojn 消除假象；使真相显露 

forta kiel la morto
 (M) 如死一般强（“死亡”象征一种力量） 

forte sidas, kiu Dion fidas
 (Z) 谁对上帝信仰，谁就能坐得稳当（意为：只有信仰上帝的人才

能受到上帝保佑） 

forto subtenas rajton 强权即公理 

fortoj leporaj, kaj kapricoj sinjoraj
 (Z) 兔子般的力气，老爷般的任性（意为：要求很高或

欲望很大，但力量或才能很小）；兔子般的力气，随心所欲的要求（意为：欲望很大，

但力量或才能很小） 

Fortuna estas blinda 命运女神是盲目的（古罗马绘画中司命运的女神被蒙住双目，立于球

体或轮子上；球体或轮子象征机运的变化莫测）；命运是盲目的 

forturni la kapon 把头扭过去；假装没看见 

forturniĝu de malbono kaj faru bonon, kaj vi vivos eterne
 (M) 你当离恶行善，就可永远安居 



forveturis azenido kaj revenis azeno
 (Z) 小驴离去老驴回；走时是小驴，回来是老驴（意为：

蠢人永远是蠢人） 

forveturis malsaĝa, revenis nur pli aĝa 离去时呆傻，回来时只是年纪更大（意为：傻瓜永

远是傻瓜）；离去时是小傻子，回来时是老傻子 

forviŝi ion de la tabulo de sia memoro 把某事从记忆中抹掉；忘掉某事 

forviŝi ion el la memoro 把某事从记忆中抹掉 

forviŝi tabelon glata 把以前说过的话或做过的事全部推翻；把过去的一切彻底取消（或废

除） 

fosi kavon por iu
 (M) 设计陷害某人 

fosi sub iu 暗害某人；暗中破坏或挫败某人的计划 

fosi unu truon, por plenigi alian 挖洞填洞（意为：借债还债）；拆东墙补西墙 

frakasi al iu la koron 使某人心碎；使某人十分伤心 

frakasi ies koron 使某人心碎，伤透了某人的心 

france saĝa, angle sovaĝa
 (Z) 在法国人看来是明智的，在英国人看来是粗野的（意为：各国

人民有各国人民的喜好和鉴赏标准；各国有各国的习俗） 

frapante sian bruston kaj frunton （发怒时）捶打自己的胸脯和前额 

frapi al si la frunton （想出一个主意后）拍自己的脑门 

frapi al si la kapon （因突然想出一个好主意或突然有了新的发现而）拍打自己的头 

frapi ies okulojn （景物）引起某人注目；特别显眼；醒目 

frapi ies orelon （声音）突然传到某人耳中 

frapi per la kapo kontraŭ la muro 以头撞墙；绝望挣扎；试图做不可能的事；一心要蛮干 

frapi sian bruston kaj frunton （发怒时）捶打自己的和前额 

frapi sin kontraŭ ion 撞到某物上 

frapi sub la zono 在论战中玩弄卑劣手法；采用不正当的手段（原指拳击时击对方腰带以

下部位的犯规行为） 

frapiĝi kontraŭ ion 撞到某物上 

frapu, kaj estos malfermite al vi
 (N) 叩门，就给你们开门。(意为：只要孜孜以求，定能如愿

以偿。和汉语成语“精诚所至，金石为开”意思相近。)  

fremda animo estas abismo sen limo
 (Z) 人心难测；知人知面不知心 

fremda doloro ne kondukas al ploro
 (Z) 别人的痛苦不引起哭泣（意为：对别人的痛苦无动

于衷、毫不同情） 

fremda edzino estas malvasta puto
 (M) 外人的妻子是窄阱 

fremda edzino forkaptas la grandvaloran animon
 (M) 通奸的妇人夺取人宝贵的生命 

fremda korpo ne doloras
 (Z) 别人的身体不疼痛（意为：对别人的痛苦缺乏同情心） 

fremda malfeliĉo instruas 别人的不幸能给我们以教训 

fremda manĝo havas bonan guston
 (Z) 别人的饭菜味道好（意为：觉得别人的东西比自己的

好；盲目羡慕别人的东西） 

fremda medito estas kaŝita
 (Z) 别人的沉思默想是无法洞悉的 

fremda mizero — ridinda afero
 (Z) 别人的不幸——可笑的事情（意为：对别人的不幸毫不

同情；幸灾乐祸） 

fremda mizero ne estas sufero 别人的苦难不是痛苦（意为：对别人的痛苦没有同情） 

fremda spesmilo estas sen utilo 别人的钱没有用处（意为：不可花别人的钱） 

fremdan dorson bastoni, ankaŭ sian doni
 (Z) 打人者自己也会被人打（原句的意思是：打别

人的背，也准备把自己的背给别人打） 



fremdan vundon kaŝas vesto
 (Z) 别人身上伤，衣服里头藏（意为：别人的痛苦我们无法知

道） 

fremdlando objekton por speso donas, sed por ĝin venigi, oni spesmilon bezonas
 (Z) 付一厘

钱在外国买来一件东西，但把它运回来却需要一元钱（意为：得不偿失，也形容对外国

货的盲目崇拜） 

fremdulo en fremda lando
 (M) 寄居外邦的人 

frenezan ideon enpreni al si en la kapon 脑子里有了荒诞的想法 

freŝaj trupoj 生力军 

frostigi al iu la sangon 使某人不寒而栗；使某人极度惊恐 

frosto lin atakis
 (Z) 他突然感到恐惧 

froti al si la frunton （想主意时）抚摩前额；摸脑门 

froti al si la manojn pro ĝojo 高兴得两手相搓 

froti al si la ventron (de kontenteco) （因心满意足而）抚摸自己的肚子 

frotita kaj polurita 饱经世故；很有处世经验 

frue leviĝu kaj frue edziĝu
 (Z) 早一点起身，早一点结婚（意为：劝人早一点结婚） 

frukto de la ventro 子女；子嗣 

frukto malpermesita estas plej bongusta
 (Z) 禁果味最美；禁果分外甜；偷欢最乐 

frunto konraŭ frunto 面对面地 

fulmi kaj tondri 在发雷霆；怒喝 

fulmo kaj tondro! 哎呀，我的天哪！真他妈的！ 

fumi la pacpipon 表示和平的愿望 

fungon englutis!
 (Z) 碰了一鼻子灰！失望，落空（直译为：吞下了蘑菇！源自俄语：съесть 

гриб） 

G 

gajni la partion 赢了一局 

gajni siajn spronojn 成为骑士；立功成名；获得荣誉（中世纪武士一旦因功被封为骑士，

即被授予一对金靴刺） 

gajni sian vivtenon kun la ŝvito de sia frunto 靠出卖劳动力维持生活 

gamo de rido 一阵笑声；一阵哄笑 

gardatan ŝafon eĉ lupo timas
 (Z) 有人看管的羊，即使狼也害怕 

gardi ies vortojn en sia memoro 记住某人的话，不忘记某人的话 

gardi ion en la [sia] koro 把某事牢记在心 

gardi ion en la memoro 把某牢记在心 

gardi iun aŭ ion kiel la globon de la okulo 像保护眼珠一样保护某人或某物 

gardi kiel pupilon de sia okulo
 (M) 如同保护眼中的瞳人；极其珍爱 

gardi malvarman sangon 保持沉着冷静 

gardi sian langon 小心自己的舌头（意为：不要说不该说的话） 

gardu vian langon! 小心你的舌头！（意为：不要说不该说的话） 

gardu kandelon por la nokto
 (Z) 省点蜡烛晚上用（意为：用物要节省，以备最需要时使用） 

gardu la aperturon de via buŝo
 (M) 要守住你的口 

gardu min Dio kontraŭ amikoj, kontraŭ malamikoj mi gardos min mem
 (Z) 防敌人我自能

应付，防朋友望上帝保佑（意近：明枪易躲，暗箭难防） 



gardu vian koron, ĉar el ĝi eliras la vivo
 (M) 你要谨守你的心，因为生命由此而出 

gardu vian langon kontraŭ malbono, kaj vian buŝon kontraŭ mensoga parolo
 (M) 要管住舌

头不出恶言，管住嘴唇不说诡诈的话 

gardu vin dekstre, gardu vin maldekstre! 右边左边都要提防（意为：要小心提防） 

gardu vin du baroj: lipoj kaj dentaroj
 (Z) 但愿嘴唇牙齿保你平安无事（意为：保持沉默，

以免祸从口出） 

gardu vin kontraŭ ĉia avideco
 (N) 你们要谨慎自守，免除一切贪心 

gardu vin kontraŭ la falsaj profetoj, kiuj venas al vi en ŝafaj feloj, sed interne estas rabemaj 

lupoj
 (N) 你们要防备假先知；他们到你们这里来，外面披着羊皮，里面却是残暴的狼 

gardu vin, ke vi ne faru vian justaĵon antaŭ homoj, por esti alrigardataj de ili; alie vi ne 

havas rekompencon ĉe via patro, kiu estas en la ĉielo
 (N) 你们要小心，不可将善事行在

人的面前，故意叫他们看见 

gast’ en tempo malĝusta estas ŝtono sur brusto 客人来得不是时候，犹如（主人）心上的一

块石头 

gasto havas akrajn okulojn
 (Z) 客人的眼光敏锐（意为：人们对身边的人或事物由于天天相

见便习以为常，但一旦换了新的环境，便可立刻发现许多异常现象） 

gasto kiel fiŝo baldaŭ fariĝas malfreŝa
 (Z) 客人像鲜鱼一样很快就会腐臭（意近：稀客久坐

惹人厌；久住令人厌，常客遭白眼；久住非嘉宾，常来不欢迎） 

gasto sen avizo estas agrabla surprizo
 (Z) 客人不告而来，主人喜出望外 

gasto tro petata foriras malsata
 (Z) 受到过分邀请的客人离开时反会饿着肚子（意为：做事

要有分寸，不可过分） 

geamantoj sin pikas
 (Z) 情侣拌嘴（不记仇） 

geedzoj en paco vivas en reĝa palaco
 (Z) 夫妻和睦，犹如生活在王宫里 

generacio foriras kaj generacio venas, kaj la tero restas eterne
 (M) 一代过去，一代又来，地

却永远长存 

gesthaltigi aŭton （竖起大拇指向路过的汽车司机示意）要求搭便车 

glata tabulo 无字的书板；白纸一样纯洁的心灵（指尚未受任何影响的天真的青少年） 

glitiga demando 难以捉摸的问题 

glitiga temo 难以论述的题目 

gloraltigi iun ĝis la ĉielo 把某人捧上天；过分夸奖 

gloramo havas esencon tiel aeran kaj senfundamentan, ke ĝi estas nur ombro de ombro 虚

荣心是空幻的、不实在的，它只是影子的影子 

gloro por junuloj estas ilia forto, kaj ornamo por maljunuloj estas grizeco
 (M) 强壮乃少年人

的荣耀；白发为老年人的尊荣 

gluti ion per la okuloj 贪婪地盯着某物看；贪婪地看着某物 

gluti la kamelon
 (N) 默忍难以置信（或不能容忍）的事（参见：oni elkribras la kulon kaj glutas 

la kamelon） 

gluti la maldolĉan pilolon 吞下苦药丸；不得不忍受令人不愉快的事；忍气吞声（意为：不

抱怨、不反抗地忍受欺负、侮辱、委屈等） 

golgotas la vivo 生活充满痛苦 

Gordia nodo = la Gordia nodo 

gorĝa pomo 喉结 

granda akvo ne povas estingi la amon, kaj riveroj ne povas superi ĝin
 (M) 海水不能熄灭爱

情，江水也不能淹没 



granda doto kaj oro, sed mankas la koro
 (Z) 嫁妆和金银都很多，但却没有相爱的心 

granda estas la mondo, sed rifuĝon ne donas
 (Z) 世界如此广大，但却不给（我）庇护之所（意

为：这个世界太冷漠了） 

granda frakaso en malgranda glaso
 (Z) 小玻璃杯发出的大破碎声；不足为怪的事所引起的

轰动 

granda kranio, sed interne nenio
 (Z) 脑壳大，但里面空；仪表堂堂，但智力低下；大头笨脑

子 

granda litero 大写字母 

granda nubo, eta pluvo
 (Z) 云大雨小（意同：雷声大，雨点小） 

granda nubo, malgranda pluvo
 (Z) 云大雨小（意同：雷声大，雨点小） 

granda ofico, grandaj zorgoj
 (Z) 官职大，操心事也多 

granda parolisto estas duba faristo
 (Z) 爱说大话的人未必干实事；夸夸其谈的人成不了实干

家；说得多的人往往做得少 

granda parolisto, malgranda faristo 言语的巨人，行动的矮子；说得多，做得少；说得多

的人往往做得少 

granda parolo, sed malgranda volo
 (Z) 说话夸夸其谈，做事极不情愿；说得多，做得少 

granda ŝipo bezonas profundon
 (Z) 大船需要深水；大船走深水；水浅不容大舟 

granda telero, malplena kulero
 (Z) 汤盆大，羹匙空（意为：外表看上去很大的东西，有时

实际上却毫无价值） 

grandaj artistoj patrujon ne havas 伟大的艺术家没有祖国 

grandaj frazoj, malgrandaj agoj 伟大的言辞，渺小的行动；说得多，做得少 

grandaj malbonoj — grandaj rimedoj
 (Z) 对付极端的邪恶要采取极端的措施；重病须用重

药医 

grandega statuo kun piedoj el argilo
 (M) 泥足巨像；外强中干、色厉内荏的庞然大物 

grasa kiel monaĥo 像修道士那样肥胖；非常肥胖；脑满肠肥 

grasa ofico 薪水优厚的职务；肥缺 

grati al si la bruston 抓伤自己的前胸（表示极度悲伤） 

grati al si la kapon 搔搔自己的脑袋（人在感到困惑时的一种举动） 

grati al si la vizaĝon 把自己的脸抓破（表示极度悲伤） 

grati sin post la orelo 搔自己的后脑勺儿（人在感到困惑时的一种举动） 

gratu mian dorson kaj mi gratos la vian 你来给我搔搔背，我也给你搔一搔（意为：互相帮

助） 

gravuri ion en la koro 牢记在心 

gravuri ion en sian memoron 把某事铭记在记忆中，把某事铭记在心［牢记在心］ 

greka fajro 古代海战中用的燃烧剂（一种燃烧时用水浇不灭的化学剂，因最早为拜占庭希

腊人所用，故名） 

greka nazo 又高又直的鼻子 

grincigi la dentojn al iu 对着某人把牙咬得咯吱直响；对某人咬牙切齿（表示愤怒或忍受痛

苦） 

grincigi la dentojn
 (N) 把牙咬得咯吱直响；咬牙切齿（表示愤怒或忍受痛苦） 

grincigi siajn dentojn kontraŭ iu
 (M) 对某人咬牙切齿（表示愤怒） 

griza barbo saĝon ne atestas
 (Z) 花白的胡子并不证明就有智慧（意为：老年人不见得都有

见识） 

grizaj tagoj 阴暗的日子；阴天 



griziĝi sub la pafiloj 已成老兵 

groŝo ŝparita neniam perdiĝas
 (Z) 节省下来的钱永远不会丢失 

groŝon ŝtelis — ho, ŝtelisto! milojn ŝtelis — financisto
 (Z) 偷小钱的是贼，偷大钱的是财政

家；窃钩者诛，窃国者侯 

gurdi kaj regurdi 翻来覆去地说；唠唠叨叨地讲 

gurdita frazo 陈词滥调 

guto el sitelo 沧海一粟；九牛一毛（源出《圣经·旧书·以赛亚书》40：15） 

guto en la maro 大海里的一滴水（意为：整体中微不足道的一小部分）；沧海一粟 

guto malgranda, sed ŝtonon ĝi boras
 (Z) 水滴虽小，但能穿石；水滴石穿（意近：有恒为成

功之本） 

guto post guto 一滴一滴地 

Ĝ 

ĝemela domo 共用一堵墙的两家住宅 

ĝemu kaj ploru, sed ĝis fino laboru
 (Z) 任你哭来任你叹，末了还得你去干（意为：一件事尽

管不愿干，但情势所迫，还得干到底） 

ĝentila kaj trankvila, kun koro el oro
 (Z) 温文尔雅，心肠善良（形容一个人从外表到内心都

完美） 

ĝi eĉ ne tuŝas lian orelon
 (Z) 这件事他连听都不听；他对这件事漠不关心 

ĝi estas akvo al lia muelilo
 (Z) 它犹如给他的水磨所注的水（意为：它对他很有用，它给他

带来利益或帮助） 

ĝi estas al li tre bonvena
 (Z) 它深受他的欢迎；他很合他的心意；他觉得它很中意 

ĝi estas ankoraŭ birdo sur la tegmento
 (Z) 它还是屋顶上的一只鸟（意为：还是一个尚未实

现的幻想） 

ĝi estas ankoraŭ malproksime en la kampo
 (Z) 它还在远方的旷野中（意为：那还是一件没

有把握的事） 

ĝi estas ankoraŭ pasero en aero
 (Z) 它还是一只空中的麻雀（意为：那还是计划中的、尚未

实现的事；那还是一件没有把握的事。en aero 在 PIV 的“aero”词条中为“en la aero”，

但在《Proverbaro Esperanta》中为“en aero”） 

ĝi estas ankoraŭ vortoj de orakolo
 (Z) 它还只是神谕中的话；它仍然是不可靠的事；它还不

确实（“神谕”中的话通常是模棱两可、隐晦含糊的） 

ĝi estas kiel mustardo post la manĝo
 (Z) 它犹如饭后的芥末（意为：不及时的行动。意近：

雨后送伞；马后炮；事后诸葛亮） 

ĝi estas malpaco pri la reĝa palaco
 (Z) 那是一起宫廷冲突（意为：那件事与我无关） 

ĝi estas mustardo post la manĝo 它是饭后的芥末（意为：不及时的行动；雨后送伞；马后

炮；事后献殷勤） 

ĝi estas nek lakto, nek selakto
 (Z) 它既不是乳汁，也不是乳清（意为：说不上是个什么东西；

非驴非马；四不像） 

ĝi estas nek viando, nek fiŝo
 (Z) 它既不是肉，也不是鱼（意为：说不上是个什么东西。与“非

驴非马”、“四不像”意思相近） 

ĝi estas por mi ĥina scienco
 (Z) 它对我来说简直不可理解；我对此一窍不通（ĥina scienco 指

“中国的学术”，这里引申作“很难懂的东西”，“莫名其妙的事物”讲） 

ĝi estas por mi makulo en la okulo
 (Z) 它是我眼中的一个斑点；它是一件令我非常不便的事



（或使我很为难的事） 

ĝi estas por mi volapukaĵo
 (Z) 它对我来说简直不可理解；我对此一窍不通（Volapuko 语是

德国人 J. M. Schleyer 于 1879 年创造的一种人造国际语，因其词汇古怪难记，在世界语

问世前就已消亡。Volapukaĵo 指用这种语言写成的词句，这里引申作“很难懂的或不可

理解的事物”讲） 

ĝi estu por vi al sano!
 (Z) 为您的健康干杯！祝您健康！（祝酒用语） 

ĝi fariĝis por mi osto en la gorĝo
 (Z) 它成了卡在我喉咙里的一根骨头；它已成为令我非常不

便［使我很为难］的事 

ĝi glitas de li kiel pizo de muro
 (Z) 它像豌豆从墙边滚走似地从他身边；它（指话语）对他一

点不起作用，没有一点效果 

ĝi havas ankoraŭ signon de demando
 (Z) 它还带有问号；它仍是一件值得怀疑的事；这事儿

还没定下来 

ĝi helpos kiel hirud’ al mortinto
 (Z) 像水蛭对已死的人那样毫无用处（意为事后采取行动，

为时已晚）。——注：如果不了解 hirudo（水蛭）在西方民间医术中的医疗作用，我们

是很难确切理解这一习语性谚语的含义的。《辞海》在“水蛭”词条中说：“水蛭也称医

蛭。„医蛭在欧洲古代医学上用来吸取脓血。水蛭唾液中所含的水蛭素，能抑制凝血酶

的活性而发挥抗凝血作用。”在医学上，人们正是利用水蛭的这一特殊作用，发明了一

种放血疗法，俗称水蛭疗法，用来治疗血栓性静脉炎、高血压等病。此外，水蛭还有止

痛、消炎等作用。由此可见，水蛭在西方是一种广泛使用的医用动物。这条谚语的流传

也证明了这一点。 

ĝi iris al li preter la buŝon
 (Z) 它从他嘴边滑过去了；他没有吃到嘴；他错过了机会，没能捞

到手；失之交臂（源自俄语：мимо рта прошло） 

ĝi jam staras al mi en la gorĝo
 (Z) 它已到了我的喉咙口（喻：已经到了极度） 

ĝi ne eliris ankoraŭ el malproksima nebulo
 (Z) 它还没有从远方的迷雾中显现出来（意为：

事情还不完全确实，还很渺茫；那还只是计划中的事） 

ĝi ne estas tiel facila, kiel laboro argila
 (Z) 它不像捏泥巴那样容易；那并非易事 

ĝi staras ankoraŭ malproksime en la kampo
 (Z) 它还在远方的田野中；它还是一件没有把握

的事 

ĝi tuŝas lin, kiel akvo anseron
 (Z) 他对这件事漠不关心；这件事对他无所谓（直译：这件事

对于他就像水过鹅背，一溜而过） 

ĝibulo ĝis morto restos ĝibulo
 (Z) 罗锅儿至死也是罗锅儿（意近：江山易改，禀性难移） 

ĝis la edziĝo ĝi resaniĝos
 (Z) 不要紧，结婚前会痊愈的；别发愁，耽误不了办喜事的——注：

这两句话从字面上（结婚前会痊愈的）似乎看不出有什么别的意思。《世界语谚语集》

中有不少这类仅从字面无法体会出另有含义的谚语和俗语。这类谚语和俗语都是从民族

语中吸收过来的。往往带有浓厚的民族色彩，如果不加解释，它们的独特含义和特定的

使用场合其他民族的世界语者是很难体会的。上面的两句话是俄语俗语：“до свадьбы 

заживѐт”的两种不同的世界语译法。这句俄语俗语是用来对人进行安慰的戏谑语，意

思是不值得为一点病痛或不顺心的事而烦恼，可译为“不要紧，结婚前会痊愈的”，“别

发愁，耽误不了办喜事的”。 

ĝis la ekstrema fino 直到极点；到底 

ĝis la fino de siaj ungoj 十足地，完全地；彻头彻尾；地地道道 

ĝis la lastaj limoj de la tero 直到世界尽头；直到天涯海角 

ĝis la revido! 再见！（由“mi memoros vin ĝis la revido”简略而成；还可进一步简略为“ĝis 

la!”，甚至“ĝis!”） 



ĝis plua informiĝo 直到得到进一步的消息；在掌握更多的情况以前 

ĝis revido! 再见 

ĝis sepdekoble sep fojoj
 (N) 到七十个七次；好多次数（源自《新约》《马太福音》18:22：Jesuo 

diris al li: mi ne diras al vi: ĝis sep fojoj; sed: ĝis sepdekoble sep fojoj 耶稣说，我对你说，

不是到七次，乃是到七十个七次） 

ĝis vi revenos en la teron, el kiu vi estis prenita
 (M) 直到你归了土，因为你是从土而出的 

ĝismorta batalo 殊死的斗争 

ĝoja koro estas saniga
 (M) 喜乐的心，乃是良药 

ĝoja koro faras la vizaĝon ĝoja
 (M) 喜乐的心使人脸上容光焕发 

ĝojan feston! 节日快乐！（祝贺语） 

ĝoju kaj festenu, sed malriĉulojn subtenu
 (Z) 欢乐饮宴，但也要把穷人支援 

ĝui belan plenlunon 赏月 

ĝui iom da ripozo malgraŭ sia multeokupiteco 忙里偷闲 

ĝui serĉatecon 得人心；深孚众望 

ĝustatempa kiel formaĝo sur makaronioj （东西）来得正是时候的；非常及时的（来自意

大利语。意大利烘烤通心面通常需要撒干酪丝。本句直译为：像撒到通心面上的奶酪丝

那样及时） 

ĝustatempa vorto estas granda forto
 (Z) 及时的一句话，产生的力量大 

ĝuste pro tio 正由于那个缘故 

ĝustigu iun saĝulon kaj li fariĝos pli saĝa; ĝustigu iun stultulon kaj li fariĝos via malamiko 

给聪明人纠错，他会变得更聪明；给傻子纠错，他会成为你的敌人 

ĝuu la hodiaŭon 及时行乐吧！今朝有酒今朝醉！ 

H 

hakado de ligno donas lignerojn
 (Z) 砍伐树木就得飞木片（源自俄语：лес рубят — щепки 

летят.）（原义是劈木材飞起的木屑可能会打着眼睛，引申义为：为取得某一结果，也应

接受随之而产生的某些后果；做大事免不了要付出些代价，犯些错误，这没有什么；办

大事不必计较小事） 

hakilo estas tranĉa, sed ne cedas la branĉo
 (Z) 斧子虽快，但树枝不断（意为：硬碰硬；强手

遇到强手） 

hako post hako estas la plej efika atako
 (Z) 只要一斧一斧地砍，任何东西也会断（意为：只

要持之以恒，任何东西也都能学会）；锲而不舍，终能成功 

Hanibala ĵuro 汉尼拔的誓言；终生不渝的誓言（汉尼拔是古代迦太基大将。他年幼时向父

亲发誓，要终生对罗马进行斗争。后来汉尼拔实现了自己的誓言） 

havas superecon la saĝeco antaŭ la malsaĝeco, kiel havas superecon lumo antaŭ mallumo
 (M) 

智慧胜过愚昧，如同光明胜过黑暗 

havi [porti] kornojn 戴绿帽子 

havi [teni] la kondukilojn en la manoj 掌握领导（或统治）权，掌管 

havi aferon kun iu 同某人打交道 

havi akran langon 说话尖刻；尖嘴利舌 

havi aliajn aferojn en la kapo 另有所思 

havi aliron al... 有接近„的机会或权利 

havi amaferon kun iu 与某人有不正常的男女关系 



havi animon 有感情；有生气 

havi ankoraŭ la lakton sur la lipoj 乳臭未干 

havi blankajn manojn 双手清白；未做坏事 

havi bonajn okulojn 很有眼力；有辨别力；有洞察力 

havi bonan [malbonan] manon 有一手好［坏］牌 

havi bonan kapon 头脑好使，很有头脑；聪明 

havi bonan koron 心肠好；有慈悲心 

havi ĉe iu krediton kaj meriton
 (Z) 深得某人信赖和厚爱 

havi ĉiam la ĝustan horon 总是遵守时间 

havi ĉiujn atutojn por sukcesi 掌握所有的王牌；有胜利的把握；稳操左券［胜券］ 

havi demonon 着魔；魔鬼附身 

havi du ŝnurojn al sia arko 给自己的弓备两根弦（古代弓手都带着另一根弓弦，以备弓弦

绷断时使用；意为：为取得成功而有多种准备，有好几套办法） 

havi eĉ ne etan ŝancon 连极小的机会都没有 

havi elastan konsciencon （对自己的过错）满不在乎［良心上无所顾忌］；放纵自己 

havi embarason de riĉeco 财富多得令人为难 

havi en sia potenco 可随意支配；控制 

havi fajron en la vejnoj 充满活力 

havi feliĉon ĉe la virinoj 在女人中有人缘儿；很讨女人喜欢 

havi firman teron sub la piedoj 站得稳；感到到踏实；地位稳固 

havi fortajn pulmojn 声音宏亮；气长 

havi fortunon 有运气；走红运 

havi glatan langon 有一个谄媚的舌头；善于谄媚 

havi iom da vaporo en la kapo
 (Z) 已有醉意（脑子有点迷迷糊糊，即有点酒醉后的头晕）—

—注：这一惯用语在《世界语汉语词典》中有两种不同的译文：“头脑有点发热，冲昏

头脑”（p. 369）；“脑子有点迷迷糊糊（指微有醉意）（p. 957）。究竟哪种译法正确呢？

其实 PIV 在“kapo”词条中已明确指出这一惯用语的意思相当于“esti ebrieta”（微醉）。

由此可见，“头脑有点发热，冲昏头脑”的译法是错误的。 

havi ion antaŭ la okuloj 关注着某事 

havi ion en la mano 把某物掌握在手中 

havi ion komunan kun... 与„有共同之处 

havi ion preskaŭ en la manoj 唾手可得某物 

havi ion sub la mano 手头有某物；手边有某物（意为：可随时支配使用） 

havi ion sur la lango 经常提到某事；总是把某事挂在嘴上 

havi ion sur la pinto de la fingro 已把某事准备妥当 

havi iun sur la hoko 控制着某人 

havi je sia dispono 自由支配；使用 

havi juĝan proceson 就（某事）进行诉讼（打官司） 

havi jukantajn orelojn 耳朵发痒；爱听新奇的事；乐于听东家长西家短 

havi klaran kapon 头脑清楚；神志清醒 

havi klason 有水平；很出色 

havi kontakton kun iu [io] 与某人或某事保持接触或联系 

havi korinklinon por... 对„喜欢或喜爱 

havi koron el ŝtono 心坚如石；铁石心肠 



havi koron 有勇气；有怜悯心；忍心 

havi korpon （酒）醇厚；（纸）很厚实 

havi kubutliberecon 有活动余地；有行动自由，不受任何拘束 

havi kurantan konton ĉe iu 与某人有往来 

havi la cent okulojn de arguso 目光敏锐；目光锐利 

havi la ĉefan voĉon
 (Z) （对某事）有主要发言权；有决定性的影响 

havi la decidan voĉon （对某事）有主要发言权；拥有决议权；有决定性的影响 

havi la finan decidon 有最后决定权；最后说了算 

havi la gorĝon sekan 口渴；嗓子发干 

havi la impreson, kvazaŭ… 感到；仿佛觉得 

havi la kondukilojn en la manoj 掌握领导（或统治）权，掌管 

havi la koron libera 还没有恋爱；还没有爱上谁 

havi la kubutojn ruĝaj (pro kontuzo) （因受挫伤而）肘部发红 

havi la lastan decidon 有最后决定权；最后说了算 

havi la lastan vorton en diskuto （在讨论中）占上风，获胜（意即驳倒对方或说得对方难

以相答） 

havi la nazon ruĝa (de malvarmo, ebrio) （因受冻、酗酒而）鼻子发红 

havi la nomon 名叫；叫作 

havi la okulojn ruĝaj (pro laciĝo aŭ plorado) （因疲劳或哭泣而）双眼发红 

havi la orelojn sur ĝusta loko
 (Z) 注意地听；留神细听 

havi la sigelon de la morto sur la vizaĝo （因病）脸上显出快死的样子；面带死兆；面带死

色 

havi la venton kontraŭ si 逆风而行；身处逆境；遇到障碍 

havi la vorton sur la pinto de la lango 有话要说；话到舌尖 

havi langon mensogeman [falseman] 有一个好说谎的舌头；好撒谎 

havi larĝajn ideojn 持有开阔的见解；为人豁达、宽容大度 

havi larĝajn ŝultrojn 能肩负重担，能挑重担 

havi larĝan buŝon 说话不慎重；信口开河 

havi larĝan konsciencon （对自己的过错）满不在乎［良心上无所顾忌］；放纵自己 

havi lokon 发生；举行；进行；有（某事） 

havi lumon sur io 对某事有了了解［认识］ 

havi malprofiton
 (Z) 亏损；遭受损失 

havi medolon en la ostoj 有毅力和勇气 

havi mensogeman langon 好说谎话；常讲谎话 

havi mielan langon 很会说甜言蜜语 

havi monon ne signifas havi feliĉon 有钱并不意味着就有幸福 

havi multajn amikojn estas embarase 朋友多，也是麻烦事 

havi muŝon en la cerbo 脑子里有怪念头；精神有点不正常 

havi muŝon en la kapo 脑子里有怪念头 

havi nek ĉelon, nek kelon 贫无立锥之地；无家可归 

havi nelertan buŝon 笨口拙舌；不善言辞 

havi nelertan langon 说话结巴；口吃 

havi neniajn sekretojn kontraŭ iu 对某人毫不隐瞒；对某人罄其所知 

havi nenian ideon pri io 对某事一点儿也不知道；全然不知；完全不懂 



havi nigrajn ideojn 心情忧郁；很悲观 

havi obstinan kapon 头脑固执；顽固 

havi okulojn pli grandajn ol la ventro 眼大肚子小；贪多吃不下；志大才疏 

havi orelojn por aŭdi kaj okulojn por vidi
 (N) 有耳能听，有眼能看（意为：对于善于观察、

用心领会的人，无论什么隐蔽的事物，都能看得清楚） 

havi orelojn sur ĝusta loko
 (Z) 注意地听；留神细听 

havi pezon sur sia konscienco 心里感到愧疚；良心感到不安 

havi pezon 有分量；享有权威；很有影响；举足轻重 

havi piedojn el argilo 基础不稳固；不牢靠；不可靠 

havi piedtenon （在水中）能站得住 

havi plumbon en la piedoj 脚像铅一样沉重（形容步行速度缓慢，步履维艰） 

havi purajn manojn
 (M) 为人正直；清白无辜 

havi puran koron 心地纯真；待人真诚 

havi rilatojn kun iu 与某人有关系；与某人有交往 

havi sangon en la vejnoj 胆子大；勇敢；果断 

havi sigelon sur la lipoj 缄默不语；默不作声；守口如瓶 

havi sonĝon 做梦 

havi stelojn antau la okuloj （因眼球受揉擦或受打击而）眼冒金星 

havi sub siaj piedoj firman grundon 立足点十分稳固 

havi ŝtalajn nervojn 不易动感情；不易激动 

havi ŝtonon por koro 怀有报复之心；存心捣蛋 

havi ŝtonon sur sia koro 心里压了块石头；心事重重；尽情沉重 

havi truon en la manplato 花钱大手大脚；挥霍浪费 

havi varman lokon
 (Z) 坐在火炉边；担任收入高的职务；有了好差使（指待遇优厚的职务

和工作，有利可图的职位） 

havi vinagron en la mieno
 (Z) 带着酸溜溜的（不满意的）表情；满脸不高兴 

havi viziojn de... 产生„的幻象；在梦幻中看见 

havu la bonecon …i 麻烦您„ 

havu poton malgrandan, sed mem estu granda
 (Z) 罐子可以要个小的，但你本身必须高大

（意为：一个人宁可贫穷，但要保持诚实、正直、善良的美德） 

hazardo estas malbona gardo
 (Z) 机遇是个不可靠的警卫；仅凭机遇是不可靠的（意为：我

们要取得成功不能依靠机遇，而应通过自己的实际努力。句中的 gardo = gardostaranto） 

hejma dometo estas kiel patrineto
 (Z) 自家的小屋，犹如亲娘 

hejmaj ĉagrenoj 家里的烦恼事 

hejme estas plej ĉarme 天下各地不如家 

helpas krako kontraŭ atako
 (Z) 喀喀作响，不易损伤（意为：破旧的东西可以将就使用很长

时间） 

helpi al si 自助；靠自己的力量设法摆脱困境；自己照顾自己 

helpi sin 自助；靠自己的力量设法摆脱困境；自己照顾自己 

heredi venton 什么也继承不到 

herkula forto 大力神般的力气，神力 

herkula laboro 费力而艰巨的工作，艰巨的劳动，艰巨的任务 

heroo por trinki vinon 酗酒“英雄”，大酒鬼 

Herostrata laborado 不择手段求荣出名的恶行 



heziti inter du devoj [inter sia devo kaj sia amo] 在两项应做的事［在责任和爱情］之间犹

豫不决 

hidro de kalumnio 接连不断的恶毒诽谤 

hieratika sintenado （像埃及祭师那样摆出的）庄严呆板的姿态 

hipokritulo ŝajnigas por kaŝi, afektulo por paradi 伪善者为了掩饰而作假，矫情者为了自

炫而做作 

hipokritulo, eligu unue la trabon el via okulo!
 (N) 你这假冒为善的人，先去掉自己眼中的梁

木 

ho Dio! kion vi faras? 上帝啊［天哪］，看你搞的！ 

ho leĝistoj, vi ŝarĝas homojn per ŝarĝoj malfacile porteblaj, kaj vi mem ne tuŝas eĉ per unu 

el viaj fingroj la ŝarĝon!
 (N) 你们律法把难担的担子叫人担，自己连一个指头也不动！ 

ho popolo malsaĝa, kiu havas okulojn, sed ne vidas, havas orelojn, sed ne aŭdas
 (M) 愚昧无

知的百姓啊，你们有眼不看，有耳不听 

ho ve! 唉！呜呼！（表示可惜、抱怨、同情） 

hodiaŭ al mi, morgaŭ al vi
 (Z) 今天发生在我身上，明天也可能你会碰到；今天轮到我，明

天轮到你（意为：幸运或恶运人人都可能遇到） 

hodiaŭ festene, morgaŭ malplene
 (Z) 今天宴席丰，明天肚子空；今天饱饭明天饥（意为：

别看你今天能够尽情享受，明天你也许会吃不上饭。意为：未来难以预料。意近：人有

旦夕祸福。）——注：这条谚语在《世界语汉语词典》中（p. 671）译作“今日宴席丰，

明天钱袋空）。我认为这种译法值得商榷。关键在于对“malplene”一词的理解。如果

把它译作“钱袋空”，整个句子的意思就应该是指花钱没有计划、挥霍浪费。这是不符

合柴门霍夫的原意的。malplene 的比较妥当的译法是“肚子空”。请看与这条谚语同组

（220 组）的其他几条谚语的含义：mizero faras viziton, ne atendante inviton / kontraŭ 

malfeliĉoj baro ne ekzistas / malfeliĉo kaj peko leviĝas sen veko / neniu scias, kio morgaŭ lin 

trafos / sorto ofte alsendas, kion oni ne atendas / hodiaŭ forto, morgaŭ morto。通过以上几条

谚语含义的比较，我们完全可以肯定，“hodiaŭ festene, morgaŭ malplene”应该译作“今

天宴席丰，明天肚子空（意为：别看你今天能够尽情享受，明天你也许会吃不上饭。意

近：人有旦夕祸福。）”补充说明一下，俄语谚语“сегодня густо, а завтра пусто”（今天

饱饭明天饥）中的“пусто”（相当于 malplene）也是指“肚子空”的意思。 

hodiaŭ forto, morgaŭ morto
 (Z) 今天身强力壮，明天面临死亡（意为：灾难和死亡难以预料，

也难以避免） 

hodiaŭ pagi vi devas, morgaŭ kredite ricevos
 (Z) 今天你得付现钱，明天你可来赊欠 

hodiaŭ post semajno 下星期的今天 

hodiaŭ supre, morgaŭ malsupre
 (Z) 今天在上，明天在下（意为：今天你的地位高，明天你

可能会失去这个地位） 

hoko eksaltis, afero haltis
 (Z) 钩子动了一下，事就停顿下来（意为：事情遇到了障碍或麻烦） 

hom’ malesperas, Dio aperas
 (Z) 人在绝望时，上帝会出现 

homera batalo （像在荷马史诗《伊里亚特》中那样的）激烈的战斗 

homera rido 荷马式的大笑，纵声大笑，无法抑制的狂笑（源出荷马史诗中诸神见到跛足

的 Hefesto 时发出的大笑） 

Homero komparas la homojn kun la falantaj folioj de arbaro 荷马将人比喻为树木的落叶 

homo bagatelema
 (Z) 爱计较小事的人；器量小的人 

homo de peko
 (N) 罪人；堕落的人；反对基督教的人；被神遗弃的人 

homo esperas, morto aperas
 (Z) 人在满怀希望时，死神会突然出现（意为：人不能主宰自己



的命运。本句反映人们的宿命论观点） 

homo estas des pli feliĉa, ju malpli da bezonoj li havas 需求越少，人越幸福 

homo estas erarema 失误是人的天性；凡人多舛误；人孰无过（在人的一生经历中，从不

摔跤，从不失手、失言、失算、误会、上当，是难以想像的。就连荷马、莎士比亚也有

打瞌睡的时候呢。人就是在形形色色的错误和教训中成长起来的。这句话饱含着人生的

智慧） 

homo fariĝas polvo en polvo 人必化为土中之土 

homo fidas, feliĉo decidas
 (Z) 人信赖运气，运气就给人幸福（本句中的 feliĉo 作“幸运”、“运

气”讲） 

homo havas ne nur korpajn, sed ankaŭ intelektajn bezonojn 人不但有身体上的而且还有

精神上的需求 

homo kun gusto 有审美力的人；风雅的人 

homo lernas la tutan vivon
 (Z) 活到老，学到老 

homo naskiĝas por suferoj, kiel birdoj por flugado supren
 (M) 人为患难而生，如同鸟儿为了

飞腾 

homo ne restas longe en honoro; li egaliĝas al bruto buĉota
 (M) 人不能长享富贵；他如同死

亡的畜类一样 

homo pafas, Dio trafas
 (Z) 凡人射箭，上帝命中；谋事在人，成事在天（本句反映了西方人

的宿命论观点） 

homo proponas, Dio disponas
 (Z) 凡人提建议，上帝作决定；谋事在人，成事在天（本句反

映了西方人的宿命论观点） 

homo prundenta ĉiam evitas fari sin rimarkata 聪明人总是尽量不引人注意 

homo sen koro 没有心肝的人；冷酷无情的人 

homo senpeka neniam ekzistis
 (Z) 从来没有无罪过的人 

homo, kies animo estas en liaj nazotruoj 只剩一口气的人；奄奄一息的人 

homo, kiu estas en honoro, sed ne havas prudenton, estas egala al bruto buĉota
 (M) 人在尊

贵中，而不醒悟，就如死亡的畜类一样 

homo, kiu flatas al sia proksimulo, metas reton antaŭ liaj piedoj
 (M) 谄媚邻舍的，就是设网

罗绊他的脚 

homoj blasfemantaj indignigas urbon; sed saĝuloj kvietigas koleron
 (M) 亵慢人煽惑通城。

智慧人止息众怒 

homoj estas nur atomoj en la universo 人只是宇宙中的微小之物 

homoj naskiĝas por sufero, kiel birdoj por flugado
 (M) 人为苦难而生，如同鸟儿为了飞翔 

homoj, ne povantaj distingi inter sia dekstra mano kaj sia maldekstra
 (M) 不能分辨左手右

手的人 

honesteco estas mia sola riĉaĵo 诚实是我唯一的财富 

honoro ne donas, kion stomako bezonas
 (Z) 荣誉填不饱肚子 

horo matena estas horo bena
 (Z) 晨光赐福；一日之计在于晨 

humileco pardonigas eĉ grandajn krimojn 谦卑甚至能使人宽恕大的罪过 

hunda vivo 狗一般的生活；困苦的生活 

hundaj tagoj 三伏天；闷热天 

hundo bojanta kontraŭ la suno ne povas paligi ties brilon 狂犬吠日，无损于太阳的光辉 

hundo bojas la vojon, vento portas la bojon
 (Z) 恶人说话似狗叫，风儿一吹就吹掉（意为：

对恶意的诽谤谩骂可以置之不理） 



hundo bojas, homo vojas
 (Z) 狗吠人行；任彼攻讦，我行我素（意为：不要理会恶人的诽谤、

谩骂） 

hundo bojas, pasanto vojas
 (Z) 狗吠人行；任彼攻讦，我行我素（意为：不理会恶人的诽谤、

谩骂） 

hundo bonrasa estas bona por ĉaso
 (Z) 良种狗生性善于捕猎（意近：龙生龙，凤生凤，老鼠

的儿子会打洞） 

hundo gardanta du pordojn restos malsata 替两家看门的狗必定挨饿 

hundo povas boji eĉ kontraŭ la reĝo
 (Z) 狗甚至也会对国王吠叫（意为：恶人对好人的诽谤

谩骂不足为怪，我们可以置之不理） 

I 

ia grilo zumas al li en la cerbo 他有点儿神经质；他有奇特想法；他有怪念头 

ia interna voĉo diras al mi, ke... 内心中有个声音［我的良知］对我说… 

iafoje oni devas okulon fermeti
 (Z) 有时必须半闭上眼睛（意为：不要过分严格，相当于汉

语中的睁一眼、闭一眼） 

iam kaj iam （= de tempo al tempo）不时地，时时，时不时 

ideala beleco 至美；最优；最高标准 

identiga melodio （无线电广播或电影的）信号曲 

iele, iome, duone malbone
 (Z) （做事）马虎地，马马虎虎地（iele 是 iel 的强调形式，意思

是“用某种方法”，iome 是 iom 的强调形式，意思是“一些”、“一点儿”，表数量和程

度；duone malbone 意思是“不好不坏”。全句的含义是做事“不求最好或更好，只满足

于不好不坏”） 

ies interno flamas pro iu
 (M) 疼爱或同情（某人） 

ies propra karno kaj sango 亲骨肉；儿女 

Ijob malbenis sian tagon
 (M) 约伯咒诅自己的生日；厄运 

ili akordas kiel akvo kaj fajro 他们如水火般不相容（句中的“akordas”为反语用法） 

ili estas en akordo, kiel peto kaj mordo
 (Z) 他们极不融洽；他们意见极不一致；他们争论得

很激烈 

ili estas neprudentaj, mezurante sin laŭ si mem
 (N) 他们用自己度量自己，用自己比较自己，

乃是不通达的 

ili floras ankoraŭ en la maljuneco, estas sukplenaj kaj freŝaj
 (M) 他们年老的时候仍要开花

结果子，保持汁液丰盈、茂盛青翠 

ili forĝos el siaj glavoj plugilojn kaj el siaj lancoj rikoltilojn
 (M) 他们要将刀打成犁头，把枪

打成镰刀 

ili jam de longe iris la vojon de ĉio 他们早已走完众生必走的路（意为：早已死了） 

ili malmoligis sian nukon kaj ne volis aŭskulti
 (M) 他们硬着颈项，不肯听从 

ili metas pezajn ŝarĝojn sur la ŝultrojn de homoj, sed ili mem ne volas movi ilin per sia 

fingro
 (N) 他们把重担搁在人的肩上，但自己一个指头也不肯动 

ili naskiĝis nek el sango, nek el volo de karno, nek el volo de homo, sed el Dio
 (N) 他们不是

从血统生的，不是从情欲生的，也不是从人意生的，乃是从神生的 

ili ne scias, kion ili faras
 (N) 他们不知道自己在干些什么；不知道自己是在干着愚蠢或罪恶

的事情 

ili parolis inter si pri tio 他们相互谈论那件事；他们私下谈论那件事 



ili similas unu la alian kiel du gutoj da akvo [kiel du akvogutoj] 他们彼此像两滴水珠一样

相似；他们长得十分相似；他们长得一模一样 

ili vegetis en la plej malluma nesciado 他们浑浑噩噩地生活在极端无知的状态中 

ili venas al vi en ŝafaj feloj, sed interne estas rabemaj lupoj
 (N) 他们到你们这里来，外面披

着羊皮，里面却是残暴的狼 

ili vivas per unu animo en du korpoj
 (Z) 他们好似一个灵魂分居于两个身体；他们两人是亲

密无间的朋友；他们俩相处得十分融洽 

ili, plektinte dornan kronon, surmetis ĝin al li (Jesuo)
 (N) 他们又用荆棘编作冠冕给他（耶

稣）戴上 

ilia haŭto alpendiĝis al iliaj ostoj, velksekiĝis kiel ligno
 (M) 他们的皮肤紧贴骨头，枯干如同

槁木 

ilia lango estas vundanta sago
 (M) 他们的舌头是毒箭 

ilia nomo estas legio
 (N) 他们是一大群；为数众多，不可胜数（指人，也可指物） 

iliaj genuoj ne fleksiĝis antaŭ Baal
 (N) 他们未曾向巴力屈膝的 

ilo el oro taŭgas por ĉiu laboro
 (Z) 用金子做成的工具是万能的（意为：金钱万能） 

imagi sin sur ies loko 设身处地为某人想一想 

imiti grandsinjoron, perdi baldaŭ la oron
 (Z) 仿效达官贵人，很快耗尽钱财 

inciti abelujon 捅马蜂窝；犯众怒；树敌招怨 

inciti al iu la galon 激怒某人；使某人忧郁；使某人郁郁寡欢 

inciti la fantazion 激起想像；激起幻想 

indiferenta ekvilibro 随遇平衡 

indigno bolas en lia brusto 他义愤填膺 

indulgi al iu la orelojn 说话不伤人；对某人不讲刺耳的话；对某人说话要有分寸；对某人

说顺耳的话 

indulgi al iu la sentojn 不伤害某人的感情 

inerta kiel ŝtono 像石头一样毫无生气 

inerta rezisto 消极抵抗 

infana inklino restas ĝis la fino
 (Z) 幼儿时的癖性终生不变 

infano de malĉasto 私生子 

infano ne krias, patrino ne scias
 (Z) 孩儿不哭叫，娘就不知道（意为：人必须作出努力才能

实现自己的愿望，无所作为地坐等是不可能达到自己的目的或实现自己的愿望的。）—

—注：《世界语汉语词典》只译出了这条习语性谚语的字面义“婴孩不哭叫，妈就不知

道”（p. 452），但没有注明它的喻义。这条谚语来自俄语的“дитя не плачет мать не 

разумеет”，意思是说，如果婴儿不啼哭，妈妈就不会知道他有吃奶的要求，可以译为：

孩儿不哭叫，娘就不知道（意为人必须作出努力才能实现自己的愿望，无所作为地坐等

是不可能达到自己的目的的。与它同组（122 组）的谚语还有：Dion fidu, sed senfare ne 

sidu / preĝon faru, sed farunon preparu。 

infano ŝtelas ovon, grandaĝulo ŝtelas bovon
 (Z) 小时偷蛋，长大偷牛（这里的 grandaĝulo 作

“成年人”讲。这一用法应该避免） 

infanoj kaj fiŝoj voĉon ne havas
 (Z) 小孩和鱼没有嗓门儿（叫小孩不要出声或不要多嘴多舌

时用此语） 

infanon malbonigas ne petolado, sed malbona kamarado
 (Z) 使孩子变坏的不是嬉戏，而是

坏同伴 

infara ŝtono 硝酸银（一种腐蚀性药品） 



infera bruo 震耳的噪音或吵闹声 

infera maŝino 定时炸弹 

infera pacienco 极大的耐性 

infero kaj diablo! 见鬼！混蛋！ 

inkmakula tempo 印刷时代 

inspirita artikolo （表达有影响人物的观点的）授意写成的文章 

instruas mizero manĝi panon sen butero
 (Z) 贫困能教会你吃不抹奶油的面包 

instrui naĝarton al la fiŝo 班门弄斧 

instruo de saĝulo estas fonto de vivo, por evitigi la retojn de la morto
 (M) 智慧人的指教是生

命的泉源，可以使人离开死亡的网罗 

insulto ne algluiĝas
 (Z) 辱骂粘不到人的身上（意为：人们很快会把它忘掉，因此可以不必

在意） 

intencoj fortikiĝas per konsilo
 (M) 计划要有筹算才能确立 

inter aliaj aferoj 在其他中间；其中，就中；特别是 

inter aliaĵoj 在其他中间；其中，就中；特别是 

inter blinduloj reĝas la strabuloj 盲人国里，斜眼称王（意为：在毫无能力的人当中能力一

般的人就是杰出的人物。意近：山中无虎猴为王） 

inter diro kaj faro estas maro 说和做之间，隔着片大海 

inter diro kaj faro estas vasta maro 说和做之间，隔着片大海（意为：说大话容易，但真正

做起来就困难了） 

inter faro kaj rakonto staras meze granda monto
 (Z) 做和说之间，隔着一座大山（意为：说

大话容易，但真正做起来就困难了） 

inter fremdaj ŝi estas edzino — anĝelo, kun la edzo ŝi estas demono kruela
 (Z) 在外人中间是

天使般的妻子，和丈夫在一起却是残酷的恶魔（意为：在外人面前温柔可爱，但对自己

的丈夫却凶狠蛮横） 

inter generaloj parolu pri bataloj
 (Z) 和将军们在一起就得谈战事（意为：要适应环境；入

乡随俗） 

inter kornikoj ne konvenas predikoj
 (Z) 在乌鸦群中不宜讲道（意为：讲话要看对象。korniko

的意思是灰背乌鸦） 

inter kvar okuloj 只限于我俩之间；你我私下说说（别对外人讲） 

inter la blinduloj reĝas la strabuloj
 (Z) 盲人国里，斜眼称王；山中无虎，猴子称王 

inter la limoj de... 在„范围之内 

inter la mano ĝis la buŝo ofte disverŝiĝas la supo
 (Z) 端到嘴边的汤常会撒掉（意为：未实现

的事情常常会有变化；将要成事，可以败功；凡事难以十拿九稳；煮熟的鸭子会飞掉） 

inter lupoj kriu lupe
 (Z) 身在狼群里，就得学狼叫；与狼为伍，就得学狼嗥（意近：守什么

人学什么样；跟着黄鼠狼学偷鸡；入乡随俗） 

inter miaj muroj estu miaj plezuroj 我还是在家中愉快自在地生活吧；还是家中最惬意（意

为：还是在家好。“inter siaj muroj”意为“在自己家中”） 

inter muroj 在房屋里 

inter ni 在我们之间；（机密的话）只限于咱们之间；自家人之间；莫对外人讲；不得外传 

inter pokalo kaj lipoj povas multe okazi
 (Z) 从酒杯到嘴边可能会发生许多事端；将要成事，

可以败功；凡事难以十拿九稳；煮熟的鸭子会飞掉。 

inter si 在（他们自己）之间；相互地 

inter siaj (propraj) muroj 在自己家中 



inter vivo kaj morto 生死关头；生命垂危；濒临死亡边缘 

inter voli kaj fari estas grandega paŝo 在想要做和实际做之间相隔一大步 

interhomaj rilatoj 人际关系 

interkonsento estas pli bona ol mono
 (Z) 协议胜过钱财 

interligo de salo 盐约，不可背弃的盟约 

interplekti la manojn 交叉着双手（表示失望）；双手十指交错地握着；两手十指交叉地握

着 

intima festo 朋友间的喜庆聚会，知己间的联欢 

inventi akuzon kontraŭ iu 冤枉某人；诬谄某人 

inviti iun ĉe sia tablo 请某人吃饭 

inviti katastrofon 招致灾难；引起灾祸 

io, kio estas aspirebla, sed neakirebla 可望而不可及的东西 

iom da malvero ne estas danĝero
 (Z) 有一点虚假（或：说一点儿假话）并不可怕（生活是允

许适当的虚假事物存在的，如文学作品的虚构，艺术品等。对人的恭维和自己的过分谦

虚，在一定程度上也是一种虚假，即所谓无恶意的谎言） 

iom post iom 一点儿一点儿地；逐渐地，渐渐地，慢慢地 

iradi sur la stratoj （妇女）出卖肉体；当妓女 

iradu, dum vi havas la lumon, por ke la mallumo ne venu sur vin
 (N) 应当趁着有光行走，免

得黑暗临到你们 

iranta enciklopedio 学问渊博的人 

iras ĉiu kruro laŭ sia plezuro
 (Z) 双腿走路，听凭自便（意为：谁都有行动自由） 

iri al Jeriĥo
 (M) 去耶利哥城；蒙受耻辱 

iri al Kanoso 到卡诺萨去；被迫赔礼请罪；屈膝投降；含垢忍辱让步；被迫认输；负荆请

罪（Kanoso 是意大利北部埃米利亚雷焦西南方的 10 世纪城堡。中世纪时，神圣罗马皇

帝亨利四世得罪教皇格里高利七世，被开除教籍。1077 年一月亨利四世身穿忏悔服，

亲赴意大得北部格里高利七世驻地卡诺萨请罪，赤足立于雪中三天表示忏悔，始获赦免。

现喻向获胜的敌人低头请罪） 

iri al la urno 去投票 

iri brako en brako 臂挽着臂共进；完全和谐一致 

iri egale kun iu 与某人踏着相同的步伐一起行走 

iri for en bona hor’
 (Z) （趁着还没有发生不愉快的事）赶快离开；趁早走开 

iri kiel la vento 疾驰如风；飞跑 

iri kiel sur butero 进行非常顺利；进展情况非常良好 

iri la vojon de ĉio tera 走众生必走的路；死去；逝世 

iri la vojon de ĉiu karno 走每一个凡人必走的路；走向人生必然的归宿；逝世；死 

iri laŭ la vojo de la justo
 (M) 走公正的路 

iri renkonte al... 迎着或朝着„走去 

iri sub jugon 认输；降服；屈服（来自拉丁语：sub jugum。古代罗马士兵常命令战俘从牛

轭下或从用枪矛架成的拱门下通过，作为战俘服降的象征） 

iri sur la fingroj de la piedoj 踮着脚走 

iru en la inferon kun...! 让„见鬼去吧！ 

iru en paco! 平安地去吧！（神甫送别忏悔者说的话） 

iru for kun via absurdaĵo! 收起你的这套谬论吧！ 

iru laŭ la vojo de la prudento
 (M) 要走智慧的道路 



J 

jam aparteni al la arkivo 已经陈旧过时；已废弃不用 

jam esti trans montoj kaj maro 已在山和海的那边；消失不见了 

jaro de abundeco 丰年 

jaro neĝa, jaro fruktodona 瑞雪兆丰年 

jaron post jaro 一年一年地；年复一年地，每年，年年 

je ies dispono 任某人处理；供某人使用；由某人支配；听候某人吩咐或差遣；听任某人使

用 

je ies honoro 以名誉或人格担保（说的是实话或不干错事等） 

je ies kalkulo 涉及到某人；关于某人 

je ies konto 为了某人（的原故或利益等） 

je ies kosto 由某人付费；由某人负担费用；在使某人受损害的情况下 

je ies miro 使某人感到诧异的是 

je ies surprizo 使某人感到惊奇的是；不料 

je kia ajn kosto 不惜任何代价；无论（代价）如何 

je l’ nomo de la dioj! 他妈的！他娘的！（表示恼火、愤怒、吃惊等的诅咒语） 

je la ĉielo! 天哪！（表示惊奇、痛苦、不信等） 

je la hundo! 倒霉！糟糕！该死！ 

je la unua okazo 一有机会（就） 

je mia vivo! 以我的生命发誓！用我的生命担保！拿我的生命打赌！ 

je mia vorto! 我敢保证（那是确实的）！一定！必定！ 

je sia propra kalkulo 由自己负担费用；依靠自己 

je sia propra risko 对可能发生的后果自己负责；自担风险 

je via sano! 祝你健康！（祝酒用语） 

jen ĉio 喏，就是这些；再别有了 

jen estas la barilo 这就是困难所在；问题就在这里 

jen estas li proprakorpe kun karno kaj ostoj 这正是他本人 

jen estas osto el miaj ostoj kaj karno el mia karno
 (M) 这是我骨中的骨，肉中的肉 

jen havu!
 (Z) （打人时说）给你这一下子（你接着吧）！这就是你应得的（惩罚）！活该！罪

有应得！（请注意与“jen vi havas”相区别） 

jen kaj jen 断断续续地；间歇地；不定时地 

jen kia 这就是„的样子 

jen kiaj ni estas!
 (Z) 瞧咱们是什么样的人！（表示自负或自我吹嘘） 

jen kial 这就是„的原因或理由 

jen kiel 这就是（怎样的）方式 

jen kio 这就是（所）„的（事物） 

jen staras la bovoj antaŭ la monto!
 (Z) 这就是困难之处；难点就在这里 

jen vi havas! 你看，怎么搞成这样！你看，真没想到！真是出乎意料之外！（因意外、惊讶

而发的感叹）；真糟糕！完蛋！真没料到，竟是这样！这是怎么搞的！（用于自言自语，

表遗憾） 

jen, kiel grandan arbaron ekbruligas fajrero!
 (N) 看哪，最小的火能点着最大的树林！ 

jes, jes, ne, ne; ĉio ekster tio estas el malbono
 (N) 是就是是，非就是非，除此之外，都是鬼



话！（意为：说话或回答问题要明确、干脆，不能模棱两可） 

Johano la sentera 失土王约翰（1199 年起为英国金雀花王朝国王） 

ju cerbo pli prudenta, des lango pli silenta
 (Z) 头脑越有理智，舌头越有节制；智者寡言 

ju disputo pli forta, des pli multaj la vortoj
 (Z) 争论越激烈，话语越是多；越争话越多 

ju homo pli fiera, des puno pli severa
 (Z) 人越骄傲，受到的惩罚就越严厉 

ju laboro pli publika, des pli granda la kritiko
 (Z) 越是公开干的活儿，越是招来七嘴八舌 

ju pli da aĉetantoj, des pli alta la prezo
 (Z) 买主越多，价格越高 

ju pli da babilado, des pli da pekado
 (Z) 越是闲扯，越有罪过（意为：闲扯有害无益。pekado

指浪费时间，不做正事） 

ju pli da bruo, des malpli da ĝuo
 (Z) 喧嚷得越多，乐趣越少（句中的“bruo”意为“reklamo”，

即大喊大叫做广告的吹嘘声） 

ju pli da donoj, des pli da amikoj
 (Z) 给予越多，朋友越多（意为：给人的好处越多，朋友

也就越多） 

ju pli da havo, des pli da pravo
 (Z) 越有钱，越有理（“havo”在这里指“财产”、“金钱”，

＝havaĵo） 

ju pli da honoro, des pli da laboro
 (Z) 荣誉越高，操劳事越多 

ju pli da ĵuroj, des pli da suspekto
 (Z) 越是发誓，越是使人生疑（人们常用发誓来否认自己

的过失，但越是发誓，越使人对他产生怀疑） 

ju pli da mono, des pli da zorgo 钱愈多，忧虑愈多 

ju pli frue, des pli certe — ju pli volonte, des pli lerte
 (Z) 越早动手，越有把握；越是自愿，

手越灵巧 

ju pli granda bezono, des pli granda la prezo
 (Z) 需求越大，价格越高 

ju pli granda la deziro, des pli kara la akiro
 (Z) 占有的欲望越强烈，获得的东西越珍贵 

ju pli la infanoj bezonas, des pli Dio al vi donas
 (Z) 孩子的需要越多，上帝赐给你的也越多

（意为：上帝既然给了你子女，上帝也会帮助你维持家庭生计。这句谚语是针对多子女

的父母说的） 

ju pli malproksimen la vojo, des pli da larmoj
 (Z) 送别越远，眼泪越多（意为：离别越痛苦） 

ju pli multe, des pli gaje 人越多越热闹 

ju pli oni babilas, des pli oni al si malutilas
 (Z) 聊天闲谈越多，对自己害处越大 

ju pli oni posedas, des pli oni avidas
 (Z) 越有越想有；越有越贪（意近：欲壑难填） 

ju pli precizaj la kalkuloj, des pli fortika la amikeco
 (Z) 算账越精确，友谊越牢固；亲兄弟，

明算账 

Judaso vendis Jesuon pro tridek arĝentaj moneroj 犹大为了三十个银币出卖了耶稣 

jugo propravola ne estas malmola
 (Z) 自愿套上的轭，牛不觉得硬（意为：情愿做的事做起

来容易） 

juĝa afero 诉讼；案件 

juĝanto decidas, kiel li vidas
 (Z) 评判裁断，依其所见（意为：裁判人按自己的看法裁决） 

juĝanto devas havi du orelojn
 (Z) 审判者应该有两只耳朵；兼听则明 

juĝi pordoferme 秘密审理（指法庭开放时只限人在场，不准旁听） 

juĝi sen personfavorado 不偏袒地裁判；公正地评判 

juĝo komencita paciĝon ne malhelpas
 (Z) 官司虽已开始，但并不妨碍言归于好 

jukas al mi en la piedoj 我很想走开（或离开） 

juku la haŭto, sed ne sur mia korpo
 (Z) 皮肤尽可发痒，但不要在我身上（意为：让麻烦或

不愉快的事发生在别人身上） 



junaj eraroj 年轻时的过错；青年时代的失检行为 

juneco ne scias, maljuneco ne povas
 (Z) 少时无知，老时无能（意为：如果年轻时不学习，

年老时就没有谋生的技能。意近：少壮不努力，老大徒伤悲） 

juneco petolis, maljuneco malsatos
 (Z) 年青时玩乐，年老时挨饿 

junko skuata de la vento
 (N) 没有自己主见而人云亦云的人；没有自己信仰或主见人云亦云

的人 

Ĵ 

ĵaluza kiel otelo 像奥赛罗那样嫉妒 

ĵaluza kiel tigro 像老虎一样嫉妒 

ĵaluzo estas la gangreno de la koro 嫉妒是人心变坏的根源 

ĵetadi teruron sur homojn 时常引起人们恐惧 

ĵeti al iu kison per la fingroj = sendi al iu perfingran kison 

ĵeti al iu polvon en la okulojn 掩人耳目（参见“ĵeti polvon en la okulojn”） 

ĵeti al iu putrajn pomojn 公开反对某人 

ĵeti al la vento 弃置不顾；不再考虑；撒手不管；抛掉 

ĵeti anatenon sur iun aŭ ion 诅咒某人或某事；强烈谴责 

ĵeti bastonon en la radon
 (Z) 往车轮里插棍子；设置障碍；妨碍；阻挠 

ĵeti en la pesiltason sian glavon 把自己的刀投在天平盘上（表示用武力相较量）；使武力威

胁成为（在谈判或争论中解决问题的）起决定性作用的因素；（在谈判或争论中）试图

用武力威胁迫使对方让步 

ĵeti en la pesiltason sian prestiĝon 把自己声誉投在天平盘上（表示用自己的威望相较量） 

ĵeti en malordon 使混乱；使失调 

ĵeti koton sur iun 故意毁坏某人名誉；诽谤（或污蔑）某人；对某人进行污辱 

ĵeti la ganton al iu 要求决斗；提出挑战（源出欧洲中世纪的一种习俗当骑士决定要同敌手

或情敌决斗时，就向对方扔下一只手套；如果对方同意决斗，就从地上拾起这只手套） 

ĵeti la kulpon sur iun 归过于某人 

ĵeti lumon sur ion 使人了解某事；使人弄明白一件事；使某事更清楚；对某事加以阐述；

阐明某事 

ĵeti malvarman akvon sur ies entuziasmon 给某人的热情泼冷水；打击某人的热情 

ĵeti ombron sur ion 给„投下阴影；使„黯淡；使忧伤 

ĵeti ostracismon sur iun 排斥某人 

ĵeti panikon en la vicojn de malamiko 使敌人惊恐万状［丧魂落魄］ 

ĵeti perlojn antaŭ la porkojn
 (Z) 把珍珠扔在蠢猪前；猪前投珠（意为：把珍贵的东西送给

不识货的人。意近：明珠暗投；对牛弹琴。源出《圣经·新约》《马太福音》7：6：“ne 

donu sanktaĵon al la hundoj, nek ĵetu viajn perlojn antaŭ la porkojn; por ke ili ne premu ilin 

sub la piedoj, nek poste sin turninte, disŝiru vin.” 不要把圣物给狗，也不要把你们的珍珠

丢在猪前，恐怕它践踏了珍珠，转过来咬你们） 

ĵeti polvon en la okulojn
 (Z) 往某人的眼里扬灰；迷惑；蒙骗；弄得人眼花缭乱——注：这

两条惯用语实际上是同一惯用语的两种异体形式，它们在 PIV 中都被解释为

“mirblindigi”（p. 846），然而在《Proverbaro Esperanta》的分类索引中却都被列在 68

（fanfaronado）和 323（trompo）项下。这引起我进一步研究这两条惯用语的兴趣。“ĵeti/ŝuti 

polvon en la okulojn”的字面意思是“往（某人）眼里扬灰”，它的转义在《世界语汉语



词典》p.681 被译为“把某人眼睛弄花”，“迷惑或蒙蔽某人”。这是根据 PIV 中的

“mirblindigi”译出的；其中的“迷惑或蒙蔽某人”在意思上与《Proverbaro Esperanta》

的分类索引中的“ trompo”是一致的。但令人奇怪的是，这两条惯用语怎么会有

“fanfaronado”的含义的？“ĵeti/ŝuti polvon en la okulojn”是西方语言中的一条国际性

的惯用语。它在英语中的形式是“throw dust in sb‟s eyes”，在法语是是“jeter de la poudre 

aŭ yeŭ”，在意大利中是“gettare la polvere negli occhi”，在德语中是“jmdm sand in die 

augen streuen”，在俄语中是“пускать пыль в глаза”。下面是我国出版的各种外汉词典

对这一国际性惯用语所作的解释：英华大词典（p. 420） 蒙蔽，欺骗；综合英语成语词

典（p. 290）迷惑某人，蒙蔽某人；法汉词典（p. 989）：迷惑，蒙蔽；法汉短语词组词

典（p. 149）迷惑，蒙蔽，；意汉词典（p. 512）：蒙蔽，迷惑；德汉词典（p. 1191）：往

某人眼里撒沙子，迷惑某人，蒙蔽某人；大俄汉词典（p. 335）：欺骗，瞒哄；俄汉成语

词典（p. 460）：自吹自擂；简明俄汉词典（p. 736）：自吹自擂地蒙混人；俄语常用词词

典（p. 444）（自吹自擂地）蒙混人；俄语常用词组（p. 268）：卖弄聪明，夸耀小成绩；

欺世盗名——从以上各自词典的解释来看，虽然这一惯用语只在俄语中有“自吹自擂”

的含义，但这是值得注意的，因这一含义与“fanfaronado”意思是一致的，而且俄语的

语义恰恰是《Proverbaro Esperanta》按意义分组时的主要依据（我们知道《Proverbaro 

Esperanta》最初是按意义分类并以俄语－波兰语－法语－德语四种语言对照形式出版

的，其中第一种语言正是俄语）。上海教育出版社出版的俄汉、英汉对照的《惯用语图

解》（原作者是俄罗斯人）在 p. 229 上把“пускать пыль в глаза”解释成“出风头，逞

强，擺架子，招摇过市”，并进一步说明它的含义：“to make a false impression; to try to 

impress people with one‟s superiority, to display oneself; to act in an ostentatious manner”

（制造假象，努力想显示自己高人一等以给人留下深刻的印象；自我表现，炫耀）”。著

名的奥热果夫主编的《俄语词典》在 p. 565 上明确地把“пыль в глаза пускать”解释为

“хвастаясь, обманывать”(= fanfaronante trompi)。有一本俄语原文的《俄语成语小词

典》对这一惯用语的解释更加具体：“带有欺骗性地把自己的情况说得比实际好，以给

人造成虚假的印象”（根据俄文释义汉译）。看了这几种解释，我对这一惯用语的含义才

算有了比较深刻的理解。它在《Proverbaro Esperanta》的分类索引中既被列在“trompo”

项下又被列在“fanfaronado”项下的原因，也就更清楚了。在译法上，我认为“自吹自

擂地蒙骗人”比较接近这条惯用语的原义。关于这条惯用语的来源，法语原文的《法语

成语词典》（dictionaire des espressions et locutions）是这样介绍的（p. 770）：“„ĵeti polvon 

en la okulojn‟来源于古希腊奥林匹亚竞技中的赛跑运动。当一个运动员跑到其他运动员

的前面时，人们就说‟li ĵeti polvon en la okulojn de siaj kunkurantoj‟，因为当时的跑道是

用细沙子铺成的，跑在前面的运动员的脚步会使沙子飞起，有可能落到跑在后面的运动

员的眼睛里。起初这条惯用语的喻义是“占上风”，后来逐渐演变为‟用假象迷惑人‟。

意义的核心是使对方失去判断力、使对方受到蒙蔽。”（参见 PIV：ĵeti sablon en la okulojn 

de la iluziita homaro (blindigi)，在 sablo 词条内） 

ĵeti polvon sur sian kapon 把灰撒在头上（表示哀悼、悲恸） 

ĵeti sablon en la okulojn de iu 往某人的眼里扬沙子；迷惑某人；蒙骗某人 

ĵeti siajn kartojn sur la tablon 摊牌；公开自己的意图；开诚布公 

ĵeti sin al iu sur la kolon 扑过去搂住某人脖子；一把搂住某人脖子 

ĵeti sin al la piedoj de iu 扑倒在某人脚下；向某人伏拜乞求；央求 

ĵeti sin en ies okulojn 引人注意；令人注意；触目 

ĵeti sin en la brakojn de iu 投入某人的怀抱；投靠某人 

ĵeti sin sur ies kolon 扑上去搂住某人的脖子；热烈拥抱某人 



ĵeti sin sur la genuojn antaŭ iu 跪倒在某人面前，向某人屈服 

ĵeti sur ies kapon plenpoton da insultoj 把某人劈头盖脑地臭骂一通 

ĵeti ŝtonojn sur ies vojon 把石头扔在某人的路上；给某人制造麻烦 

ĵeti vualon sur ion 掩盖［掩饰］某事物；使人忘掉某事 

ĵetiĝi en la okulojn 映入眼帘；投入眼帘；十分明显起来；引人注目；惹人注意；触目 

ĵetiĝi sur la teron 扑倒在地上；俯伏在地，跪拜在地上 

ĵura promeso 誓愿 

ĵuri kaj reĵuri
 (Z) 一再发誓 

ĵuri per la barbo de l’ profeto
 (Z) 凭先知的胡须起誓；郑重起誓 

ĵuri per la parolo de la majstro 盲目信从自己的师傅；盲目相信领导者的看法；盲目服从

长官的意志；迷信某人 

ĵuri sur la biblio 把手搁在圣经上起誓 

ĵuri sur la glavo 指着刀起誓 

ĵuru sur la Biblio 请把手放在《圣经》上宣誓 

ĵus dekroĉita de la patrina jupo 刚离母亲裙边的；幼稚无知的；毫无经验的 

K 

Kaina sigelo (sur frunto) 犯有杀人罪的标记；作恶的痕迹（《圣经》典故，源出《创世纪》

第 4 章 1－15 节。该隐因忌妒杀害了其弟亚伯，上帝把他逐出家园，并在他额上做了一

个记号，标明他是杀人犯，同时也警告别人，谁要是杀了该隐，也会遭到报应） 

kaj por ĝojo, kaj por ploro 不管是好是坏；不论是祸是福；同甘共苦；祸福与共（在教堂

举行婚礼时的誓言） 

kaj tiel plu （缩写为 k.t.p., ktp., ktp）如此等等；等等 

kaldrono ridas pri poto kaj mem estas kota
 (Z) 大锅笑瓦罐，自脏看不见（意近：五十步笑

百步；躄子笑跛子。“kaldrono”是金属大锅；“poto”也不一定是陶土制成的。kota 的

意思是“泥泞的”、“有泥的”，可转义为像泥一样脏的，与“陶士”没有关系。本句讥

讽那些只看到别人的缺点而自己也有同样缺点的人） 

kalkanea tendeno 跟腱 

kalkano de Aĥilo 阿基里斯的脚踵；唯一致命的弱点；要害（源出希腊神话。相传阿基里

斯幼时被母亲用手捏住脚后跟倒提着在冥河水中浸洗，因而全身除脚后跟外刀箭不入。

后来在特洛伊战争中他恰恰因脚后跟中箭而亡） 

kalkuli en la kapo 心算 

kalkuli je [pri] iu 信赖［依靠，指望］某人 

kalkuli je 依赖；指望；依靠 

kalkuli la kapojn 点人数 

kalkuli muŝojn
 (Z) （没有事做）数苍蝇；做无意义的事；闲极无聊 

kalkuli nur je siaj dek fingroj 只依靠自己的十个手指；只靠自己的双手 

kalkuli ŝafojn 点羊，数数（一种医治失眠的心理疗法，即设想有无数的羊在跳篱笆，跳过

一只数一只，借此使大脑皮层由兴奋转入抑制状态） 

kalkulo de apotekisto 虚账；花账 

kalumniante konstante, oni eĉ anĝelon nigrigas
 (Z) 经常恶语中伤，甚至能把天使说成黑色

（天使通常以带翅膀穿白衣的形象出现） 

Kalvaria Vojo 【基督】教堂里表现从裁判所到骷髅地历程的十四幅图画或雕刻；大磨难，



长期的苦难，苦难的历程，痛苦的经历 

kampo de la mortintoj 坟地 

kanajlo de la plej bela akvo 十足的流氓 

kano kaj instruo donas saĝon; sed knabo, lasita al si mem, hontigas sian patrinon
 (M) 杖打

和责备，能加增智慧。放纵的儿子，使母亲羞愧 

kano kaj instruo donas saĝon
 (M) 杖打和责备，能使人有智慧 

kano rompita
 (M) 压伤的芦苇；不可依靠的人或物 

kanto de cigno 天鹅临死时的哀歌；（天才诗人、作家、音乐家等）最后的杰作（源出古希

腊传说。据说天鹅一生只在死前鸣叫一次。古罗马政治活动家、西塞罗（Cicerono，前

160－前 43）在他所著的《图斯库姆谈话录》中写道：“他（苏格拉底）说，献给阿波

罗即太阳神的天鹅，从阿波罗那里得到预言的才能，天鹅预见到死亡对它们来说是幸福，

于是它们歌唱着，愉快地死去。所有善良和英明的人都应该象天鹅一样去做。”他还在

《论演说》中说：“他（演说家利金尼·克拉苏）的最后一次学说犹如天鹅之声。”） 

kapo estas por tio, ke ĝi zorgu pri ĉio
 (Z) 脑袋的职责是照管一切 

kapo kun herbo, sen guto da cerbo 脑袋装满草，里面无大脑（意为：大草包。意为：傻，

呆笨） 

kapo majesta, sed cerbo modesta
 (Z) 脑袋威严，但智力可怜；大头笨脑子 

kapo malsaĝa ne griziĝas nek kalviĝas
 (Z) 傻瓜的脑袋不会变白，也不会变秃 

kapo pekas, piedoj suferas
 (Z) 脑袋犯错，双脚跑破（意为：主人或首脑人物作出错误判断

或把某件事遗忘，会害得仆人或下级疲于奔命。意近：主将无能，累死三军） 

kapo sur ŝultroj 有头脑；聪明；精明；头脑清楚；脑袋还在脖子上；还活着；幸免于难 

kapoj diferencas, kranioj egalas
 (Z) 脑袋人人异，脑壳个个同（人死后颅骨的外形都相同。

意为：人人都免不了要死亡，而且死后都一样） 

kapon ĉe kapo 头靠头；并排地 

kaprica fianĉino restos eterne fraŭlino
 (Z) 反复无常的未婚妻将会永远当处女 

kapricoj de grandsinjoroj kaj multego da kreditoroj
 (Z) （老爷般）随心所欲的花费，成群

而来的债主（意为：一面过着阔绰生活，一面欠下许多债务） 

kapricoj de la modo 时式的不断变化；时式的变化无常 

kapti aeron 吸进空气；呼吸新鲜空气 

kapti al io 伸手抓取某物（但未抓住） 

kapti fiŝojn en malklara akvo 浑水摸鱼 

kapti ies atendon 引起某人注意；引起某人注目 

kapti iun ĉe la gorĝo 一把抓住某人的喉咙；掐到某人脖子 

kapti iun ĉirkaŭ la korpo 一把拦腰抱住某人 

kapti kun la peko en la mano 当场捕获 

kapti la okazon 抓住机会；不失时机 

kapti per unu ekrigardo 一眼就看见 

kaptiĝi per sia vorto 受自己诺言的约束（意为：必须履行自己的诺言） 

kaptito laŭ parolo 轻信诺言的人 

kaptu lin kiel forflugintan venton
 (Z) 他已像风一样消失得无影无踪了，你去捉他吧！（意为：

他已逃跑了，你怎么追也追不到他了） 

kapuĉo monaĥon ne faras
 (Z) 戴风帽的不一定都是修道士；不要以衣帽取人（意为：不要从

外表来判断一个人。源出拉丁语：non habitus monachum redditi.） 

kara estas dono en minuto de bezono
 (Z) 给的时间巧，给的才是宝（意为：要在一个人急需



或困难的时候及时给予帮助或施舍） 

kara estas ovo, kiam venas la pasko
 (Z) 到了复活节，鸡蛋价就高（意为：事物在需要的时

候才更有价值。西方有在复活节送给儿童彩蛋的习俗。） 

karaktero enfermiĝema 不喜欢社交活动的；落落寡合的性格 

karaktero feliĉa 难得的好性格 

karaktero olea
 (Z) 温顺的性格 

karakteron al kanto donas la tono
 (Z) 主音决定歌曲特色（意为：事物的性质由其主要因素

决定） 

karboj ekflamis de Lia buŝo
 (M) 炭从他口中烧着（意为：发怒） 

kare vendi sian vivon 死前杀死许多人；死得够本 

karesi al iu la barbon
 (Z) 给某人轻轻抚摸胡须；竭力讨好某人；对某人阿谀奉承 

karesi al si la ventron 轻轻抚摸自己的肚子（表示美餐后的满足） 

karesi iluziojn 抱有或怀有幻想 

karesi kontraŭ la haroj
 (Z) 戗毛摩挲（意为：故意说激怒对方的话或做使对方不高兴的事） 

karesi la barbon 捋胡子 

karnavala kostumo （狂欢节时穿的或化装舞会上的）化装服饰；舞蹈服 

karno de beato 阴茎；男性生殖器；阳具 

karno kaj sango 血肉之躯；身体；肉体 

Kartago devas esti detruita 迦太基必须给摧毁掉（意为：必须将战争进行到底。这是古罗

马政治家老卡托“Katono”对罗马元老院的反复劝告） 

Kastel’ en aero — malsato sur tero
 (Z) 空中的楼阁——人间的饥饿（意为：空想解决不了生

活中的实际困难；空想消除不了贫困） 

kaŝado de la vero estas mensogo 隐瞒真情就是撒谎 

kaŝe foresti la lernejon 逃学；赖学 

kaŝi sian talanton en la tero
 (N) 埋没自己的才能（参见 kaŝi sian talenton） 

kaŝi sian talenton
 (N) 埋没自己的才能（意为：未能发挥自己的才能）——注：这一习语来

自《圣经》中的一句话：“mi kaŝis vian talanton en la tero.”（我把你的塔兰埋在土里）。

“talanto”（塔兰）怎么会变成了"才能"呢？这里有一个很有趣的有关词义转化和词形变

化的故事。原来，在西方语言中，例如在法语和英语中，“talent”都有“古希腊最大的

重量及货币单位”和“才能”两个词义。这两个义项之间到底有什么逻辑上的联系呢？

词源学告诉我们，“talent”的词源是古希腊语的“talanton”，原指“最大的重量和货币

单位”，它的引申义“才能”来自《圣经•新约•马太福音》中的一个寓言故事：一个人

要去外国，行前嘱咐仆人代管财产。他根据仆人的能力，给第一个仆人五个“talanto”

的钱，给第二个仆人两个“talanto”，给第三个仆人一个“talanto”。前两个仆人分别用

自己代管的钱去做买卖，各赚了一笔钱，在主人回来后受到了赞扬；而第三个仆人却把

“talanto”埋在土里，因而受到了主人的责备。法语中的惯用语“enfouir son talent”（意

为“埋没才能”，字面义是“把塔兰埋入土中”）正是来源于这个《圣经》故事。这就是

为什么法语和英语中的“talent”也有上述两个词义的原由。然而，对于不知道这个寓

言故事的人来说，这两个义项之间意义上的联系是很难看得出的；他们会很自然地把这

同一个词的两个义项看作两个同音异义词。在世界语中，“塔兰”和“才能”被分化为

两个不同的词形（“talanto”和“talento”），正是为了让不知道这个寓言故事的人易于区

分这两个词义的缘故。 

kaŝiĝi for de ies okuloj 隐匿不见；消失 

kaŝu kiom vi povos, mensogo sin elŝovos
 (Z) 任你尽力隐瞒，谎言终会揭穿 



kaŝu malbenon kaj faru bonan mienon
 (Z) 藏起你的不幸，露出你的笑脸（意为：尽管心里

不愉快，但既然你必须和某人打交道或去干某件事，那就索性和和气气地去和他打交道

或高高兴兴地去干那件事；尽管心里不高兴，但还得笑脸应对） 

kataj manieroj （法国人用此词组表示）柔媚、温柔的举止；（德国人用此词组表示）虚情

假意、奸诈叛卖的行为）；（英国人用来表示）恶毒有害的手腕 

kataj paŝoj （像猫步一样）轻柔的步子 

katarakto de elokventeco 口若悬河的辩才 

kava vojo 低凹的路（低于四周田地高度的道路） 

kavaliroj de la verda stelo 绿星章佩带者（指世界语者） 

ke la lup’ estu sata, kaj la ŝaf’ ne tuŝata
 (Z) 既要狼吃饱，又要羊不少（意为：很难实现的两

全其美的办法；试图做不可能做到的两全其美的事。源出俄语：и волки сыты, и овцы 

целы）；难以两全；顾此失彼 

kelktempa ĉeso ne estas forgeso
 (Z) 暂时停止不等于忘记（意为：暂时延期，以后还会继续

进行的） 

kia ago, tia pago
 (Z) 有什么样的行为，得什么样的报偿；善有善报，恶有恶报 

kia demando, tia respondo
 (Z) 有什么样的问题，就有什么样的回答；所报切合所为（这里

的 demando 喻要求应答的言语或举动，respondo 喻对该言语或举动的报答或报应） 

kia domaĝo!
 (Z) 多么可惜！真可惜！ 

kia drapo, tia vesto
 (Z) 什么样的呢料，做出什么样的衣服（意为：什么样的父母，生出什

么样的子女） 

kia estas la homo, tia estas lia nomo
 (Z) 有什么样的人品，就有什么样的名声 

kia estas via laboro, tia estas via valoro
 (Z) 你的活儿干得怎样，你的价值就怎样（意为：工

作体现一个人的价值） 

kia fripono, tia bastono
 (Z) 对什么样的流氓，用什么样的棍棒（意为：对坏人处罚要得当，

不可罚不当罪） 

kia greno, tia pano
 (Z) 什么样的谷粒，做出什么样的面包（意为：什么样的父母，生出什么

样的子女。意近汉语的“有其父必有其子”） 

kia la birdo, tia la kaĝo
 (Z) 什么样的鸟，养在什么样的笼子里（意为：对什么样的人，给予

什么样的对待） 

kia la homo, tia lia nomo
 (Z) 什么样的人品，就有什么样的名声 

kia la kapo, tia la ĉapo
 (Z) 多大的头，戴多大的帽子（意为：给不同的人以不同的对待） 

kia la poto, tia la kovrilo
 (Z) 多大的锅，盖多大的盖子（意为：对不同的人应给以不同的对

待） 

kia la semo, tia la rikolto
 (Z) 种什么，收什么；种瓜得瓜，种豆得豆；善有善报，恶有恶报。

——（源出：《圣经·新约》《加拉太书》6：7：“ne trompiĝu; Dio ne estas mokata; ĉar ĉion, 

kion oni semas, tion ankaŭ li rikoltos.” 不要自欺，上帝是轻慢不得的；人种的是什么，收

的也是什么） 

kia naskiĝis, tia grandiĝis
 (Z) 出生时什么样，长大后什么样（意为：人的性格不会改变） 

kia naskinto, tiaj naskitoj
 (Z) 什么样的父母，生出什么样的子女（意为：人的性格是父母遗

传的） 

kia oni vin vidas, tia oni vin taksas
 (Z) 人们看到你外表怎样，就怎样评价你 

kia pago, tia ago
 (Z) 得什么样的，应有什么样的行为；所报应切合所为（句中的 pago 转义

作“酬报”、“报偿”、“报应”讲 

kia paroĥestro, tia paroĥo
 (Z) 有什么样的本堂神甫，就有什么样的堂区居民 



kia patrino, tia filino
 (Z) 有其母必有其女；乃母乃女（意为：女儿不仅外表像母亲，性格和

为人处世也受母亲影响；遗传无法改变） 

kia regalato, tia regalado
 (Z) 什么样的客人，什么样的款待 

kia reganto, tia servanto
 (Z) 有其主必有其仆（意为：主人管理得好，仆人必定好） 

kia sono, tia resono
 (Z) 有什么样的声音，就有什么样的回声（意为：你怎样对待人家，人

家也就怎样对待你） 

kia sufloro, tia aktoro
 (Z) 提词员提示什么，演员就说什么 

kia vivo, tia morto
 (Z) 怎样活着，怎样死去（意为：生前为人正派，死后也受人尊重；反之

则被人耻笑唾骂。句中的 vivo 作“一生”、“一辈子”讲） 

kiaj kolegoj, tiaj kutimoj
 (Z) 有什么样的同伴，就有什么样的习惯；跟着什么人，学成什么

样；近朱者赤，近墨者黑 

kial vi rigardas la lignereton, kiu estas en la okulo de via frato, kaj ne pripensas la trabon, 

kiu estas en via propra okulo?
 (N) 为什么看见你弟兄眼中有刺，却不想自己眼中有梁木

呢？ 

kiam filino edziniĝis, multaj fianĉoj troviĝis
 (Z) 姑娘嫁了人，求亲者挤破门（意为：为时已

晚。句中的“fianĉo”作“求婚的男子”讲，这可能是受俄语的影响。参见 1575 条） 

kiam forto ordonas, leĝo pardonas
 (Z) 权势所令，法律宽容；强权发令，法律放行 

kiam fratoj batalas, fremdulo ne eniĝu 兄弟相争，外人切莫介入 

kiam havo malaperis, saĝo aperis 财去智来（意为：为时已晚。意近：事后诸葛亮） 

kiam kato jam formanĝis, forpelado ne helpos
 (Z) 猫已把食吃光，赶走已于事无补（意为：

为时已晚） 

kiam kato promenas, la musoj festenas
 (Z) 猫儿散步时，耗子摆筵席（意为：主人不在，仆

人自由自在；意近：大王不在，小鬼翻天） 

kiam kreskas honoro, kreskas humoro
 (Z) 荣誉增长，情绪高涨 

kiam la kokinoj ricevos dentojn 当母鸡长牙齿的时候；永不可能；决不可能 

kiam ni povos iam deviŝi la ŝviton de niaj fruntoj 当我们在某个时候可以擦去额上的汗水

时（意为：当任务完成时） 

kiam nokto vualas, ĉiuj koloroj egalas
 (Z) 夜幕一降，各种颜色都一样（意为：在黑暗中人

们看不出事物的差别） 

kiam oni estas juna, oni estas lirikulo 年轻时，人人都是激情的抒情诗人 

kiam oni estas riĉa, oni havas multajn amikojn 人们在富有的时候，朋友众多 

kiam oni povos iam deviŝi la ŝviton de sia frunto 当将来任务完成时 

kiam pasanto jam trinkis, li la puton insultas
 (Z) 刚把水饮过，就把井来骂（意为：忘恩负

义） 

kiam pasis la aĝo, aperas la saĝo
 (Z) 年华已逝，智慧才现（意为：学习宜早不宜迟） 

kiam regas malvirtulo, la popolo ĝemas
 (M) 恶人掌权，民就叹息 

kiam sako mizeras, amo malaperas
 (Z) 袋里无钱，爱情搁浅 

kiam venas malvirtulo, venas ankaŭ malestimo kun honto kaj moko
 (M) 恶人来，藐视随来。

羞耻到，辱骂同到 

kiam venis la pleneco de la tempo
 (N) 及至时候满足（意为：到了时机成熟） 

kiam vi donas almozon, ne lasu vian maldekstran manon scii, kion faras via dekstra
 (N) 你

施舍的时候，不要叫左手知道右手所作的 

kiam vi donos almozon, ne sonigu trumpeton antaŭ vi, kiel faras la hipokrituloj en la 

sinagogoj kaj sur la stratoj, por havi gloron ĉe homoj
 (N) 你施舍的时候，不可在你前面



吹号，像那假冒为善的人，在会堂里和街道上所行的，故意要得人的荣耀 

kiam vorto eliris, vi ĝin jam ne retiros
 (Z) 话既公开说出，无法收回（本句要人说话慎重）；

一言既出，驷马难追（一句话说出了口，就是套上四匹马拉的车也难追上。指话说出口，

就不能再收回，一定要算数） 

kie ajn rano iras, ĝi ĉiam marĉon sopiras
 (Z) 青蛙不管到哪里，总是怀念沼泽地（意为：人

的本性和性格是不会改变的） 

kie dento doloras, tien iras la lango
 (Z) 哪里牙疼，舌头就舔向哪里（意为：休戚相关） 

kie diablo ne povas, tien virinon li ŝovas
 (Z) 魔鬼在哪里无能为力，就把女人派往哪里 

kie estas harmonio, estas beno de Dio
 (Z) 哪里和谐一致，哪里有上帝的赐福 

kie estas ĵaluzo kaj malpaco, tie estas konfuzo kaj ĉia malnobla ago
 (N) 在何处有嫉妒分争，

就在何处有扰乱，和各样的坏事 

kie estas mielo, tie estas abeloj 有蜜的地方就有蜂 

kie estas mielo, tie muŝoj ne mankas
 (Z) 有蜂蜜的地方，不会没有苍蝇；有蜂蜜就有苍蝇（意

为：牟利者总是在有利可图的地方钻营） 

kie estas pano, ne mankas panpecetoj
 (Z) 有面包的地方，不会没有面包屑（意为：既担任官

职，多少总能捞到点好处） 

kie estas sufero, estas ankaŭ espero
 (Z) 有苦难的地方，也会有希望 

kie estas volo, tie estas vojo 有志者，事竟成 

kie fumo leviĝas, tie fajro troviĝas
 (Z) 哪里冒烟，哪里就有火（意为：没有一定的原因，传

闻不会产生。意近：无风不起浪） 

kie jukas, tie ni gratas
 (Z) 哪里痒，就搔哪里 

kie ĵuron vi aŭdas, malbonon suspektu
 (Z) 听到有人发誓，就应怀疑有邪恶企图; 有人起誓，

必怀恶意（耶稣不允许指着天地、脑袋起誓。在《圣经·新约》《马太福音》有这样的

经文 5：34－37：sed mi diras al vi: tute ne ĵuru; nek per la ĉielo, ĉar ĝi estas la trono de Dio; 

nek per la tero, ĉar ĝi estas la benketo de liaj piedoj; nek per Jerusalem, ĉar ĝi estas urbo de la 

granda Reĝo; nek ĵuru per via kapo, ĉar vi ne povas fari eĉ unu haron blanka aŭ nigra 不可

指着天起誓，因为天是神的座位；不可指着地起誓，因为地是他的脚凳；也不可指着耶

路撒冷起誓，因为耶路撒冷是大君的京城；又不可指着的头起誓，因为你不能使一根头

发变黑变白了） 

kie lumo ekzistas, ankaŭ ombro troviĝas
 (Z) 有光的地方，也有阴影（意为：并非一切好的

事物都是完美无缺的） 

kie maldike, tie rompiĝas
 (Z) 哪里薄（或细），就在哪里断；绳打细处断（意为：弱者易遭

不幸） 

kie mi disponas, tie mi ordonas
 (Z) 哪里我能自主支配，那里我能发号施今（指在自己的家

里能决定一切） 

kie minaco, tie malpaco
 (Z) 哪里有威胁，哪里就不和 

kie ne estas konsileble, tie ne estas helpeble
 (Z) 哪里的人不听劝告，哪里的人就不可救助 

kie pano estas, tie musoj ne mankas
 (Z) 哪里有面包，哪里多老鼠（意为：哪里有利可图，

哪里就有牟利者谋取私利） 

kie regas konkordo, regas ordo
 (Z) 哪里和谐一致，哪里就井然有序 

kie regas la forto, tie rajto silentas
 (Z) 强权当道，权利失效 

kie regas virino, malbona estas la fino
 (Z) 哪里女人掌权，哪里结局糟糕 

kie sklav’ regadon havas, tie mastro baldaŭ sklavas
 (Z) 哪里奴仆掌权，哪里主人不久就当奴

仆 



kie timo, tie honto 有所敬畏，有所羞愧（本句是的 timo 指对上帝的敬畏。本句的意思是：

只有敬畏上帝才有廉耻之心） 

kiel akirite, tiel perdite
 (Z) 怎样得来，怎样丢失（意近：悖入悖出） 

kiel bone kaj ĉarme estas, se fratoj vivas kune!
 (M) 弟兄和睦共处，是多么的善，多么的美！ 

kiel cigno inter anasoj 像鸭群中的一只天鹅；犹如鹤立鸡群 

kiel dorna kano en la mano de ebriulo, tiel estas sentenco en la buŝo de malsaĝuloj
 (M) 箴言

在愚昧人的口中，好像荆棘刺入醉汉的手；愚人口中的箴言，如同刺入醉汉手中的荆棘 

kiel eble plej 最大程度地，尽最大可能地，尽可能„地 

kiel estas al vi? 你身体好吧吗？；你情况怎样？ 

kiel fandujo por arĝento kaj forno por oro, tiel estas por homo la buŝo de lia laŭdanto
 (M) 

鼎为炼银，炉为炼金，人的称赞也试炼人 

kiel fiŝo en akvo 如鱼得水；从容自如（意为：觉得自由自在；处在适意或如意的环境中；

觉得某事容易做；做起来很自然） 

kiel floraro de kofero estas por mi mia amato, en la vinberĝardenoj de En-Gedi
 (M) 我以我

的良人为一束凤仙花，开放在隐基底的葡萄园中（此花在《圣经》中译为“凤仙花”，

是一种气味芬芳的植物，中东的人用它作染料，涂抹指甲或手足等；希伯来人以此花形

容情人的美丽） 

kiel hirundo forflugas, tiel senkaŭza malbeno ne efektiviĝas
 (M) 无故的咒诅不会临到人，就

如燕子飞去 

kiel hundo revenas al sia vomitaĵo, tiel malsaĝulo ripetas sian malsaĝaĵon
 (M) 愚昧人行愚妄

事，行了又行，就如狗转过来吃它所吐的 

kiel kutime 像平常一样；照例；照常 

kiel la korpo aparte de la spirito estas malviva, tiel ankaŭ fido aparte de faroj estas malviva
 

(N) 身体没有灵魂是死的，信心没有行为也是死的 

kiel la ŝafoj de Panurgo 巴汝奇的绵羊；盲目的追随者或效法者（巴汝奇是法国作家拉伯

雷所著讽刺长篇小说《巨人传》中巨人庞大固埃的仆人。他牧放的绵羊中有一只投入水

中，其他绵羊也跟着投水） 

kiel la vinagro por la dentoj kaj la fumo por la okuloj...
 (M) 如醋倒牙，如烟薰目… 

kiel li agis kontraŭ mi, tiel mi agos kontraŭ li 他怎样待我，我怎样待他 

kiel li eliris el la ventro de sia patrino, tiel nuda li foriras, kiel li venis; kaj nenion li elportas 

el sia laboro, kion li povus porti en la mano
 (M) 他怎样从母胎赤身而来，也必照样赤身

而去。他所劳碌得来的。手中分毫不能带去 

kiel li meritis, tiel li profitis
 (Z) 他得到应得的报偿；他受到应受的惩罚（反语） 

kiel longe ankoraŭ vi lamos sur du flankoj?
 (M) 你们心持两意要到几时呢？（本句中的

“lami”转义为（在两者之间）犹豫） 

kiel longe vi restos ebria? forigu vian vinon el vi
 (M) 你要醉到几时呢？快快醒过来吧 

kiel neĝo en somero, kaj kiel pluvo en tempo de rikolto, tiel ne konvenas honoro por 

malsaĝulo
 (M) 夏天落雪，收割时下雨，都不相宜；愚昧人得尊荣，也是如此 

kiel nubo foriris mia feliĉo
 (M) 我的好景像云一样过去 

kiel oni diras 正像有人说的；正像人们所说；正像俗话说的；可以说（用作插入语） 

kiel oni disrompas vazon, ke ĝi ne povas esti tutaĵigita
 (M) 好像人打碎陶匠的瓦器一样，不

能再修补 

kiel oni sternas, tiel oni dormas
 (Z) 床怎么铺，人怎么睡；自作自受；自食其果 

kiel oni vin taksas, tiel oni vin regalas
 (Z) 人们怎样评价你，就怎样款待你 



kiel oni vin vidas, tiel oni vin taksas
 (Z) 人们怎样看到你，就怎样评价你（意为：你的外表

怎样，人们就怎样评价你；凭外表判断一个人） 

kiel oni, tiel ĉe ni
 (Z) 人家那里怎样，我们这里也怎样（意为：我们这里的情况和别处一样） 

kiel ora ringo sur la nazo de porko 如同金环带在猪鼻上（意近：一朵鲜花插在牛粪上） 

kiel ora ringo sur la nazo de porko, tiel estas virino bela, sed malbonkonduta
 (M) 妇女美貌

而无见识，如同金环带在猪鼻上 

kiel peco de granato viaj vangoj aspektas malantaŭ via vualo
 (M) 你的两颊在面纱后面，如

同切开的石榴 

kiel per turno de la mano 一反掌间；刹那间；一下子；很快地 

kiel plaĉas al vi! 随你的便！ 

kiel plaĉas al vi? 你觉得„怎样？；你喜欢„吗？ 

kiel plumbo ili iris al fundo en la akvo potenca
 (M) 它们如铅沉在大水之中 

kiel profitus homo, se li gajnus la tutan mondon kaj sin perdus?
 (N) 人若赚得全世界，赔上

自己的生命，有什么益处呢？ 

kiel rozo inter la dornoj, tiel estas mia amatino inter la knabinoj
 (M) 我的佳偶在女子中，好

像百合花在荆棘内 

kiel soifanto sonĝas, ke li trinkas
 (M) 像口渴的人，梦中喝水 

kiel sur la manplato 如同在自己手掌上那样显而易见；一目了然；一览无遗 

kiel vi fartas? 您好吗？ 

kiel vi volas, ke la homoj faru al vi, faru ankaŭ al ili tiel same
 (N) 你们愿意人怎样待你们，

你们也要怎样待人 

kiele senbriliĝis la oro, ŝanĝiĝis la bonega metalo!
 (M) 黄金何其失光，纯金何其变色！ 

kien ajn mi pafas, ĉio maltrafas
 (Z) 我不论往哪儿射，总是射不中（意为：总是失败或陷于

绝境） 

kien kudrilo iras, tien fadenon ĝi tiras
 (Z) 针把线带到哪里，线就走到哪里；线随针走（意

为：父母的性格和言行直接影响子女，也指夫妻形影不离）（参见：fadeno iras, kien kudrilo 

ĝin tiras.） 

kien vi vin turnos, ĉie malbone
 (Z) 不论你转向哪里，到处都很糟（意为：处境极为困难；

绝境） 

kies gasto mi estas, ties feston mi festas
 (Z) 我作谁的客，就过谁的节（意为：谁给好处，就

依附谁） 

kies monon mi prenas, ties ŝuldanto mi fariĝas 我拿了谁的钱，就欠谁的债 

kies panon mi manĝas, ties kanton mi kantas 我吃谁的面包，就唱谁的歌 

kies panon oni manĝas, ties vorton oni parolas 吃谁的面包，就说谁的话［就为谁说话］ 

kio akorde ne sonas, tio rimon ne donas
 (Z) 听起来不和谐，就不会有韵律感 

kio al mi sonis, tion mi resonas
 (Z) 我听到什么声音，就把什么声音返回（意为：把听来的

话原原本本再讲给别人听） 

kio al unu donas forton, al alia donas morton
 (Z) 给一人以力量的东西，会造成另一人死亡；

给一人以力量，给另一人以死亡（意为：对一个人有用的东西，对另一个人不一定有用，

甚至相反） 

kio aliloke promenos, al ni ankaŭ ĝi venos
 (Z) 将在别处发生的事，也会在我们这里发生（既

可指好事，也可指坏事） 

kio bone aspektas, tion ĉiu elektas
 (Z) 外观好看，人人挑选 

kio doloras, pri tio ni ploras
 (Z) 心里有痛苦，不能不哭诉 



kio el la dentoj elsaltas, en la lipoj ne haltas 从牙缝跳出的话，，到了嘴唇边停不住 

kio en koro sidas, la vizaĝo perfidas
 (Z) 存于心，形于色（意为：隐藏在心里的想法会在脸

上表露出来）；有诸内，必形诸外 

kio en la kapo, tio sur la lango
 (Z) 脑袋想什么，舌头讲什么；心之所思，口之所言（意为：

讲的都是真话） 

kio estas al vi? 你怎么啦？ 

kio estas bona por vi, estas bona por mi
 (Z) 对你有用的，对我也有用（此句常用作想要占有

别人东西的借口） 

kio estas farita, estas sankciita
 (Z) 既成之事，无法变更 

kio estas la homo en la naturo? nenio rilate la senlimecon, ĉio rilate la nenion 在自然界中

人是什么？对于无限而言是虚无，对于虚无而言是全部 

kio estas lernita, ne estas perdita 学得的东西不会丢失 

kio estas permesata al Jovo, ne estas permesata al bovo 朱庇特可做的，公牛不可做 

kio estas permesata al Jupitero, ne estas permesata al bovo = kio estas permesata al Jovo, ne 

estas permesata al bovo 

kio estis kaj pasis, tion tempo frakasis
 (Z) 过去了的事情，时间已把它摧毁（意为：已从记

忆中消失，不再记得） 

kio estis, tio estos; kaj kio estis farata, tio estos farata; kaj ekzistas nenio nova sub la suno
 (M) 

已有的事，后必再有；已行的事，后必再行；日光之下并无新事 

kio fariĝis, jam ne refariĝos
 (Z) 事已发生，无法挽回（本句中的 refariĝi 作 denove okazi“重

新发生”讲） 

kio hieraŭ ŝajnis sovaĝa, tio morgaŭ aperos kiel io tute natura kaj bela 昨天看起来粗俗的

事物，明天就会显得完全自然和美好 

kio hieraŭ ŝajnis sovaĝa, tio morgaŭ aperos kiel io tute natura 昨天看起来野蛮的东西，明

天会显得非常自然 

kio iras el koro, venas al koro
 (Z) 出自内心，来到内心（意为：以心换心，相互信任） 

kio komenciĝis, tio ankaŭ finiĝos
 (Z) 有始必有终（意为：任何事物都不会是永恒的） 

kio konvenas al sciuro, ne konvenas al vulturo
 (Z) 适合松鼠的，未必适合兀鹰（意为：对一

个人适合的东西，对另一个人不一定适合） 

kio kostas malmulte, kostas plej kare
 (Z) 便宜的东西价格最高；便宜无好货（便宜的东西多

是粗制滥造的，不耐用，故有这一说法） 

kio mem ne venas, li per la dentoj ĝin prenas
 (Z) 不肯过来的东西，就用牙把它咬来（意为：

以暴力取得） 

kio mia, tio bona
 (Z) 我的就是好的（意为：人们总是觉得自己的东西好） 

kio min ne tuŝas, kuŝu kiel kuŝas
 (Z) 与我无关的东西，不要去动它（意为：不要去管与己无

关的事）；事不关己，高高挂起 

kio multe kostas, multe valoras
 (Z) 代价高的东西，价值也高；价高货好 

kio pasis, ne revenos 过去了的，不会再来；逝者不复返 

kio pasis, nin forlasis
 (Z) 过去了的事，已离我们远去（意为：就把它忘了吧） 

kio post la montoj kuŝas, tio nin neniom tuŝas
 (Z) 山那边的事情，与我们毫无关系（意为：

对别处的事物漠不关心） 

kio restas, rustas 闲置的东西容易生锈 

kio servas por ĉio, taŭgas por nenio
 (Z) 对什么都可用的，对什么都没用 

kio taŭgas por somero, ne taŭgas por vintro
 (Z) 适用于夏天的东西，不适用于冬天 



kio tra l’ dentoj travenis, tion la lipoj ne retenos
 (Z) 既透过牙缝，舌头就不会把它留住（意

为：话到嘴边，不得不说） 

kio vendiĝas kaŝite, vendiĝas plej profite
 (Z) 暗中出售的东西，最有利可图；暗中出售，最

有利可图 

kio vin venigis ĉi tien? 是什么风把你刮来的？ 

kio vivas, necese devas iam morti 凡活着的，必然在某个时候死去 

kiom ajn oni penas, per forto plaĉo ne venas
 (Z) 无论怎样努力，暴力不会产生悦意 

kiom ajn vi penos, nenio elvenos
 (Z) 你无论怎样努力，总归是徒劳无益（此句用于做事无效

果的场合） 

kiom da homoj, tiom da gustoj
 (Z) 多少个人，多少个口味；百人吃百味；各有所好；好尚

各异 

kiom da juĝantoj, tiom da juĝoj
 (Z) 多少个评判者，多少种见解；各人有各人的看法 

kiom da kapoj, tiom da opinioj
 (Z) 有多少个脑袋，就有多少种意见；多少个人，多少个主

意（意近：仁者见仁，智者见智；十个十条心。kapoj = homoj） 

kiom da koroj, tiom da voloj
 (Z) 多少个人，多少种愿望 

kiom eble 尽可能；尽量 

kiom koncernas tion 就那（或这）件事来说 

kiom la koro deziras
 (Z) 心里所想得到的数量（意为：大量；多）（此句常用在宾语从句中，

如：havi, kiom la koro deziras 有很多很多的东西，即心里想要多少就有多少） 

kiom min koncernas 就我来说；就我而言 

kion Dio ne donis, perforte ne postulu
 (Z) 上帝没有给予的，不可强求（意为：不要顽固地

坚持自己的要求，要知足） 

kion Dio ne donis, tion perforte ne serĉu
 (Z) 上帝没有给予的，不可硬去寻求（意为：对已

经得到的东西要知足，不可硬要去找不该得的东西） 

kion fari? 怎么办？有什么办法呢？；毫无办法！（表示困惑或犹豫） 

kion jaroj ne donis, ofte minuto alportas
 (Z) 数年得不到的东西，常常在一分钟内得到 

kion koro portas, vizaĝo raportas
 (Z) 心中藏着的，脸上表露出来；藏于心，形于色 

kion koro sentas, lango prezentas
 (Z) 心里感受到的，嘴上就说出（意为：说话坦率、真诚）；

心中有啥，嘴里说啥 

kion leĝo malpermesas, tio plaĉi ne ĉesas
 (Z) 法律所禁止的，反而讨人喜欢 

kion mem mi faras, tion ĉie mi flaras
 (Z) 我自己所做的事，我到处都能嗅到（意为：主观地

认为别人也和他一样，做着同样的事。意近：以己度人） 

kion mi ne scias, tion mi ne envias
 (Z) 我不知道的事物，我不会羡慕（意为：如果我们对某

一事物一无所知，当然就不会产生羡慕的心情） 

kion mi ne sentas, pri tio mi silentas
 (Z) 对于我感觉不到的事，我沉默不语（意为：与己无

关的事，不必去管） 

kion mi povas, tion mi elŝovas
 (Z) 招待不周，请多包涵（本句的字面意义是：“我能拿出来

招待的，我都拿出来了”，言外之意是：因限于条件，招待得很不周到，请多原谅） 

kion mi skribis, tion mi skribis
 (N) 我所写的，我已经写上了；既已写了，就坚决不改（意

为：坚决不改变已经作出的判决。句中的 skribis = verdiktis。） 

kion neniu aŭdas, tio neniun tuŝas 耳不听，心不烦（直译：任何人都听不到的事情，对任

何人都无关） 

kion ni havas, por ni ne valoras — kiam ni ĝin perdis, ni ploras
 (Z) 东西在手无价值；一旦丢

失哭鼻子 



kion ni vere bezonas, Dio ĝin donas
 (Z) 我们真正需要的东西，上帝会恩赐给我们 

kion oni volas, tion oni povas
 (Z) 想做的事，就能做到；有志者，事竟成 

kion Parizo aplaŭdas, berlino mallaŭdas
 (Z) 巴黎赞赏的，柏林贬斥（意为：各地有各地的

风习） 

kion rajtas leono, ne rajtas azeno
 (Z) 狮子有权做的，驴子无权去做（意为：不平等的人之

间不可相互仿效或攀比） 

kion saĝulo ne komprenas, ofte malsaĝa divenas
 (Z) 聪明人不明白的，傻子常能猜出 

kion sobreco deziras, ebrieco ĝin diras
 (Z) 清醒时所想的事，会在酒醉时说出；酒后吐真言 

kion vi faras, tion faru senprokraste!
 (N) 你所做的快做吧！（注：此语原是耶稣预知自己将

被叛徒出卖并被杀害时说的，现在常被用来揭露对手的迫不及待的罪恶意图） 

kion vi ne perdis, tion ne serĉu
 (Z) 你不曾丢失的东西，不要去找（意为：不要想发意外之财） 

kion vi pripenas, tio al vi venas
 (Z) 你想要什么，就会来什么（意为：愿望会实现的）；你为

之作出努力的事，终会实现；心想事成 

kion vi semas, tion vi rikoltos
 (Z) 你种什么，就会收什么；种瓜得瓜，种豆得豆；种善得善，

种恶得恶（源出《圣经·新约》《加拉太书》6：7：ne trompiĝu; Dio ne estas mokata; ĉar 

ĉion, kion oni semas, tion ankaŭ li rikoltos 不要自欺，上帝是轻慢不得的；人种的是什么，

收的也是什么） 

kirlo da tumultaj emocioj 思绪纷乱，激情回荡 

kiso antaŭ amaso estas kiso de Judaso
 (Z) 当众的吻乃是犹大之吻（意为：虚伪的友好表示）

（源出《圣经·新约·马太福音》26 章。犹大是耶稣的一个门徒。他为了三十块钱出

卖耶稣，带领罗马的犹太教大祭司的人去捉拿耶稣，约定以亲吻为暗号，他亲吻谁，谁

就是耶稣。耶稣因此被抓走，钉死在十字架上） 

kiso de Judaso 犹大之吻；阴险的背叛；虚假的好意（源出《圣经·新约·马太福音》26

章。犹大是耶稣的一个门徒。他为了三十块钱出卖耶稣后，带领罗马的犹太教大佘司的

人去捉拿耶稣，约定以亲吻为暗号，他亲吻谁，谁就是耶稣。耶稣因此被抓走，钉死在

十字架上） 

kiso de Judaso
 (N) 犹大之吻；叛徒的吻；在虚伪的友好表示掩盖下的背叛的或欺骗的行为；

阴险的亲热 

kiso malsincera estas danĝera
 (Z) 不真诚的吻是危险的吻 

kiso publika estas kiso malamika
 (Z) 当众的吻乃是敌意的吻 

kiu agas afable, vivas agrable
 (Z) 态度和气，生活惬意 

kiu akceptas donacon, perdas la pacon
 (Z) 谁接受礼品，谁就失去安宁 

kiu akvon evitas, droni ne timas
 (Z) 不在水里游，不怕被淹死（意为：不干冒险的事，就不

会有危险） 

kiu al si helpas, al tiu Dio helpas 上帝帮助自助者；自助者天助之 

kiu amas arĝenton, ne satiĝas je arĝento 爱财的不嫌钱多 

kiu amas gajecon, tiu havos mankon
 (M) 贪爱享乐的，必成为穷乏人 

kiu amas ĝuon, amu ankaŭ enuon
 (Z) 既要爱享受，也要爱厌烦（意为：为了能过舒适的生

活，就得去干枯燥无味的工作） 

kiu amas honoron, amu laboron
 (Z) 爱荣誉，就得爱劳动；想要得到荣誉，就先得好好劳动；

先苦后甜 

kiu amas la liton, ne akiros profiton
 (Z) 谁爱床上睡，谁就无收益 

kiu amas monon, tiu ne satiĝos per mono; kaj kiu amas riĉecon, al tiu ĝi ne donos utilon: 

ankaŭ ĉi tio estas vantaĵo
 (M) 贪爱银子的，不因得银子知足。贪爱丰富的，也不因得利



益知足。这也是虚空 

kiu amas okulaĉi, ne havas kion maĉi
 (Z) 谁爱呆望傻看，谁就吃不上饭 

kiu aŭdis unuan, ankaŭ aŭdu la duan
 (Z) 听了第一个人，也要听第二个人（意为：兼听则明） 

kiu aŭskultas, kie li ne devas, tiu aŭdas, kion li ne revas
 (Z) 谁偷听不该听的话，谁就会听到

不想听的话（意为：不要偷听别人谈话） 

kiu avidas pli bonan, perdas plej bezonan
 (Z) 谁渴望得到更好的，谁就丢掉最需要的（意为：

贪得无厌的人反而使自己遭受重大损失） 

kiu batas edzinon, tiu vundas sin mem
 (Z) 谁殴打妻子，谁就伤害自己 

kiu bati deziras, trovas bastonon
 (Z) 既想打人，就会找到棍棒；欲加之罪，何患无辞 

kiu bojas, ne mordas
 (Z) 叫唤的狗不咬人（意为：公然威胁的人不一定是最危险的人，因为

那只不过是虚张声势而已。意近：色厉者内荏；嘴硬的人手软） 

kiu bone agas, timi ne bezonas
 (Z) 品行端正的人，不需要害怕；品行端正，无所畏惧 

kiu bone aŭskultas, bone lernas 善听者善学 

kiu bone sidas, tiu lokon ne ŝanĝu
 (Z) 坐得舒适，就别挪动位置 

kiu bone ŝmiras, bone veturas
 (Z) 谁的油上得足，谁的车就开得快；贿赂买得时运通 

kiu cedas al sia infano, ĝin pereigas per propra mano
 (Z) 对孩子放纵，就是亲手把他葬送 

kiu celas malbonon, tiu iras al sia morto
 (M) 追求邪恶的，必致死亡 

kiu ĉasas du leporojn, kaptas neniun
 (Z) 同时追两兔，一只也捉不住；同时做两事，一事也

无成（意为想要同时达到两个或更多的目的，很可能一个目的也达不到。意近：“贪多

必失”、“多谋寡成”。）——注：这条习语性谚语在《世界语汉语词典》中有三种译文：

1）一人猎二兔，一个也抓不住（一心不可二用）(p. 126); 2）同时追两兔，一个也捉不

住（意为：一心二用，一事无成）(p. 493); 3）同时逐两兔，一兔也难捕（意为：一心

不能二用）(p. 584)。这三种译文都指明这条谚语有“一心不能二用”的喻义。这是不

正确的。汉语中的“一心不能二用”强调“学习或做事要集中精力，不能分心”，而这

条谚语并没有这样的喻义。它的喻义应该是“贪多反无得”，因为它在柴门霍夫的《世

界语谚语集》中是编排在 628 组中的。这一组的分类标题是 avideco（贪心）和它同组

的还有另外两条谚语：kiu tro multe deziras, nenion akiras（谁想得到过多，谁就一无所

获），kiu kaptas tro vaste, konservas malmulte（捕捉过多，保存必少）。根据这个理由，

我建议将这条谚语改译为：同时追两兔，一只也捉不住：同时做两事，一事也无成（意

为想要同时达到两个或更多的目的，很可能一个目的也达不到。这条谚语与汉语的“贪

多必失”、“多谋寡成”意思相近。源自拉丁谚语：lepores duos insequens, neutrum capit.） 

kiu ĉe l’ vojo konstruas, tiun ĉiu instruas
 (Z) 谁在路边建造，谁就受众人指教（意为：在公

开场合干活，就必然会受到各种各样的批评） 

kiu ĉion formanĝis en tago, malsatos vespere
 (Z) 白天把食物吃光，晚上就得挨饿（意为：生

活要有计划，不可挥霍浪费） 

kiu ĉion senpripense parolas, aŭdos tion, kion li ne volas
 (Z) 不加考虑地想说什么就说什么

的人，会听到他不愿听的话（意为：讲话没有分寸，容易得罪人，对方会以同样的方式

回敬） 

kiu demandas, tiu ne eraras
 (Z) 谁好发问，谁不出错 

kiu devas, tiu elekti ne povas
 (Z) 既然非干不可，就不能有其他选择 

kiu devas, tiu povas
 (Z) 谁必须干，谁就能够干（意为：在别无选择的极端情况人们能够做

出在正常情况下做不到的事）；必须要干，就能干成 

kiu diras la veron, havas suferon
 (Z) 谁说真话，谁就遭殃 

kiu dividas kun ŝtelisto, tiu malamas sian animon
 (M) 人与盗贼分赃，是恨恶自己的性命 



kiu domaĝas groŝon, perdas la tutan poŝon
 (Z) 花个小钱疼得慌，整个钱袋丢个光（意近：

捡了芝麻，丢了西瓜；贪小失大） 

kiu donacon prenas, tiu sin katenas
 (Z) 收人礼物，受人支使；吃人家的嘴软，拿人家的手

短；吃人的嘴软，欠人的理短 

kiu donas al malriĉulo, tiu ne havos mankon
 (M) 周济贫穷的，不致缺乏 

kiu donas rapide, donas duoble
 (Z) 及时给予，等于双倍给予；及时施舍，等于双倍施舍 

kiu donis garantion, tiu pagu la ŝuldon
 (Z) 替人担保，就得替人还债 

kiu dormas longe, vivas mallonge
 (Z) 谁睡眠时间长，谁就生命短促 

kiu du leporojn pafas, neniun trafas 同时射两兔，一兔也不中 

kiu edziĝas, tiu ŝanĝiĝas
 (Z) 谁结婚，谁就把自己改变 

kiu elektas tro multe, ricevas nenion
 (Z) 谁过分挑拣，谁就一无所得 

kiu entreprenis, tiu sin tenu
 (Z) 既已着手，就得坚持 

kiu estas fidela en la plej malgranda afero, tiu estas fidela ankaŭ en multo; kaj kiu estas 

maljusta en la plej malgranda, tiu estas ankaŭ maljusta en multo
 (N) 人在最小的事上

忠心，在大事上也忠心；在最小的事上不义，在大事上也不义 

kiu estas ĝia sekso? （指动物）这是公的还是母的？ 

kiu estas kapabla, estas majstro 能者为师 

kiu estas kiu? （某人）是何许人也？名人录；名人词典（这是英语的“who‟s who”的仿

造语。《who‟s who》是英国出版的多卷集《现代名人录》） 

kiu estas senzorga en sia laborado, tiu estas frato de pereiganto
 (M) 作工懈怠的，与浪费人为

弟兄 

kiu facile kredas, facile trompiĝas 轻信者易受骗 

kiu fidas sin mem, tiu estas malsaĝa; sed kiu tenas sin prudente, tiu estos savita
 (M) 心中自

是的，便是愚昧人；凭智慧行事的，必蒙拯救 

kiu flatas al ĉiu, plaĉas al neniu
 (Z) 见人就奉承，无人不讨厌 

kiu forlogas virtulojn al vojo malbona, tiu mem falos en sian foson
 (M) 诱惑正直人行恶道

的，必掉在自己的坑里 

kiu forton ne havas, ĉiam malpravas 谁没有权势，谁总是无理；弱者总是无理 

kiu fosas foson, tiu falos en ĝin
 (M) 挖陷坑的，自己必掉在其中 

kiu fosas sub alia, falos mem en la foson 谁设井陷人，谁将自堕其中 

kiu frapas, al tiu oni malfermas
 (Z) 谁叩门，就给谁开门（意为：决心寻求者，必有所得。

相当于汉语成语“精诚所至，金石为开”）。——源于《圣经·新约》《马太福音》第七

章第七节的经文：“petu, kaj estos donite al vi; serĉu, kaj vi trovos; frapu, kaj estos 

malfermite al vi.”(你们祈求，就给你们；寻找，就寻见；叩门，就给你们开门。”这里

的“叩门，就给你们开门”意思就是：只要孜孜以求，定能如愿以偿。 

kiu fremdan avidas, propran forperdas
 (Z) 一心想获取别人的东西，会把自己的东西丢掉；

渴望得到别人东西的人，会把自己的东西丢掉 

kiu frue leviĝas, facile riĉiĝas
 (Z) 谁起身早，谁致富易（意为：勤劳使人富裕） 

kiu garantias, trankvilon ne scias
 (Z) 谁为人作保，谁就失去安宁 

kiu gardas saĝon, tiu trovas bonon
 (M) 珍惜明智的人，必得好处 

kiu gardas sian buŝon, tiu gardas sian animon; kiu tro malfermas sian buŝon, tiu pereas
 (M) 

谨守口的，得保生命；大张嘴的，必致败亡 

kiu glutis tro multe, tiu agas tro stulte
 (Z) 饮酒过量后，举止如傻子（意为：人喝醉酒以后，

行动不能自控，就像傻子一样） 



kiu groŝon ne honoras, eĉ duongroŝon ne valoras
 (Z) 谁不敬重每一文钱，谁就半文也不值

（意为：不可挥霍浪费） 

kiu groŝon ne respektas, riĉecon ne kolektas
 (Z) 不重视每一文钱的人，积攒不了财产 

kiu ĝojas pri ies malfeliĉo, tiu ne restos sen puno
 (M) 幸灾乐祸的必难免受惩罚 

kiu havas abelojn, havas mielon
 (Z) 谁有蜜蜂，谁就有蜂蜜（意为：保住官职就不愁捞不到

好处；留得青山在，不怕没柴烧） 

kiu havas bonan najbaron, havas bonan tagon
 (Z) 谁有好邻居，谁过好日子；邻里和睦，日

子好过 

kiu havas forton, havas rajton
 (Z) 谁有势力，谁就有权利；有势就有权 

kiu havas la forton, havas la rajton ＝ kiu havas forton, havas rajton 

kiu havas malican celon, ofte perdas sian propran felon
 (Z) 有不良居心的人，往往害了自身 

kiu havas nenion, estas nenio
 (Z) 谁一无所有，谁就一钱不值；谁没有钱，谁就被人瞧不起 

kiu havas oron, havas honoron
 (Z) 谁有财富，谁就有荣誉 

kiu hontas nenion, ne timas Dion
 (Z) 没有做过亏心事的人，不畏惧上帝 

kiu hundon mian batas, min mem ne tre ŝatas
 (Z) 谁打我的狗，谁就对我不敬（句中的

“hundon mian batas”喻“粗暴地对待我的仆人或我派去的人”。意近：打狗看主人） 

kiu iras en senkulpeco, tiu iras sendanĝere; sed kiu kurbigas siajn vojojn, tiu estos punita
 (M) 

行正直路的，步步安稳；走弯曲道的，必致败露 

kiu iras sperte, iras certe
 (Z) 谁走得老练，谁走得稳健（意为：有经验的人办事稳妥） 

kiu iras trankvile, iras facile
 (Z) 谁走得平稳，谁走得轻快；不慌不忙，速度反而更快（意为：

办事应稳中求快） 

kiu jam havas, tiu pravas
 (Z) 谁先占有，谁就有理（意为：要使自己处于主动地位，宜早不

宜迟） 

kiu kaĉon aranĝas, tiu ĝin manĝas
 (Z) 谁煮成的粥谁吃；谁捅的娄子谁负责；自作自受（注：

句中 kaĉo 的意思是“做糟了的食物”） 

kiu kaĉon kuiris, tiu ĝin manĝu
 (Z) 谁煮成一锅粥，该谁吃；谁捅的娄子，谁负责；自作自

受；自食其果（注：句中 kaĉo 的意思是“做糟了的食物”） 

kiu kapon posedas, kombilon jam trovos
 (Z) 有脑袋，就不愁找不到梳子（意为：只要保住

根本，其它次要的事都好解决。意近：留得青山在，不怕没柴烧） 

kiu kaptas la glavon, tiu pereos per la glavo
 (N) 动刀的人必死在刀下；自己害自己；玩火者

必自焚 

kiu kaptas tro vaste, konservas malmulte
 (Z) 捕捉过多，保存必少；贪多反少得 

kiu kaŭzis la brulon, tiu kompensu
 (M) 谁引起火灾，谁就应赔偿 

kiu kolektas dum la somero, tiu estas filo saĝa; sed kiu dormas en la tempo de rikolto, tiu 

estas filo hontinda
 (M) 夏天聚敛的，是智慧之子；收割时沉睡的，是贻羞之子 

kiu koleras, tiu ne prosperas
 (Z) 谁生气，谁就不顺利 

kiu koleras, tiu perdas
 (Z) 谁动肝火，谁受损伤 

kiu komencas juĝon, iras sub jugon
 (Z) 谁开始打官司，谁开始受束缚 

kiu komencas tro frue, finas malfrue
 (Z) 开始得过早，反而结束得晚（意近：欲速则不达） 

kiu komencis kuiri, ne forkuru de l’ fajro
 (Z) 既开始做饭，就别从炉边跑开（意为：既已开

始，就得坚持做下去） 

kiu komisias aferon al malsaĝulo, tiu tranĉas al si la piedojn kaj sin suferigas
 (M) 把事情托

付给愚昧人，是自断己足，自寻烦恼 

kiu kompatas malriĉulojn, tiu estas feliĉa
 (M) 怜悯贫穷的，这人有福 



kiu komunikiĝas kun malĉastulinoj, tiu disperdas sian havon
 (M) 与妓女结交的，耗尽家财 

kiu konservas la instruon, tiu iras al vivo
 (M) 遵守教训的，走在生命的路上 

kiu konsilas kaj rezonas, tiu helpon ne donas
 (Z) 劝告评理的人，不会给人帮助 

kiu konstante lokon ŝanĝas, neniam sin aranĝas
 (Z) 经常改变处所的人，永远安顿不好 

kiu kovras kulpon, tiu serĉas amikecon
 (M) 遮掩人过的，寻求人爱 

kiu kritikas kuraĝe, mem agas malsaĝe
 (Z) 大胆批评别人的人，本人行为就很愚蠢（句中

“mem”前省略了“tiu”） 

kiu kuraĝe aliras, facile akiras
 (Z) 谁勇敢前去，谁就容易获取 

kiu kutimis ĉion juĝi, nenie povas rifuĝi
 (Z) 惯于指责一切的人，无处避难（无法躲避别人反

过来对自己的指责）（你指责别人，别人反过来也会指责你） 

kiu laboras kaj deziras, tiu akiras — kiu mem ne penas, nenio al li venas
 (Z) 谁劳动，谁就拥

有一切；谁懒惰，谁就一无所有 

kiu laboron evitas, bonon ne vidas
 (Z) 好逸恶劳的人，见不到财富；懒汉懒汉，财富不见

（bono = valoraĵo） 

kiu langon ne tenas, mem sin malbenas
 (Z) 谁管不住舌头，谁就把自己诅咒（意为：爱说长

道短的人反而伤害自己） 

kiu leviĝis fiere, baldaŭ falos al tero
 (Z) 谁要骄其得势，谁就很快一败涂地 

kiu levis la piedon, devas ekpaŝi
 (Z) 既已抬起脚，就该开始走（意为：任何事既已开始，就

必须继续做下去） 

kiu lin tuŝas, tiu lin sentas
 (Z) 谁碰他，他就对谁不客气（意为：他会回击） 

kiu ludas kun koto, malpurigas la manojn
 (Z) 谁玩泥浆，双手必脏（意为：经常和坏人在一

起自己也会变坏；近墨者黑） 

kiu lupo naskiĝis, vulpo ne fariĝos
 (Z) 生来就是狼，不会变成狐狸（意为：人的本性不会改

变） 

kiu malbenas sian patron kaj sian patrinon, ties lumilo estingiĝos meze de profunda 

mallumo
 (M) 咒骂父母的，他的灯必在漆黑的幽暗中熄灭 

kiu malkaŝas sekreton, tiu estas kiel kalumnianto
 (M) 泄漏密事，有如恶意中伤 

kiu malmulte deziras, feliĉon akiras
 (Z) 人无奢求，就有幸福 

kiu malmulton ne ŝatas, multon ne meritas
 (Z) 谁不珍惜小量，就不配有大量（意为：积少

才能成多） 

kiu manĝon al mi donas, tiu al mi ordonas
 (Z) 谁给我饭吃，谁就可以对我发号施今（意为：

谁给我好处，我就依靠谁。意近：有奶便是娘） 

kiu mem sin adoras, nenion valoras
 (Z) 谁要崇拜自己，谁就一钱不值；爱自夸的人一钱不

值 

kiu mem sin gloras, malbone odoras
 (Z) 谁把自己夸赞，谁就臭气熏天；自吹讨人嫌 

kiu mem sin laŭdas, tiun neniu aplaŭdas
 (Z) 谁把自己夸奖，谁就无人赞赏 

kiu mensogas kutime, mensogas sentime
 (Z) 谁撒谎成习惯，谁撒谎更大胆 

kiu mensogis per unu vorto, ne trovos kredon ĝis la morto
 (Z) 只要说过一句谎话，就会终生

无人信任 

kiu metion disponas, mizeron ne konas
 (Z) 谁有手艺，谁不受穷 

kiu metis en mezurilon la polvon de la tero?
 (M) 谁曾用升斗盛大地的尘土？ 

kiu mezuris per sia mankavo la akvon?
 (M) 谁曾用掌心量过海水 

kiu min amas, amas mian hundon 谁爱我，就爱我的狗；爱屋及乌 

kiu min amas, amu ankaŭ mian hundon 谁要是爱我，也请爱我的狗（意近：爱屋及乌） 



kiu minacas, tiu avertas
 (Z) 谁在威胁，谁就在警告（威胁实际上就是使对方有所防范的一

种警告，因为威胁的目的在于恫吓，威胁者本人往往并不真想采取实际行动） 

kiu mizeron ne havis, mizeron ne konas
 (Z) 没有经历过苦难的人，不知道苦 

kiu mordi ne povas, kisi ekprovas
 (Z) 不能咬人，就试着去接吻（意为：既然斗不过势力比

自己大或能力比自己强的人，就应该对他阿谀奉承） 

kiu multe babilas, al si mem malutilas
 (Z) 谁的闲话讲得多，谁给自己惹灾祸 

kiu multe babilas, pensas malmulte
 (Z) 爱闲聊的人，脑筋动得少 

kiu multe minacas, ne estas danĝera
 (Z) 大肆威胁的人，并非就有危险 

kiu multe parolas, malamikon konsolas
 (Z) 话讲得多的人，安慰敌人（意为：言多必失，这

对敌对方有利） 

kiu multe parolas, ne multe faras
 (Z) 说得多的人，做得少（意为：夸夸其谈的人，往往很

少行动） 

kiu multe profitas, ankaŭ perdon ne evitas
 (Z) 得利多的人，也避免不了受损失 

kiu multon deziras, nenion akiras
 (Z) 谁想要多得，谁就一无所获；想要多得，反而什么也

得不到；贪多必失 

kiu naskiĝis sciuro, ne fariĝos vulturo
 (Z) 生来就是松鼠，不会变成兀鹰（意为：人的本性不

会改变）；乌鸦巢里飞不出凤凰 

kiu ne akiras, kiam li povas, tiu poste deziras, sed jam ne retrovas
 (Z) 能获得时不去获得，想

要获得时已无法找到（意为：对能够到手的东西不要挑剔，否则一无所获） 

kiu ne atentas la “se”, tiu sentas la “ve”
 (Z) 谁不重视“如果”，谁就招灾惹祸 

kiu ne estis kaporalo, ne estos generalo
 (Z) 没有当过班长，就不会成为将军（意为：工作或

学习必须循序渐进） 

kiu ne konfidas, tiu ne bedaŭras
 (Z) 谁不轻信，谁不懊悔 

kiu ne krimas, tiu ne timas
 (Z) 谁不犯法，谁就不用害怕 

kiu ne mensogas, tiu ne vendas
 (Z) 谁不说谎，谁就卖不掉东西 

kiu ne pekis, kiu ne eraris?
 (Z) 谁没有罪孽，谁没有过错？（意为：人人都曾做过违背宗教

或道德规范的事，人人都曾犯过错误） 

kiu ne petas, tiu ne ricevas
 (Z) 不祈求者无所得（请比较《圣经·新约》《马太福音》第七章

第七节的经文：petu, kaj estos donite al vi; serĉu, kaj vi trovos; frapu, kaj estos malfermite al 

vi.你们祈求，就给你们；寻找，就寻见；叩门，就给你们开门。这里的“叩门，就给你

们开门”意思就是：只要孜孜以求，定能如愿以偿） 

kiu ne riskas, tiu ne gajnas
 (Z) 不冒风险，就一无所获；不入虎穴，焉得虎子；舍不得孩子，

打不下狼 

kiu ne riskas, tiu ne havas
 (Z) 不冒风险，就无所获；不入虎穴，焉得虎子；舍不得孩子，

打不下狼 

kiu nenion havas, nenion povas perdi 一无所有的人，什么也不会丢失 

kiu nenion hazardas, nenion gajnas 不冒风险，就无所获 

kiu nenion valoras, plej multe sin gloras
 (Z) 一钱不值的人最爱自夸 

kiu neniun savis, malamikojn ne havas
 (Z) 没有救助过任何人，也就没有敌人（意为：既然

没有救助过任何人，也就不会有忘恩负义的人反过来和他作对） 

kiu neniun savis, malamikon ne havas
 (Z) 没有救助过任何人，也就没有敌人（意为：既然

没有救助过任何人，也就不会有忘恩负义的人反过来和他作对） 

kiu okazon forŝovas, ĝin jam ne retrovas
 (Z) 谁把机会放弃掉，谁就不会再找到；机不可失，

时不再来 



kiu panon donas, malsaton ne konas
 (Z) 发放面包的人，不会挨饿（意为：手中掌握财权的

人可以为自己谋取私利） 

kiu pekis, tiu pagas
 (Z) 谁犯罪，谁受罚 

kiu perdis la kapon, ne bezonas jam ĉapon
 (Z) 脑袋既已丢掉，帽子留着何用（意为：最主

要的东西已经丢失，附属物也就随之失去存在的价值） 

kiu pli frue venas, pli bonan lokon prenas
 (Z) 来得早，座位好；捷足先登；先下手为强 

kiu pli frue venas, pli frue muelas
 (Z) 先来的先磨面；捷足先登；先下手为强（源自拉丁语：

qui primus venerit, primus molet.） 

kiu por ĉiuj laboras, pri si mem ne memoras
 (Z) 为大家工作的人，不记挂自己 

kiu povas antaŭvidi!
 (Z) 谁能预料未来！ 

kiu pri ŝtelo silentas, tiu ŝtelon konsentas
 (Z) 谁对偷窃沉默，谁就等同偷窃 

kiu prilaboras sian teron, tiu havos sate da pano; sed kiu sekvas vantaĵon, tiu havas plenan 

malriĉecon
 (M) 耕种自己田地的，必得饱食；追随虚浮的，足受穷乏 

kiu prilaboras sian teron, tiu havos sate da pano
 (M) 耕种自己田地的，必得饱食 

kiu promesojn faras, tiu ne avaras
 (Z) 谁许诺，谁就不该吝啬（意为：诺言应该兑现） 

kiu prudenton ne havas, tiun saĝo ne savas
 (Z) 不能分是非，聪明也无用 

kiu prunteprenas, tiu estas la sklavo de la pruntedoninto
 (M) 谁向人借钱，谁就是债主的奴

仆 

kiu rabas de sia patro, tiu estas kamarado de mortigisto
 (M) 偷窃父母的，此人就是与强盗同

类 

kiu rabi eliras, ofte nuda revenas
 (Z) 出去抢劫的人常光着身子回来（意近：偷鸡不着蚀把

米） 

kiu rapidas riĉiĝi, tiu ne restos sen puno
 (M) 想要急速发财的，不免受罚 

kiu redonas malbonon por bono, el ties domo ne malaperos malbono
 (M) 以恶报善的，祸患

必不离他的家 

kiu regalas per ŝtonoj, tiun oni dankas per bastonoj
 (Z) 谁用石头款待别人，谁就受到棍棒回

敬 

kiu resonis, tiu sin donis
 (Z) 谁应声，谁就把自己暴露（意为：谁为自己辩解或竭力否认自

己的过错，结果反而暴露自己。意近：此地无银三百两） 

kiu respondas, antaŭ ol li aŭdis, tiu havas malsaĝon kaj honton
 (M) 未曾听完先回答，便是他

的愚昧和羞辱 

kiu retenas grenon por spekulacii, tiun malbenas la popolo
 (M) 屯粮不卖的，民必咒诅他 

kiu retenas siajn lipojn, estas saĝa
 (M) 约束自己嘴唇的人，是明慧人 

kiu riĉiĝas, tiu fieriĝas
 (Z) 谁富裕起来，谁就倨傲起来 

kiu rigardas ĉielon, maltrafas sian celon
 (Z) 眼看天，射必偏；目标过高，必然失败（意为：

不要抱负过高，不要好高鹜远）——注：这条习语性谚语在《世界语汉语词典》中有两

种不同的译文：1）心不专，射必偏（p. 114）；2）舍把去看天，射击次次偏（p. 920）。

我认为这两处译文都没有表达出这句谚语的真正的喻义。这句谚语通过眼睛看得过高就

会射不中目标的比喻说明好高鹜远必然失败的道理，可以译为：眼看天，射必偏（意为

不要抱负过高，不要好高鹜远）。与它同组（427 组）的谚语还有：ne iru okuloj super la 

frunton / kiu tro alten rigardon direktas, tiu tre baldaŭ okulojn difektas。 

kiu ripetas abunde, lernas plej funde
 (Z) 谁重复的次数多，谁就学得最深刻；重复越多，学

的越透；复习得充分的人，学得最好；谁复习充分，谁学得最好 

kiu rompis la glason, ordigu la kason
 (Z) 谁打破杯子谁赔；谁犯的过失，由谁负责；谁惹的



祸谁收拾（ordigi la kason 直译为：整理钱柜，即拿出钱来赔偿） 

kiu rompis, tiu pagu
 (Z) 谁打破的，该谁赔（意为：谁犯的过失，该谁负责） 

kiu ruinigas patron kaj forpelas patrinon, tiu estas filo hontinda kaj malbeninda
 (M) 使父亲

家境败落的，是贻羞致辱之子 

kiu rulas ŝtonon, al tiu ĝi revenos
 (M) 滚石头的，石头必反滚在他身上（意为：搬起石头砸

自己的脚） 

kiu saĝon ne havas, Dio lin savas
 (Z) 没有智慧的人，上帝会搭救他；傻人有傻福 

kiu scias, kio estas bona por la homo dum la tagoj de lia vanta vivo, kiun li pasigas kiel 

ombro?
 (M) 在人的消逝如影的虚度的日子里，谁知道什么与他有益呢？ 

kiu semas maljustaĵon, tiu rikoltos suferon
 (M) 撒罪孽的，必收灾祸；播种不义者，将收获

痛苦 

kiu semas venton, rikoltos fulmotondron
 (Z) 播风者，收获风暴；播弄是非者必招来风波；

恶有恶报（源出《圣经·旧约》《何西阿书》8：7：ĉar ili semas venton, ili rikoltos ventegon 

他们所种的是风，所收的是暴风）（做坏事的人必自食其果［加倍受惩罚］） 

kiu sentas — ploras, kiu vidas — nur ridas
 (Z) 用心感受，才会掉泪；眼睛看到，只会发笑 

kiu serĉas marcipanon, perdas sian panon
 (Z) 为求杏仁饼，丢掉白面包（意为：贪得无厌或

愿望过高的人，什么也得不到） 

kiu servas al ĉiu, al si mem malutilas
 (Z) 谁想侍奉所有的人，谁就把自己损害（要使某一方

得到满足，就可能对另一方不忠，到头来还是对自己不利） 

kiu siajn pekojn konfesas kaj forlasas, tiu estos pardonita
 (M) 承认并离弃过犯的，必蒙怜悯 

kiu sian langon katenas, Dio lin benas
 (Z) 谁把舌头管住，上帝就给谁赐福（意为：说话要

谨慎，要守住秘密） 

kiu sin enjungis, devas tiri
 (Z) 既已上辕，就得拉车（意为：既已把工作承担起来，就不要

打退堂鼓） 

kiu sin gardas, tiu sin savas
 (Z) 谁谨慎，谁就有救 

kiu speson ne tenas, tiu al spesmilo ne venas
 (Z) 谁不保住一厘钱，谁就不会有一元钱（意为：

生活要节俭，不可挥霍浪费） 

kiu supren kraĉon ĵetas, sian barbon al ĝi submetas
 (Z) 向空中吐唾沫，唾沫会落到自己胡子

上（意为：对人发脾气或辱骂别人，后果果对自己不利） 

kiu ŝparas siajn vortojn, tiu estas prudenta
 (M) 寡言的人是明智的人 

kiu ŝparas sian vergon, tiu malamas sian filon
 (M) 不忍用杖打儿子的，是恨恶他（意为：不

管不成器）；惜了棍棒，害了儿子 

kiu ŝteliston regalas, mem ŝteliston egalas
 (Z) 款待窃贼的人，自己也是窃贼；款待小偷的人，

自己也就是小偷（意为：替窃贼窝脏或庇护偷窃行为的人，与窃贼同罪） 

kiu ŝuldojn estingas, riĉecon atingas
 (Z) 还掉欠债，就是发财 

kiu ŝvitas, tiu profitas
 (Z) 谁辛劳，谁得利 

kiu timas bestaron, ne iru arbaron
 (Z) 害怕野兽，就别进森林 

kiu trans muro aŭskultas, tiun la muro insultas
 (Z) 谁隔墙偷听，谁就被墙责骂（意为：不

该偷听别人谈话） 

kiu tro alte svingas, nenion atingas
 (Z) 胳膊甩动过高的人，什么也碰不着（意为：过分贪婪

的人什么也不会得到；抱负过高的人定会失败） 

kiu tro alten rigardon direktas, tiu tre baldaŭ okulojn difektas
 (Z) 看得过高，会累坏眼睛；

眼光放得过高，会使眼睛受伤（意为：不可好高鹜远） 

kiu tro bezonas, tiu leĝon ne konas
 (Z) 事急罔顾法律（意为：在极端需要的情况下人往往会



铤而走险做出违法的事，如在大灾之年善良的人也会去偷窃。这句话常被人用来作为做

事不择手段的借口。源出拉丁语：necessitas non habet legem.） 

kiu tro forte la manon svingas, nenion atingas
 (Z) 胳膊甩动过分用力的人，什么也碰不着（意

为：过分贪婪的人什么也不会得到；抱负过高的人定会失败） 

kiu tro multe deziras, nenion akiras
 (Z) 谁想得到过多，谁就一无所获；贪多反无得 

kiu tro pelas, nur malakcelas
 (Z) 催赶过急，只能使速度减低；欲速则不达；过急反慢 

kiu tro rapide saltas, tiu baldaŭ haltas
 (Z) 谁跳得过快，谁就会很快停下（意为：事情做过

了头就会适得其反）；欲速则不达 

kiu tro ripozas, baldaŭ almozas
 (Z) 谁过分休息，谁不久就会讨乞；只知休息不劳作，粮食

很快无着落 

kiu tro sin pravigas, tiu mem sin kulpigas
 (Z) 过分为自己辩解的人，反而使自己负罪［暴露

出自己的过错］（意为：越是否认自己的过错，越是使人生疑。意近：欲盖弥彰） 

kiu trovas sian vivon, tiu ĝin perdos
 (N) 得着生命的，将要失丧生命 

kiu venas plej frue, sidas plej ĝue
 (Z) 来得最早，座位最好（意为：捷足先登） 

kiu venis post la manĝo, restas sen manĝo
 (Z) 过了开饭时间才来的人，什么也吃不到（意为：

因来迟而错过机会） 

kiu venis unue, muelas pli frue
 (Z) 先来先磨面；捷足先登；先下手为强 

kiu vivas sen kalkulo, baldaŭ estos almozulo
 (Z) 生活没计划，很快成叫花 

kiu vivas trankvile, vivas facile
 (Z) 生活安宁的人，日子过得轻松 

kiu vivos, tiu vidos
 (Z) 活着，就会看到（意近：日久见分晓；等着瞧吧） 

kiu volas komerci, tiu saĝon bezonas
 (Z) 谁想要做买卖，谁就得有智慧 

kiu volas mensogi, devas bone memori
 (Z) 想要撒谎的人，得有好记性（意为：撒谎的人必

须记住同一谎话的内容，要讲得先后一致，这样才能自圆其说，否则就要露馅儿） 

kiu volas panon, ne dorlotu la manon
 (Z) 要想吃面包，手儿别太娇；要吃饭，就得干 

kiu volas, tiu povas 有志者，事竟成 

kiuj antaŭe manĝadis frandaĵojn, tiuj senfortiĝas nun pro malsato sur la stratoj
 (M) 素来吃

美好食物的，现今在街上饿得无力 

kiuj estis edukitaj sur purpuro, tiuj ruliĝas nun sur sterko
 (M) 那些从前在豪奢生活中长大

的，现今却在粪堆中打滚 

kiuj semas kun larmoj, tiuj rikoltos kun kanto
 (M) 流泪撒种的，必欢呼收割 

kiuj, sensentiĝinte, fordonis sin al malĉasteco por la praktikado de ĉia malpureco kun 

avideco
 (N) 良心既然丧尽，就放纵私欲，贪行种种的污秽 

kiun favoras la sorto, por tiu eĉ koko estas ovoporta
 (Z) 谁得到命运的偏袒，公鸡也会给他

下蛋 

kiun feliĉo subtenas, al tiu mem ĉio venas
 (Z) 谁走好运，谁就事事如意 

kiun la sorto karesas, al tiu ĉio sukcesas
 (Z) 谁得到命运的恩宠，谁就会事事成功 

kiun la sorto karesos, tiu sukcesos
 (Z) 谁受到命运的恩宠，谁就会获得成功 

kiun malĝojo ne turmentis, tiu ĝojon ne sentas
 (Z) 没有受过忧愁折磨的人，感受不到的欢乐

的可贵 

kiun reĝo protektas, tiun ministro elektas
 (Z) 谁受到国王庇护，谁就被大臣选中 

kiun vesto ornamas, tiun homoj ekamas
 (Z) 谁衣服穿得漂亮，谁就被人爱上（意近：人靠衣

装马靠鞍） 

klaki per la fingroj （用大拇指和中指或食指）弹指；打响指；发弹指声（俄罗斯人表示称

赞、满意、惊奇；英国人十八世纪以前表示兴奋或轻蔑，但现在只表示轻蔑、不关心或



满不在乎） 

klaki per la lango 咂舌；咂嘴；啧啧称羡 

klara kaj neta 清清楚楚；干干净净（指文稿） 

klara kiel tago 十分明显；一清二楚；明明白白 

klini la kapon 低头屈服；认输 

klini la nukon antaŭ iu 在某人面前低头；向某人屈服 

klini la orelon al ies parolo 垂听某人的话；降格倾听某人的话 

klini la orelon al iu 很乐意地倾听某人的话；垂听某人讲话 

klini sian nukon antaŭ iu 在某人面前低头，对某人俯首帖耳，屈从于某人 

klini sian ŝultron por portado
 (M) 忍受；屈从；逆来顺受 

kliniĝi antaŭ iu ĝis la tero 俯身伏地向某人下拜 

klopodi per ĉiuj fortoj 尽全力；全力以赴 

klopodi pri ĉies favoro estas pleje malsaĝa laboro
 (Z) 力图讨得人人喜，蠢事一桩无可比 

klopodi sen limo per korpo kaj animo
 (Z) 尽心竭力地办（或张罗） 

klopodo estas kun mono, sed sen ĝi pli malbone
 (Z) 伴随金钱是操劳，没有金钱却更糟 

knaba gusto kun forto daŭras ĝis la morto
 (Z) 童年的爱好和兴趣，一生不会改变 

knabon senfortan ĉiuj batoj atingas
 (Z) 力气小的孩子人人打（意为：弱者人人欺） 

koincidoj ofte naskas superstiĉojn 巧合常产生迷信 

koketa okulumado 抛媚眼；媚眼传情 

koko krias fiere, sed ne danĝere
 (Z) 公鸡打鸣儿挺神气，但却不是危险事（意为：虚张声势

的恫吓和威胁不足怕） 

kolekti fajrajn karbojn sur ies kapo
 (M) 以德报怨使之感到羞愧（因而受到感化）（炭火象征

光明，是良善。此句意为：以德报怨使之感到羞愧，因而受到感化。源出《圣经·旧约·箴

言》25：21－22）（这是指埃及的一个古老传统，把烧著的木炭放在头上，这代表一个

公开悔改的行动。保罗引用这句格言，提醒我们应当善待敌人，使他感到羞愧而悔改。

消除敌人的最佳方法是使他成为你的朋友） 

kolekti spikojn post la rikoltistoj
 (M) 拾麦穗；轻松的劳动 

kolera kiel cento da diabloj
 (Z) 狂怒的；怒不可遏的 

kolera kiel rabia hundo 像狂犬一样暴怒的；气得像疯狗似的；气得发疯的；狂怒的 

kolerema homo kaŭzas malpacon; kaj pacienculo kvietigas disputon
 (M) 脾气暴烈的人常引

起纷争；不轻易动怒的可平息争执 

kolero estas kruelaĵo, kaj furiozo estas superakvego
 (M) 忿怒为残忍，怒气为狂澜 

kolero montras malsaĝulon
 (Z) 愤怒之中见傻瓜（人在愤怒的时候不能克制自己，这时往往

会作出一些愚蠢的行动） 

kolero pravecon ne donas
 (Z) 发怒并不就能得理 

koleru kaj ne peku, la suno ne subiru sur via kolero
 (N) 生气却不要犯罪。不可含怒到日落 

kolombo kaj folio de olivarbo
 (M) 鸽子和橄榄枝；和平的象征 

kolorriĉa kiel vosto de pavo 像孔雀尾巴那样绚丽多彩 

koloso kun argilaj piedoj 泥足巨人像（喻：不牢靠的笨大东西、外强中干的庞然大物） 

komenca inklino daŭras ĝis la fino
 (Z) 开始时的倾向到结束时不会改变（意为：人的爱好、

癖性至死不变） 

komenci de Adamo
 (Z) 从亚当讲起；从开天辟地说起（亚当是基督教《圣经》中上帝用泥

土造成的第一个男人，被视为人类的始祖） 

komenci labori ĉe sunleviĝo kaj ekripozi ĉe sunsubiro 日出而作，日入而息 



komenci per Dio kaj fini per diablo
 (Z) 开头赞上帝，结束骂魔鬼（意为：从开始到结束态度

发生截然相反的变化） 

komenci per flato kaj fini per bato
 (Z) 以奉承开始，以拳打结束；以阿谀奉承开始，以拳打

脚踢结束 

komenciĝis mizero, ĝi venas per pordo kaj fenestroj
 (Z) 苦难已经开始，不幸又从门窗进来；

灾难接踵而至，无法摆脱（意近：祸不单行） 

komenciĝis proceso, mono fluas sen ĉeso
 (Z) 官司一旦打起来，钱就不断流出去；官司一开

打，钱如流水花 

komenco aprila — trompo facila
 (Z) 四月一，哄人易（四月一日是西方的愚人节，这一天人

们可以互相开恶作剧式的玩笑或干一些愚弄人的事而不受人责备） 

komenco bona — laboro duona
 (Z) 良好的开端，成功的一半（laboro 作“功业”讲。此语

源自古罗马诗人贺拉斯 Horacio 语：dimidium facti qui bene coepit habet） 

komercisto estas ĉasisto, li rigardas, kiu sin ne gardas
 (Z) 商人是猎手，谁不留神，他就向谁

下手 

komisie de iu 受某人委托；为某人代办；以某人名义 

kompari siajn notojn （两人）核对笔记 

komparo ne estas pruvo
 (Z) 比较不成证据；比喻不足为证 

kompensi la mankon de natura talento per diligenta laboro 以勤补拙 

kompensi mallertecon per diligenteco 用勤奋弥补笨拙；以勤补拙 

kompensi siajn erarojn [kulpojn] per bonaj agoj 将功补过 

kompleta silento 万籁俱寂 

komplezema malsaĝulo estas pli danĝera ol malamiko
 (Z) 殷勤的傻子比敌人更危险 

kompromisi pro la ĝenerala intereso 委曲求全 

komuna saĝo 学识；常智（指正常人的判断力） 

konateco ne estas hereda 相识（或知名度）不可继承 

koncize kaj simple 简明扼要的说；简括地说 

kondamni iun al la fajro 判处某人火刑 

kondamni iun al vergoj sub la malhonora kolono 判处某人在耻辱柱下受杖刑 

konduki iun ĉe la nazo = konduki iun je la nazo 

konduki iun je la nazo (laŭ sia kaprico)
 (M) 牵着某人的鼻子走；使某人完全听从于自己；欺

骗或愚弄某人 

konduki la dancojn
 (Z) 领舞；指引方向，操纵，带头 

konfesi iun sia majstro 承认某人比自己高明 

konfidi ion al la papero 把某事写（记）在纸上 

konfido naskas konfidon
 (Z) 信任产生信任（意为：要相互信任）；对人信任，才能得到别人

的信任 

konfidu, sed vidu
 (Z) 要信任，但也要眼见 

konfirmi ricevon 确认收悉 

konforme al... 与„一致；按照；根据 

konfuzo de la lingvoj
 (M) 语言的混乱（源出《圣经·旧约·创世纪》11 章。据载古代天下

的语言本是统一的，后因人们合力建造巴别通天塔 babelturo，上帝恐人类团结一致，就

弄乱了人们的语言，使彼此语言不通，塔也就建不成了） 

koni pli belajn tagojn （曾经）阔气过；（曾经）盛极一时 

koniĝas birdo laŭ flugo kaj homo laŭ ago
 (Z) 观其飞而识其鸟，观其行而识其人 



koniĝas majstro laŭ sia verko
 (Z) 从做成的活儿可以看出工匠的手艺；大师靠作品成为大师 

konkordo malgrandaĵon kreskigas, malkonkordo grandaĵon ruinigas
 (Z) 和谐可使小物增

长，不和可使大物毁灭 

konscienco senmakula estas kuseno plej mola
 (Z) 纯洁无瑕的良心是最柔软的靠垫［枕头］

（意为：问心无愧，高枕无忧；为人不作亏心事，半夜敲门心不惊） 

konscienco trankvila estas bona dormilo
 (Z) 心安是良好的安眠剂（意近：为人不作亏心事，

半夜敲门心不惊） 

konsekrita pano kaj vino 圣餐 

konsente movi la kapon 点头同意 

konsento konstruas, malpaco detruas
 (Z) 意见一致事易成，争吵不和事必败 

konsento universala 一致同意；公认 

konservas eĉ karbo la strukturon de l’ arbo
 (Z) 甚至煤还保存着树的结构（意为：人们都在

一定程度上保留着自己的本性或出身的痕迹） 

konservi ies memoron 悼念某人；怀念某人 

konservi ion en la memoro 把某事记在心中 

konservi la inkognitecon 隐姓埋名 

konsideri personojn ĉe juĝado estas ne bone
 (M) 审判时看人情面，是不好的 

konsiliĝu neniam kun lingvisto, konsiliĝu nur kun personoj kiuj havas filologian senton kaj 

havis multe da praktiko en Esperanto 千万别求教于语言专家，而只求教于有世界语

语感并有丰富语言实践的人 

konsilojn ĉiu donas, sed ne kiam oni bezonas
 (Z) 人人都出主意，但都不在需要的时候（意为：

主意或建议只要在需要的时候才有价值） 

konsilu, kiu povas 能出主意的人，给出个主意吧！（意为：请帮助我脱离困境） 

konsoliĝas mizerulo, se li estas ne sola
 (Z) 不幸的人如果和同伴在一起，就会感到有安慰 

konsolon tempo donas al la koro 时间可以给心头的忧伤带来安慰；时间是良医 

konspiro de silento 保持缄默的密约，缄默协议（商定共同对某事保持缄默）；（共同）缄默

抵制 

konstrui aerajn kastelojn 建造空中楼阁；存着空想 

konstrui kastelojn en aero
 (Z) 在空中建造城堡；存着空想 

konstrui kastelon sur glacio
 (Z) 在冰上建造城堡；存着空想 

konstrui sian domon sur la sablo
 (N) 把房子盖在沙土上（意为：没有坚固基础的东西不会牢

固和持久） 

konstrui sur la sablo 建立在沙子上；建立在不牢固基础上 

konsulti sian konsciencon 扪心自问 

konsumi sian antaŭan grason
 (Z) （动物在冬眠过程中）消耗自身积存的脂肪；靠积蓄生活；

吃老本 

konsumi sian grenon antaŭ ĝia maturiĝo
 (Z) 啃青；寅吃卯粮；钱未到手，先已支用 

konsumi sian koron per vanaj afliktiĝoj 用无谓的烦恼折磨自己 

kontenta koro estas festenado
 (M) 心满意足，如享丰筵 

kontente interfroti la manojn 满意地搓着双手 

kontenteco estas pli bona ol riĉeco
 (Z) 知足胜于财富；知足常乐 

kontentigi ĉiujn eĉ anĝelo ne povas
 (Z) 即使天使也不能使人人都感到满意 

kontentigi ies tikladon de la palato 满足某人的食欲 

kontentigi la katon kaj kune la raton
 (Z) 既使猫儿满意，又使耗子欢喜（意为：试图做不可



能做到的两全其美的事） 

kontentulo estas pli feliĉa, ol homo plej riĉa
 (Z) 知足的人比最富有的人幸福 

kontraŭ bato senatenda ekzistas nenia defendo
 (Z) 意外打击无法防御 

kontraŭ ĉia atendo 完全出乎意料 

kontraŭ ĉiu malfacilo ekzistas konsilo
 (Z) 一切困难都有对付的办法（本句中的 konsilo 作“办

法”讲。这一用法较少见） 

kontraŭ ĉiu rimedo ekzistas rimedo
 (Z) 一种办法可用另一种办法对付；有妙策就有对策 

kontraŭ ĉiu tedo ekzistas rimedo
 (Z) 任何烦恼都有解除的办法 

kontraŭ doloro helpas bona humoro
 (Z) 好的情绪有助于解除痛苦 

kontraŭ faro farita ne helpas medito
 (Z) 对于已做的事，沉思默想无济于事 

kontraŭ forta mano la leĝo estas vana
 (Z) 法律对权门，条条成空文 

kontraŭ homo fiera Dio estas severa
 (Z) 上帝对傲慢的人是严厉的 

kontraŭ kalumnio helpas nenio
 (Z) 诬蔑诽谤，无法抵挡（意近：人言可畏） 

kontraŭ kalumnio ne povas batali eĉ Dio
 (Z) 对于恶意中伤，神仙也无计可施（意近：人言

可畏） 

kontraŭ lupo ne helpas kalkulo
 (Z) 清点过的羊，狼照样偷吃（意为：恶人本性难改，必须

多加防范，不可麻痹大意） 

kontraŭ malfeliĉo ne defendas eĉ riĉo
 (Z) 财富防止不了灾祸 

kontraŭ malfeliĉoj baro ne ekzistas
 (Z) 灾祸来临，无法阻挡（意为：命中注定的灾难无法避

免） 

kontraŭ muŝoj bravulo, kontraŭ homoj timulo
 (Z) 对付苍蝇是勇士，对付人却是懦夫（意为：

虚张声势的胆小鬼） 

kontraŭ neesto ne helpas protesto
 (Z) 既然不存在，抗议也无用；无中不能生有 

kontraŭ nehavo eĉ juĝo silentas
 (Z) 对一无所有者，法官也只好沉默 

kontraŭ peko batalu, sed pekanton ne tuŝu
 (Z) 要与罪孽斗，不与罪人斗 

kontraŭ peko prediku, sed pekinton pardonu
 (Z) 要谴责罪孽，但也要宽恕罪人 

kontraŭ sia volo 违背心愿地；不情愿地；勉强地；不得已地 

kontraŭ tuta kohorto eĉ Herkulo estas malforta
 (Z) 即使是海格立斯也不是一群人的对手；

好汉打不过人多；寡不敌众（海格立斯是古希腊神话中的英雄，以力大无比著称） 

kontraŭ vesto malbona konspiras ĉiu ŝtono
 (Z) 每一块石头都跟破旧衣服作对（意为：每块

石头都扔向穿破衣服的人，即：人在倒霉时事事不顺） 

kontraŭ volo de Dio helpos nenio
 (Z) 上帝的意志不可违抗 

kontraŭstari per ĉiuj fortoj
 (Z) 竭力反对（反抗，对抗） 

konu nin, ŝatu nin!
 (Z) 瞧我们的吧！（意为：可别小看我们！表示自负或自我吹嘘） 

konu vin mem! 了解你自己吧！你要认识自己！要有自知之明!（刻在希腊德尔斐城阿波罗

神庙入口的题词） 

korniko vundita propran voston timas
 (Z) 受过伤的乌鸦害怕自己的羽尾（意近：惊弓之鸟） 

koro ĉe koro 真诚地；诚恳地；坦率地；贴心地 

koro el oro 高贵的心；仁慈的心；善良的心 

koro pleniĝas — lango moviĝas
 (Z) 心里满，舌头转；心里有话，不吐不快（意为：心里充

满痛苦或委屈，嘴巴就要讲出来） 

koro tro plena — buŝo parolas
 (Z) 心里委屈（或痛苦）多，嘴巴就要说；心里有话，不吐不

快 

korpo sen animo 没有灵魂的躯体 



korteza amo 典雅爱情（中世纪的一种爱情观，酷似骑士与贵夫人之间的精神上的爱情关

系，对中世纪和文艺复兴时期的文学曾起过重要作用，又称“优雅之爱”、“高贵之爱”，

“骑士之爱”） 

korteza beletro 典雅爱情文学 

korteza poezio 典雅爱情诗 

korvo al korvo okulon ne pikas
 (Z) 乌鸦不啄乌鸦的眼睛；同类不相残；官官相护（源出拉

丁语：cornix cornici nunquam effodit ocellum.） 

kostu, kiom ĝi kostos 不惜任何代价；无论（代价）如何；不顾一切 

kotaj atakoj kontraŭ iu 对某人的诽谤性攻击 

kotaj atakoj 对某人的诽谤性攻击 

kovri al si la okulojn kontraŭ io (por ne vidi) 蒙起眼睛不愿看见某物；蒙眼不看；故意不看

某物 

kovri iun per karesoj 对某人爱抚备至 

kovri iun per kisoj 吻遍某人全身；狂吻某人 

kovri iun per moko 使某人饱受奚落 

kovri la buŝon de sia konscienco
 (Z) 堵住自己良心的口（意为：不让自己的良心来责备自己，

即干坏事而不感到亏心，对自己的过错满不在乎）——注：这条惯用语在《世界语汉语

词典》中有两种不同的译文：1）昧良心（p. 111）；2）使沉默（p. 446）。我认为这两种

译法都不正确。汉语的“昧良心”就是“违背良心”，这不是这条惯用语要表达的意思。

“使沉默”大概是根据 PIV（p. 547）对这条惯用语所作的简单提示“＝ silentigi”译

成的。其实“silentigi”只是针对“kovri”而不是针对整个惯用语所加的提示，所以把

这条惯用语译成“使沉默”是错误的。它的实际含义应该是“堵住自己良心的口（意为

不让自己的良心来责备自己，即干坏事而不感到亏心，对自己的过错满不在乎）。与它

同组（823 组）的其他两条惯用语是：havi larĝan konsciencon / la konscienco lin ne 

turmentas。 

kovri la tablon （饭前）摆上餐具；摆饭桌 

kovri sin per la luno 拿月亮当铺盖，在露天里睡觉 

kraĉi super sian kapon 自食其果；害人反害己；仰天吐痰 

kraĉi sur iun 唾弃某人；瞧不起某人；鄙视某人 

kreski kiel fungo 如雨后春笋 

kreski kiel fungoj post pluvo 如雨后春笋般涌现 

kresko mamuta, sed saĝo liliputa
 (Z) 身材高大，智力低下（此语用来讥讽常做蠢事的傻大个

儿）；四肢发达，头脑简单 

kreviga malvarmo （石头要冻裂的）严寒 

krevigi ies galon 使某人大动肝火；激怒某人 

krevis la vazo antaŭ la nazo
 (Z) 罐子在眼前破裂了（意为：受挫；失败；从幻梦中觉醒） 

krianta erarpaŝo 非常明显的错误举动 

krianta maljustaĵo 极端的不公正 

krii el la tuta gorĝo
 (Z) 扯着嗓门喊；放开嗓子喊；大声喊叫 

krii kontraŭ iu 大声叱责某人，向某人大声抗议 

krii per la tuta gorĝo = krii el la tuta gorĝo 

krii per plena voĉo 大声喊叫 

kristnaska ŝtipo 圣诞柴（圣诞节前夕放入炉中烧的大块劈柴） 

kritiki estas facile, fari malfacile
 (Z) 批评容易，实干难 



kriu eĉ raŭke, sed kanti ne ĉesu
 (Z) 即使把嗓子喊哑，也得不停地歌唱（意为：情势所迫，

该干的事再困难，也得继续干下去） 

kroĉi sian rigardon sur 凝视；盯着看 

kroĉiĝi al io 坚持某事；对某事固执己见 

krokodilaj larmoj 鳄鱼的眼泪；伪善的眼泪；假慈悲（鳄鱼是一种凶残的动物，它在吞噬

捕捉物时会流出眼泪，帮西方常用“掉下鳄鱼的眼泪”来形容一个人的伪善，相当于汉

语的“猫哭老鼠假慈悲”。实际上，鳄鱼掉泪纯是一种生理现象，与感情毫无关系） 

krom la vestoj sur la korpo ili posedis nenion 他们除了身上穿的衣服外，一无所有 

krono de gloro estas la grizeco
 (M) 白发是荣耀的冠冕 

kruci la spadojn （决斗时）两剑交锋；斗剑 

krucigi la brakojn 两臂交叉于胸前；袖手旁观 

krucigi la glavojn （与某人）比剑决斗；（与某人）较量、争论或对抗 

kudri per fluganta kudrilo
 (Z) 用飞针缝衣；飞针走线（意为：行动十分迅速） 

kudrita per densaj kudreroj 缝得线脚很密 

kuiriston vaporo satigas
 (Z) 厨房的烟气能熏饱厨师（意为：有利可图的职务能使人很方便

地捞到好处） 

kulo nenion valoras, sed ĝia piko doloras
 (Z) 蚊蚋微不足道，但叮人却很疼痛（意为：小事

物往往会起大作用或产生大的效果） 

kulturo estas tio, kio restas, kiam oni ĉion forgesis 当人们把一切都忘却了的时候，文化就

是那些仍然存在的东西 

kun ĉapelo en la mano 毕恭毕敬地 

kun ĉiuj havaĵoj 带上（自己的）所有的东西 

kun Dio vi iros ĉien, sen Dio nenien
 (Z) 有上帝保佑，你将走遍天下；没有上帝保佑，你就寸

步难行 

kun Dio! 好吧！（表示允许开始做某事）；上帝保佑吧！（表示希望某事开头顺利） 

kun edzo plej malmola estas pli bone ol sola 即使和最冷酷的丈夫在一起也比独身好 

kun etenditaj brakoj （张开双臂）欢迎地；热情地 

kun facila koro 无忧无虑地；毫不吝惜地 

kun favorkorulo vi estas favorkora
 (M) 对慈爱的人，你以慈爱待他 

kun fideleco de penelopa 坚贞不渝 

kun granda plezuro! 非常高兴；非常乐意；欣然从命 

kun kapo postebrie peza 醒酒后的精神疲惫；余醉 

kun kapo rekta kiel koko 头挺得像公鸡一样直；非常骄傲 

kun kiu vi festas, tia vi estas
 (Z) 你和什么样的人一起过节，你就是什么样的人（意近：人以

类聚） 

kun kiu vi kuniĝas, tia vi fariĝas
 (Z) 你与什么人结交，你就成为什么样的人；跟着什么人，

学成什么样；近朱者赤，近墨者黑 

kun klaso 有水平；很出色 

kun klinita kresto 垂头丧气 

kun konfido neniam rapidu
 (Z) 切不可过快地信赖一个人 

kun la ĉapelon en la mano 持帽而立地；必恭必敬地 

kun la fundo supren 底朝上地；颠倒地 

kun la kapo al tero 头朝下地；颠倒地 

kun la nazo supren 鼻子朝天地；自高自大夺；趾高气扬地 



kun la peko en mano
 (Z) 人赃并获；（小偷在行窃时）被当场逮住（peko = ŝtelitaĵo 窃取物、

赃物） 

kun la tempo 随着时间的推移，久而久之 

kun lango malantaŭ la vango 说话不诚恳地；不老实地；说话挖苦地；讽刺地；话里有话 

kun luma vizaĝo 满面生辉 

kun malplenaj manoj 空着手；两手空空；一无所获地 

kun malvarma sango 冷漠地；毫无热情地 

kun okuloj fermitaj 闭着眼；完全信任地；完全依赖地；盲目地 

kun okuloj malfermitaj 注意着；提防着 

kun pura konscienco 问心无愧地；心地坦然地；泰然地 

kun sekaj piedoj 不湿脚地 

kun sia tuta domo kaj havo
 (Z) 带上所有家当；搭上所有家当 

kun sia tuta posedo kaj heredo
 (Z) 带上所有家当；搭上所有家当 

kun siaj homoj kaj musoj （船上）一切有生命的东西；一切生灵；全船的人 

kun urso promenu, sed pafilon prete tenu
 (Z) 和熊一起走，枪支勿离手 

kun ventega rapido 以风驰电掣的速度 

kun vero severa komercaĵo forvelkos
 (Z) 全说真话，货物就会烂掉 

kune kaj aparte 负连带责任地 

kune kaptite, kune punite
 (Z) 一起被捉住，一起被惩处 

kunfrapi la manojn 拍手（表示高兴） 

kunligi utilon kun agrablo 使有益和愉快相结合 

kunmeti la manojn （祷告时）合起手掌 

kunmeti la tendojn por foriri 收拾帐篷转移；撤营 

kunpremi [premi] la dentojn 咬紧牙关（表示坚持、坚强不屈）；顽强地坚持住；克制住 

kunpremi la dentojn 咬紧牙关；坚持住；克制住 

kunpremiĝi simile al sardeloj 像罐装盐渍鳀鱼似的互相挤在一起（形容密集地挤在一起） 

kuntiri la nazon (pro malplaĉo) （因不喜欢、嫌恶而）皱起鼻子 

kunulo de malĉastuloj hontigas sian patron
 (M) 与淫乱放荡的人作伴的，使父亲蒙羞 

kupra frunto
 (M) 冥顽不化的人；顽固的人；糊涂脑袋；糊涂虫 

kuracista konsiliĝo 医生会诊 

kuracisto, sanigu vin mem!
 (N) 医生，你医治自己吧！；正人先正己（这是一句从古代起就

流传的西方民间俗语。据《圣经·新约·路加福音》4：23 记载，耶稣在传道时曾引用

过这句俗语） 

kuradi kiel venenita muso
 (Z) 像吃了毒药的耗子一样乱窜；临死时疯狂挣扎；抱头鼠窜 

kuraĝa homo en sia domo
 (Z) 只敢在自己家中耍威风的好汉；假勇士（意近：狗是百步王，

只在门前狂。同：brava homo en sia domo） 

kuraĝa mieno antaŭ propra kameno
 (Z) 在自家炉边装出的英勇神态（意为：假充好汉） 

kuraĝe li staras, kiam muro lin baras
 (Z) 他英勇地站在挡住去路的墙壁前；他色厉内荏 

kuraĝo ĉion atingas 人有勇气什么事都能做成 

kurantaj aferoj 日常事务 

kurba estas la ligno, sed rekte ĝi brulas
 (Z) 木头虽弯，但燃烧的火焰却是直的（意为：不中

看的东西未必不中用） 

kurbigitan oni ne povas rerektigi, kaj mankantan oni ne povas kalkuli
 (M) 弯曲的不能变直，

缺少的不能足数 



kurbiĝadi kiel diablo en akvo benita
 (Z) 像魔鬼在圣水中蜷曲扭动；拼命挣扎（benita akvo = 

sankta akvo。基督教徒认为魔鬼最怕圣水） 

kurbiĝema karaktero 不坦率的［城府很深的］性格 

kurbiĝu hoko laŭ postuloj de l’ loko
 (Z) 钩子要随使用场合的要求改变弯度（意为：人应适

应各种环境。意近：随遇而安） 

kuri de sia propra korpo
 (Z) 吓得魂不附体；惊恐万状 

kuri ĝis perdo de la spiro 跑得喘不过气来；跑得上气不接下气 

kuriere veturi 用驿马旅行；（旅行）走得很快；（办事）迅速 

kursekvi ombron 追求虚无飘渺的东西 

kuŝas la sigelo de... 带有„的痕迹；显出„的迹象；显现„的性质 

kuŝi ankoraŭ sur la genuoj de la dioj （事情）尚不确实；尚未可知 

kuŝi en la manoj de... 在„掌握中；被某人控制；由某人处理 

kuŝi sur la dorso 仰卧；仰面躺着 

kuŝi sur la flanko 侧卧；侧睡 

kuŝi sur la genuoj de la dioj 在神的膝上［掌管之中］；非人力所能控制；（指未来的事）尚

未可知；（结果等）尚难断定 

kuŝi sur la ovoj （鸟禽）孵卵 

kuŝi sur la ventro 俯卧；俯伏；趴着 

kuŝi sur rozoj 日子过得很惬意；生活过得愉快；享福 

kutimo estas dua naturo
 (Z) 习惯乃第二天性；习惯成自然（此语为古希腊哲学家戴奥格尼

斯所说：consuetudo est altera natura.） 

kvalito bona ne bezonas admonon
 (Z) 好质量不需要推荐 

kvankam nia ekstera homo kadukiĝas, tamen nia interna homo renoviĝas tagon post tago
 (N) 

我们外体虽然毁坏，内心却一天新似一天 

kvazaŭ el abundokorno 大批大批地；不计其数地 

kvazaŭ ludi 像玩儿似地；很容易地；不费力地 

kvazaŭ per turno de la mano 一反掌间；刹那间；一下子；很快地 

kvieta akvo ŝiras la bordojn 静水掏河岸；表面正经心里坏 

kvina rado ĉe veturado
 (Z) 第五个车轮，备用轮；多余的人；不必要的东西（意近：蛇足；

赘疣） 

kvitiĝas servo per reservo
 (Z) 你为我服务，我就应该为你服务；我帮你，你也应该帮我 

L 

la “tuj” de sinjoroj estas multe da horoj
 (Z) 老爷们的“即刻”就是许多个小时（意为：有地

位的人答应立刻做的事往往要等很长时间之后才能开始） 

la afero estas en la tute ĝusta mano 事情在完全可靠的人手中；事情有绝对成功的把握 

la afero estas plenumita
 (Z) 这件事办成了；事情完成了！ 

la afero havas tempon
 (Z) 这件事时间很宽裕；这件事不急 

la afero iras bone [glate] 事情进展顺利 

la afero malsukcesis
 (Z) 事情失败了 

la afero ne brulas
 (Z) 事情不紧急 

la afero ne iras glate
 (Z) 事情进行得不顺利 

la afero ne staras sur pinto de ponto
 (Z) 事情不紧急（本句中的“ponto”指“ponto azendorsa”，



即两端有斜坡、中间隆起的桥。比喻事情还没有达到最高紧急点） 

la afero ne urĝas
 (Z) 事情不紧急 

la aferoj estas interesantaj nur tiam, kiam ni interesiĝas pri ili 只有当我们对事物感兴趣

时，它们才有意义 

la aĝo de prudento （法律上的）解事的年龄；责任年龄；自己可判断事物的年龄 

la aĝo kurbigas 岁月压弯了人的脊背 

la aĝo parolu, kaj la jarmulto montru saĝon
 (M) 年老的当先说话；寿高的当以智慧教训人 

la aktoro devas identigi sin kun la persono, kiun li ludas 演员应该把自己当成所扮演的人

物（即进入角色） 

la Alfa kaj la Omega
 (N) 阿尔法和俄梅戛；始与终；全部（注：许多西方语言的字母都是在

希腊字母基础上发展而来的，因此希腊字母表的第一个和最后一个字母就成为概括事物

全部的意思） 

la alia mondo 另一个世界；阴间 

la alia vivo 来世；来生 

la alta kanto
 (M) 雅歌；伟大的作品；无上杰作（《雅歌》是《圣经·旧约》中的一部诗歌集，

相传是所罗门王所蓍。《雅歌》的歌词非常优美 

la alta maro 公海 

la amara gusto de trompita amo 失恋的苦涩滋味；失恋的痛苦 

la amo estas blinda 爱情是盲目的（意为：看不见对方缺点，即所谓“情人眼里出西施”） 

la amo estas forta kiel la morto
 (M) 爱情如死一样坚强 

la amo estas kiel la mielo: oni povas ĝin plezure gustumi, sed oni ne povas sin bani en ĝi 爱

情似蜜：人们可以愉悦地品尝，但不可沉溺其中 

la amo konas nenian mezuron 爱情不能用任何尺度衡量 

la amo ne estas sole nur seksa pasio 爱情并不仅仅是情欲 

la amo, la malamo, la ambicio kaj la ĵaluzo estas eternaj sentoj de la homo 爱情、仇恨、野

心和忌妒是人的永恒的情感 

la anguloj de la mondo 世界各地 

la anĝela saluto （天主教的）圣母经（即天主教徒追念圣母玛利亚的祈祷词“万福玛利亚”） 

la anĝelo de l’ abismo 撒旦；魔王 

la anĝelo de l’ mallumo 撒旦；魔王 

la animala regno 动物界 

la animo algluiĝis al iu 迷恋上某人；爱上某人 

la animo de l’ mondo 宇宙灵魂，宇宙精神 

la animo de la festo 节日庆典或宴会上最活跃的人 

la animoj de la purgatorio （天主教）在炼狱里涤罪的灵魂 

la anstataŭado de la malnovaĵoj fare de la novaĵoj estas ĝenerala, eterna kaj neevitebla leĝo 

de la universo 新陈代谢是宇宙间普遍的、永恒的、不可抗拒的规律 

la antikva Adamo 灵魂须再生的罪人；人类犯罪的本性 

la antikva mondo 古代世界（指古希腊、古罗马） 

la antikvaj egiptoj kutimis prezenti al festenantoj eburan skeleton, por instigi ilin al 

plezuriĝo 古埃及人通常在筵席上摆放一具象牙骷髅，以促使欢宴者尽情享乐 

la antikvaj filozofoj opiniis, ke la naturo ne toleras la vakuon 古代哲学家认为万物填充大

自然 

la arbo de Nia sinjoro 菩提树（因佛教的创始人释迦牟尼在菩提树下悟道，故名） 



la arbo de sciado pri bono kaj malbono
 (M) 知善恶树；使人分辨善恶的智慧之树（源出《圣

经·旧约·创世纪》。据说这种树生长在伊甸园中，果实能使人分辨善恶） 

la arbo de sciado
 (M) 智慧之树（源出《圣经·旧约·创世纪》。据载这种树生长在伊甸园中，

果实能使人分辨善恶） 

la arbo de vivo
 (M) 生命之树；生命的源泉（源出《圣经·旧约·创世纪》2：8－9。据说这

种树生长在伊甸园中，果实能使人长生不死） 

la arbo estas konata per la frukto
 (N) 观其果而知其树；观其行而知其人 

la arboj kaj herbejoj predikas la alvenon de printempo 草木报春到 

la arĝenta tempaĝo 白银时代（神话传说中最幸福的黄金时代后情况稍差的时代） 

la arkitekto de la universo 物主；上帝 

la arto estas humana kaj la scienco estas malhumana 艺术是讲人性的，而科学不讲人性 

la arto estas imito, ne kopio de la naturo 艺术是对自然界的模仿，而不是复制 

la arto por la arto 为艺术的艺术；为艺术而艺术；艺术至上主义 

la arto vivas el lukto kaj mortas el libereco 艺术源自斗争，亡于自由 

la atesto de du homoj estas vera
 (N) 两个人的见证是真的 

la atika salo 雅谑，优雅的俏皮话 

la aŭtuno de la vivo 垂老之年；晚年 

la azenino de Bileamo 巴兰所骑的（被上帝赋于说话能力的）驴子 

la barelo de la Danaidinoj 无底洞（参见“la senfunda barelo de l‟ Danaidinoj”） 

la bastono de Aaron
 (M) 亚伦的神杖（上面写着亚伦的名字，能神奇地开花并结出熟杏）；

权力 

la batalo pro la ekzistado 生存斗争 

la bela mondo 上流社会；时髦的社交界 

la bela sekso 女性 

la beno de Dio estu sur vi! 愿上帝降福于你！ 

la blanka magio 神术；仙术；仙法（指驱使天神的魔术）；魔术；戏法 

la blanka rozo de la virgeco 白玫瑰般的贞洁 

la blua lumo de la luno 惨淡的月光（蓝色有忧郁、缺乏欢乐、凄凉等义） 

la bonaj templanoj （美国的）戒酒会会员 

la bonfarantoj de la homaro iras laŭ la dorna vojo de la honoro 造福于人类的人走的是荆

棘丛生的荣誉之路 

la celo povas esti atingita per du vojoj 目的可以用两种方式达到；殊途同归 

la celo pravigas la rimedojn 目的正当，手段也就正当（意为：只要目的正当，可以不择手

段）；只问目的，不问手段（此语出自意大利文艺复兴时代。马基雅弗利曾写道：为了

建设强大的国家，任何手段都是好的——毒药、告密、暗杀；他建议统治者要同时具备

狮子般的勇猛和狐狸般的狡猾；要像人那样聪明，也要像野兽那样凶狠） 

la ĉefa el la devoj estas fari malbonon al neniu （在所有责任中）最主要的责任是不对任何

人做坏事 

la ĉiela fajro 闪电 

la ĉielaj spiritoj 天使 

la ĉinaj muroj 隔阂；鸿沟 

la damo de ies pensoj 某人的意中人 

la dek du laboroj de Heraklo 赫拉克勒斯的十二项英雄业绩（指希腊神话中英雄赫拉克勒

斯所完成的十二项伟大的业绩） 



la Dek ordonoj
 (M) （犹太教、基督教的）十诫（见《圣经·旧约·出埃及记》20 章） 

la dek plagoj de egiptujo 埃及十灾（见《圣经·旧约·出埃及记》7－12 章） 

la dekunua horo
 (N) 最后时刻（参见“laboristoj de la dekunua horo”） 

la demando restas malfermita 问题尚未解决；这问题容许自由争论 

la dio de l’ ĉielo 天神（即 Jupitero，罗马神话中的主神朱庇特） 

la dio de l’ maro 海神（即 Neptuno） 

la dio de l’ vino 酒神（即 Bakĥo） 

la dio de la amo 爱神（即 Amoro） 

la dio de la inferoj 冥神（即 Plutono） 

la dio de la milito 战神（即 Marso） 

la domo de Dio
 (M) 神殿；教堂 

la donita triangulo 已知三角形 

la dorm’ estas bona, se mankas la mono
 (Z) 身边无钱，睡觉安然 

la dorna vojo de la honoro 荆棘丛生的荣誉之路 

la dorso de la nazo 鼻梁 

la du ajaksoj 两个形影不离的朋友；刎颈之交（出自希腊神话。荷马史诗《伊利亚特》中

有两个 ajakso，即大 ajakso 和小 ajakso，他们是特洛伊战争中并肩作战的希腊英雄 

la dua violonisto 第二小提琴手；第二把手；配角；副手 

la dueco de la homo 人的两重性（指肉体和灵魂） 

la duvizaĝa Jano 有两张脸的雅努斯（Jano 是罗马神话中掌管门户出入和水陆交通的守护

神，有两张脸，可同时察看前后两个方向，故也称两面神） 

la ebria heloto 醉酒奴隶（斯巴达人灌醉他们的奴隶作为警示，以使斯巴达青年厌恶酗酒） 

la Edipa komplekso 恋母情结（指儿子亲母仇父的情结，弗洛伊德用语，与此相对的是

“Elektra komplekso”，即女儿亲父仇母的恋父情结） 

la edzino de Cezaro devas esti nesuspektebla 凯撒之妻不应该被人怀疑（意为：跟伟大人物

有关系的人必须洁身自爱）。这句名言来自这样的史实：由于古罗马的一个政界人物克

洛迪乌斯[publius clodius pulcher]假扮女佣进入只允许女人参加的祭祀仁慈女神的仪式，

虽然经过审讯，大家都相信没有任何参与者包括凯撒的妻子受到玷污，但是凯撒仍然与

他的妻子离婚。凯撒这样做不是因为他不信任她的妻子，而是因为，如同他所说，凯撒

之妻不应该有犯罪的嫌疑。） 

la eksterma plago 天灾（指《圣经》中所说的上帝对人进行惩罚的全地区性的长期灾难） 

la ekstremoj de la mondo 天涯海角 

la ekstremoj intertuŝiĝas 两极相通 

la enigmo de la Sfinkso al Edipo 斯芬克斯向俄狄浦斯提出的谜语；难题；难解的事物（斯

克斯是希腊神话中人面狮身带翼女怪。她住在底比斯，常叫过路人猜谜，猜不出即被杀

害。一天底比斯王子俄狄浦斯走进斯芬克斯，她向他提出一个谜语。俄狄浦斯立即答出：

这是“人”。斯芬克斯见谜语已被猜破，立即投崖自杀。） 

la enigmo simple solviĝas
 (Z) 那个谜很容易地被解开了；那个难题（复杂的问题）被巧妙地

解决 

la perdita filo = la erarinta filo 

la erarinta filo
 (N) 回头的浪子（意为：离开某一社团、职业、宗教或政治团体去追求其他

利益觉悟后返回的人。源出《圣经·新约·路加福音》15 章。一个儿子不听父亲的劝

告，离家出走，吃喝嫖赌，荡尽了父亲分给他的财产。后来他怀着忏悔的心情重新回到

家中） 



la esperoj falis en abismon 希望破灭了 

la eterna dormo 长眠 

la eterna movado 永恒运动 

la eterna triangulo （文艺作品中的）三角恋爱的老框框 

la eterna urbo 不朽之城，永恒之城（指罗马） 

la eterne migranta judo 永世流浪的犹太人；终生孤独的漂泊者（源出中世纪关于犹太人

阿哈斯维尔 Ahasvero 的传说。相传耶稣背着十字架赴刑场时，曾在犹太鞋匠阿哈斯维

尔门口休息。鞋匠把耶稣赶走，因此遭上帝惩罚，到处漂泊流浪，直到世界末日。迄今，

此说仍为犹太民族被罚远离祖国的缘由。现比喻无固定住所或终日在外奔波的人） 

la fablo de Ariono kaj la delfeno 阿里翁和海豚的传说（古希腊诗人阿里翁，约生于公元前

7 世纪，以善弹七弦琴著称。有一次他在船上奏起乐曲，海豚都集于舟边倾听。船上水

手贪图他的财物，把他投入海中，但海豚把驮上了岸） 

la fadeno de rakonto 故事的线索 

la faktoj parolas por si mem 事实胜于雄辩 

la fava ŝafo 生癞疮的羊；家庭中的不肖之子；集体中的败类；害群之马 

la febro lin tenas 他在发烧 

la feliĉaj spiritoj 天使 

la felo tanadon ne valoras
 (Z) 这张皮不值得鞣制（意为：不值得干的事；得不偿失的事） 

la festo de ĉiuj sanktuloj 万圣节（11 月 1 日） 

la festo de la reĝoj 三王来朝节（即主显节，1 月 6 日） 

la fido sen faroj estas senfrukta 没有行动的信心是徒然的 

la fiereco de homo lin malaltigos; sed humilulo atingos honoron
 (M) 人的高傲，必使他卑下。

心里谦逊的，必得尊荣 

la filo de Dio 耶稣基督 

la filo de homo (la filo de homo) 耶稣基督（的别称） 

la filo de la ĉarpentisto 木匠的儿子（即耶稣） 

la filoj de ĉi tiu mondo edziĝas kaj estas edzigataj
 (N) 今世之子，有娶有嫁 

la fina bato = la finofara bato 

la finofara bato 最后一击，决定的一击，致命的一击 

la finiĝo de la mondo 世界末日；世界的毁灭 

la fino de afero estas pli bona, ol ĝia komenco
 (M) 事情的终局，强如事情的起头 

la fino de ĝojo estas malĝojo
 (M) 快乐至极，就生愁苦；乐极生悲 

la fino de la mondo 极僻远的地方；天涯海角 

la fino de la tero 最远的地方；天涯海角 

la fino kronas la verkon
 (Z) 结局好坏决定一切；工作成败要看结果；事贵善始善终。——

注：《世界语汉语词典》在 p.457 上将这条习语性谚语汉成“著作已全部完成”是不正

确的。之所以产生这一错误，是因为词典编者没有弄清这条惯用语的真正含义。这条惯

用语来自拉丁语的“finis coronat opus”，意思是“结局为事业之冠”、“结局好坏决定一

切”、“工作成败要看结局如何”、“事贵有始有终”、“有始有终，就是成功”，也可译为

“结尾是作品的关键”。西方各主要语言中几乎都有这条谚语的通过决议形式存在，例

如英语中的“the end crowns the work”，法语中的“la fin couronne l‟ oeuvre”和俄语中

的“конец—делу конец”。 

la flava malsano 黄疸病 

la flava stelo （第二次世界大战时纳粹分子强迫犹太人佩带的）黄色星章 



la folioj, kiuj unu fojon defalis, neniam plu elkreskis denove 树叶一旦落下，就永远不会重

新生长 

la foresto ĉiam estas malprava
 (Z) 缺席者总是理短（意为：人们总是把过错推到不在场的人

身上，因为他无法为自己辩解） 

la forirantoj en la tombon
 (M) 下坑的人；死者 

la formikoj, popolo ne forta, tamen ili en somero pretigas al si manĝaĵon
 (M) 蚂蚁是无力之

类，却在夏天预备粮食 

la forta sekso 男性 

la forto de la beleco facile faras el virto malĉaston 美的力量容易使贞操成为淫荡 

la frigia sklavo 弗里吉亚的奴隶（指古希腊寓言作家伊索） 

la frukto de la sciado
 (M) 智慧之果（据说这种树生长在伊甸园中，果实能使人分辨善恶） 

la frukto malpermesita
 (M) 禁果；禁止使用或接触的诱人的东西；非法的逸乐（尤指不正当

的男女关系）（据《旧约·创世纪》第三章记载：上帝告诉人类始祖亚当和他的妻子夏

娃，伊甸园中的果子都可以吃，唯有一棵“知善恶树”上的果子禁止吃。夏娃受蛇即魔

鬼的化身的诱惑，摘吃了上帝禁吃的果子，并给亚当吃了，结果都被赶出了伊甸园） 

la fulmoj de la eklezio 逐出教会；开除教籍（即 ekskomuniko） 

la fundo de l’ koro 内心深处；心坎 

la fundo de la malespero 绝望到极点 

la gaja scienco 作诗法；诗歌（特指中世纪吟咏爱情的抒情诗及其作诗法） 

la gardanta anĝelo （基督教徒的）救护神 

la genio ĉie sukcesas 天才处处成功 

la glaso superpleniĝis 酒杯满得不能再满了；再也不能忍受下去 

la glavo de Damoklo 达摩克利斯之剑；千钧一发的危险；随时可能发生的危险（叙拉古暴

君狄奥尼修斯的佞臣达摩克利斯羡慕君王的权势。狄奥尼修斯为使他明白帝王随时都有

杀身之祸，要他在一次宴会上坐上国王的宝座。他心满意足地坐在宝座上，突然看见头

上悬着一把用一根马鬃系着的利剑，惊恐万分） 

la glavo de la leĝo 维护法律的宝剑 

la glavo de la spirito
 (N) 圣灵的宝剑；上帝的话 

la gloramo havas esencon aeran 荣誉心在本质上是虚幻的 

la Gordia nodo 戈尔迪之结；难以圆满解决的复杂问题，难办的事，棘手的问题（源出西

方古代传说弗利基亚国王戈尔迪打了一个结并预言说能解开此结的人将成为亚细亚之

王。后来亚历山大·马其顿拔剑斩断此结，应此预言） 

la gracio povas esti pli alloga eĉ ol la belo 优雅比漂亮更诱人 

la granda fina juĝo 上帝的最后审判（基督教认为，当世界末日来临时，上帝将对一切世

人进行审判） 

la granda mondo 上流社会；时髦的社交界 

la granda murego de Ĉinujo 中国的长城；不可逾越的障碍 

la grandaj doloroj estas silentaj 大痛无声；至哀无泪 

la grasaj kaj malgrasaj bovinoj de faraono
 (M) 法老的瘦牛和肥牛；灾难将临的不祥兆头 

la ĝojo de hipokritulo estas nur momenta
 (M) 不敬虔者的快乐，不过是暂时的 

la ĝusta mezo = la ora mezo 

la haroj de Abŝalomo 押沙龙的头发（意为：被自己的俊美所害，特长有时反成为致命伤。

据《圣经》记载押沙龙是大卫王的第三子，他长得俊美，头发既长又密，深得其父宠爱。

大卫年迈时押沙龙纠集一些人起来反叛。在一次决定性的鏖战中押沙龙骑着骡子败下阵



来，逃进树林。他的头发被茂密的树杈挂住，整个身子悬在空中。大卫的元帅约押赶到，

一枪刺死他。押沙龙的美发，竟成了他失败致死的原因） 

la haroj disstariĝas
 (Z) （因恐惧而）毛发竖立；毛骨悚然 

la haroj streĉiĝas
 (Z) （因恐惧或强烈厌恶感）毛发竖立起来；毛骨悚然 

la haroj sur la korpo rigidiĝas 毛发竖立；毛骨悚然 

la haroj sur mia korpo rigidiĝis
 (M) 我身上的毫毛直立 

la hazardo kondukis min ĉi tien 机遇把我引到了这里；我是无目的地［随便地］走到了这

里 

la hejmo de anglo estas lia kastelo 英国人的家就是他的城堡（意为英国人的住宅，非请不

得擅入） 

la Herkulaj kolonoj 赫丘利斯（或译赫拉克勒斯）石柱（指直布罗陀海峡两岸上的两座山

岩；相传是希腊神话中大力神赫拉克勒斯建立的两根擎天石柱，表示那个地方是世界的

尽头）世界的尽头；止境，尽头，极限 

la hirakoj, popolo senforta, tamen ili faras siajn domojn en la roko
 (M) 沙番是软弱之类，却

在磐石中造房 

la homa maŝino 人的机体（包括肉体和灵魂） 

la homa materialo （军队的）人员 

la homaro spertas nun gravan moralan krizon 人类正经历着严重的道德危机 

la homo estas la mezuro de ĉiuj aferoj 人是衡量万物的尺度（古希腊智老派哲学家

Protagoro 普罗塔哥拉语） 

la homo estas lupo por la homo 人对人，都是狼（指人与人之间的无情竞争） 

la homo estas metilernanto, la doloro estas lia majstro 人是学徒，痛苦是人的师傅 

la homo estas nur kano, kiu estas la plej fragila el la naturo kaj tamen estas pensikapabla 

人只不过是一根芦苇，是自然界中最脆弱的，但他是一根会思想的芦苇 

la honoro estas ja bela, sed la laboro kruela 荣誉是美好的，但工作是严酷的 

la honta parto 阴茎 

la hufbato de l’ azeno 驴踢蹄（意为：对已倒下的敌人进行的报复）；投井下石 

la humanismaj studoj 人文学科（通常包括语言、文学、哲学、美术、历史等，尤指古希

腊文、拉丁文和古典文学的研究） 

la ĥinaj muroj 隔阂；鸿沟 

la ideo pri la unuigo de la homaro 人类的大同思想 

la idoj de apolono 诗人 

la iksiona rado 万劫轮回 

la incenso de la gloro 对荣誉的赞扬 

la inferaj spiritoj 魔鬼；恶魔 

la jarcento de la lumoj 光明世纪，启蒙世纪（欧洲人指十八世纪）；启蒙运动时代 

la ĵeto estas farita
 (Z) 色子已经掷下；事已经决定（意为：已不可改变）；决心已下定；木

已成舟，无法挽回（ĵeto = ĵeto de kuboj） 

la ĵuro de Hipokrato 希波克拉底的誓言（医师誓言） 

la kaliko de l’ plezuroj 欢乐之杯 

la kalkulado de la popolo 人口普查 

la kapo de Meduzo ŝtonigis tiujn, kiuj ĝin rigardis 墨杜莎的头能使看它的人变为石头

（Meduzo 为希腊神话中的三个蛇发女怪之一，面貌极为丑陋，凡敢于看它一眼的人都

会化为石头） 



la kapo turniĝas 头晕；晕头晕脑 

la kapon malsupren 头朝下地；倒栽葱地 

la katenoj de Himeno 婚姻之神的枷锁；婚姻的束缚；姻缘 

La kato falis sur siajn piedojn 猫落到地上后仍然站着 

la kavalira ordo （中世纪的）骑士团 

la Kavaliro de la Trista Mieno (= Kiĥoto) 唐·吉诃德 

la kolero leviĝis al lia kapo 他压不住心头的怒火 

la kolombo de la paco
 (M) 和平鸽（据《圣经·旧约·创世纪》记载，大地曾一度被洪水全

部淹没，一天留在方舟里得以保全生命的挪亚放出鸽子去探测洪水是否已经退去。鸽子

回来时嘴里衔着一片新折下的橄榄树叶子，挪亚便知道洪水已经退去，平安已经到来。

后来西方人就把鸽子和橄榄树当作和平的象征） 

la Kolonoj de Herkulo 赫丘利斯（或译赫拉克勒斯）石柱（指直布罗陀海峡两岩上的两座

山岩；源出希腊神话。相传直布罗陀海峡两岸上的两座山岩是赫拉克勒斯建立的两根石

柱，表示那个地方是世界的尽头）；世界的尽头；止境，尽头，极限 

la kolonoj de la ŝtato [de la socio] 国家［社会］的栋梁 

la koloso de rodiso 罗得岛的太阳神巨像（又称罗得岛巨人像，世界七大奇迹之一） 

la komforto ne ĉiam kuniĝas kun la lukso 舒适并不总和豪华共存 

la komplekso de Edipo 俄狄甫斯情结（指儿子爱自己母亲、恨自己父亲的变态心理），恋

母情结 

la komplekso de Elektra 伊莱克特拉情结，恋父情结（指女儿亲父仇母的情结，弗洛伊德

用语，与此相对的是“la komplekso de Edipo”，即儿子亲母仇父的恋母情结） 

la konduka fadeno en tiu labirinto 进入迷宫的引线；引路线；能帮助解决复杂问题的办法 

la konscienco lin ne turmentas
 (Z) 他（对自己的过错）不感到内疚；他良心无所顾忌 

la konsilo de amiko estas dolĉaĵo por la animo
 (M) 朋友真诚的劝勉使人觉得甘甜 

la konstanta uzado banaligas la plej originalajn metaforojn 频繁使用可使最新颖的隐喻失

去新意 

la kontempla vivo de la budaistaj monaĥoj 佛教徒的静修生活 

la koro de saĝulo akiras prudenton, kaj la orelo de saĝuloj serĉas scion
 (M) 聪明人的心得知

识；智慧人的耳求知识 

la koro de saĝulo prudentigas lian buŝon
 (M) 智慧人的心教导自己的口 

la koro de saĝulo serĉas instruon; sed la buŝo de malsaĝuloj nutras sin per malsaĝeco
 (M) 聪

明人心求知识；愚昧人口吃愚昧 

la koron mian mi al vi malkovris 我向你坦露了真心 

la koron porti sur la kravato 流露自己的感情；公开自己的私事；过于直率 

la korpo de Jesuo-Kristo （天主教）圣餐（= eŭkaristio） 

la korpo de la dokumento 文件正文 

la kozo en si mem 自在之物 

la kozo por ni 为我之物 

la krepuska periodo de la vivo 暮年；晚年；衰老之年 

la krio de l’ tago 当前大家关注的事件；目前大众注意的问题 

la kuboj jam estas ĵetitaj 掷出的骰子收不回来（直译：骰子已经掷下）；事已决定，不容

改变；无可翻悔（源出拉丁语。据说古罗马统帅凯撒在下决心率军渡 Rubikono 河时曾

说过这句话。骰子是一种赌具，古罗马时也用于占卜，因而掷骰子就表示作出决定） 

la kuboj jam falis = la kuboj jam estas ĵetitaj 



la kuliso de la politiko 政治内幕 

la kulto al Mamono 金钱崇拜 

la kuraĝo estas iri al la idealo kaj kompreni la realon 勇气就是追求理想而又认识现实 

la kutimoj akiriĝas per la ripetado de la samaj agoj 习惯是由不断重复相同行为形成的 

la kvadraturo de la cirklo 无法解决的问题（数学上变圆为等积的正方形即“化圆为方”是

一个难题） 

la kvar anguloj de la tero 天涯海角；世界各地；五湖四海 

la kvar flankoj de la mondo 四方（指东南西北）；世界各地；各地 

la kvar ventoj （巴比伦科学和宗教中定位的）四个方位（即东南西北） 

la kvara dimensio 第四维（数学术语，指长度，宽度、高度以外的试题，即时间） 

la kvin kolonoj de Islamo 伊斯兰教的五大基柱（或称五功，即念、礼、斋、课、朝五项。

念功，即念清真言“kredkonfeso”；礼功，即礼拜“preĝo”；斋功，即斋戒“Ramadana fasto”；

课功，即缴纳天课“almozimposto”；朝功，即朝觐麦加“Mekka pilgrimo”） 

la kvin libroj de Moseo
 (M) 摩西五经（《圣经·旧约》的前五卷） 

la kvin maksimoj de budhismo (pri sindeteno de mortigo, ŝtelo, malĉasto, mensogo kaj 

ebriigaĵo) 佛门五戒（一不杀生，二不偷盗，三不邪淫，四不妄语，五不饮酒） 

la kvin maksimoj de budhismo 佛门五戒（不杀生、不偷盗、不邪淫、不妄语、不饮酒） 

la Kvin ordonoj (de Budho) （佛教）五戒（不杀生、不偷盗、不淫邪、不妄语、不饮酒） 

la kvin partoj de la mondo 世界五大洲 

la kvina kolono 第五纵队；隐蔽的敌人；通敌的内奸；里应外合的势力（源出于 1936 年

西班牙内战期间。当佛朗哥率领四个纵队进攻马德里时，潜伏在马德里的便衣队便在城

内实行暴动响应。为别于佛朗哥所率领的四个纵队的正规军，特称他们为第五纵队） 

la kvintesenco de la polvo
 (M) 人（据《圣经·旧约·创世纪》记载，人是由上帝用地上的

尘土造成的） 

la labirinto de la mondo 迷宫般纷繁复杂的世界 

la laboranta terkultivisto devas la unua partopreni en la fruktoj
 (N) 劳力的农夫，理当先得

粮食 

la laboranto meritas sian salajron
 (N) 工人得工价，是应当的；为人效劳，应得酬报 

la laboro akaparas tutan mian tempon 我被工作缠住了，一点空闲时间都没有 

la laborpago de piulo estas por la vivo; la enspezoj de malpiulo estas por peko
 (M) 义人的勤

劳致生；恶人的进项致罪 

la lakta vojo 银河 

la lampo de la korpo estas la okulo; se do via okulo estas sendifekta, via tuta korpo estos 

luma
 (N) 眼睛就是身上的灯；你的眼睛若亮了，全身就光明 

la lando de la ombroj 阴间 

la lando de la revoj 梦境，幻境 

la lando de leviĝanta suno 日出之国（日本） 

la lango de saĝuloj bonigas la instruon; sed la buŝo de malsaĝuloj elparolas sensencaĵon
 (M) 

智慧人的舌，善发知识；愚昧人的口，吐出愚昧 

la lango de virino estas ŝia glavo 女人的舌头是刀剑（意为：爱恶语伤人） 

la lango estas malgranda membro, kaj fanfaronas grandaĵojn
 (N) 舌头在百体里也是最小

的，却能说大话 

la larĝeco de lia spirito 他的开阔的胸襟，他的宽宏大量 

la lasta afero por fari 最不值得做的事 



la lasta etaĝo （楼房的）最高一层 

la Lasta Juĝo 最后审判；世界末日（依据基督教教义，世界末日时所有世人都将接受上帝

的最后审判） 

la lasta karto 最后一张牌；最后一招儿；最后一次机会 

la lasta modo 最新时式 

la lasta prezo （讨价还价过程中的）最后价格；最低的价钱 

la lasta ripozo 最后的安息；死 

la lastan el amaso atakas la hundo
 (Z) 狗专咬走在最后的人；落在最后的人遭殃 

la laŭroj de Herostrato 赫洛斯特拉斯的桂冠；可耻的荣誉；遗臭万年；臭名昭著（赫洛斯

特拉斯是古代希腊的一个一无所长但又虚荣好名的人。为了要扬名天下、流芳百世，他

于公元前 356 年放火焚烧了古代世界七大奇观之一的阿泰密斯神殿） 

la laŭroj de miltiado malhelpas min dormi 米太亚得的桂冠使我不能入睡；不甘心让某人专

美于前；忌妒某人的成功（米太亚得是古雅典的统帅之一，曾大败波斯侵略军，建立了

赫赫战功，荣获桂冠，获得很高的声望。当时另一位雅典政治家和统帅地米斯托克利

［temistoklo］听到人人称颂米太亚得，目睹他成为一个著名英雄，曾这样说过：“米太

亚得的桂冠使我不能入睡”。后来这句话就成了一句名言，比喻不甘落后，要和别人并

驾齐驱，后来多用于讽刺虚荣心很强，嫉妒别人成就的人，并且还常用于反意，形容那

些在干坏事方面不甘落后的人） 

la legendo estas iafoje pli vera, ol la historio 传说有时比历史更真实 

la leĝo de la 12 tabeloj （史）十二铜表法（刻在青铜上的罗马初期法典） 

la leĝo de la ĝangalo 丛林法则，弱肉强食的法则 

la leĝo de la komunikiĝantaj vazoj 连通器定律 

la leĝo de la pli forta 强权政治 

la levilo de Arkimedo 阿基米德杠杆；推动力（古希腊科学家阿基米德确定了杠杆原理后

自豪地说：“给我一个支点，我可以把地球翻转过来。”） 

la liberalaj artoj 人文学科（指中世纪西方的开设七种学科：文法、修辞、逻辑学、算术、

几何、天文和音乐） 

la libro de vivantoj 生命册，源出《圣经》 

la libroj de la saĝeco
 (M) 智慧书（《圣经·旧约》的第二圣书，即《箴言》，误传为所罗门所

写） 

la likvoro [suko] de Bakĥo 酒 

la lingvo estas sistemo de konvencioj 语言是一种约定俗成的体系 

la linioj de la mano 手（相的）纹（如所谓的 linio de vivo 寿纹，linio de riĉeco 富纹等。手

相术在欧洲颇为流行。手相术认为，人的寿命长短和一生的处境，可以从手纹上看出来） 

la lipoj de malsaĝulo kondukas al malpaco, kaj lia buŝo venigas batojn
 (M) 愚昧人张嘴启争

端，开口招鞭打 

la lipoj ne montru, kion manĝis la buŝo
 (Z) 别把吃进嘴的东西露出来（意为：要严守秘密，

不说不该说的话） 

la litero mortigas, sed la spirito vivigas 那字句是叫人死，精意是叫人活 

la loto estas tirita
 (Z) 事已决定（意为：已不可改变）；决心已下；命运已定；大势已定；木

已成舟（原义为：签已抽出） 

la loto falis sur lin [por li] 他抽签中彩；他中签了 

la ludo kandelon ne valoras
 (Z) 得不偿失（指不值得干的事。字面义为：玩牌赢的钱还不够

付照明用的蜡烛钱。源出法语：le jeu ne vaut pas la chandelle.） 



la lumo por vero ofte estas danĝero
 (Z) 光明往往是对真理的威胁（意为：讲真话往往给人带

来麻烦）；揭示真理往往使人陷入危险；讲真话往往给人带来麻烦 

la lumoj de la racio [de la kredo] 理性［信仰］的光辉 

la luno ne aŭskultas, kiam hundo ĝin insultas
 (Z) 月亮不理睬狗的叫骂；对无稽的责骂置之

不理（意为：只要品格高尚，何惧他人诋毁。源出拉丁语：latra tem curatne alta diana canem?

月亮岂能理睬狗的叫骂？） 

la majstro de l’ mondo 上帝 

la malbonaj spiritoj 魔鬼；恶魔 

la maldolĉa kaliko de suferoj
 (N) 苦难之杯；苦难的遭遇；痛苦的命运 

la malforta sekso 女性 

la maljunuloj posedas saĝon, kaj la grandaĝuloj kompetentecon
 (M) 年老的有智慧，寿高的

有知识 

la malkonfeso de sankta petro
 (N) 彼得否认（他是耶稣的门徒）；意志薄弱动摇 

la malluma nesciado 全然不懂；愚昧无知 

la mallumaj jarcentoj 黑暗世纪（指中世纪） 

la malnova mondo 旧世界；东半球（指欧、亚、非三洲，与美洲大陆而对而言） 

la malnovaj pekoj havas longan ombron 旧罪有长影 

la malpermesita frukto
 (M) 禁果；禁止使用或接触的诱人的东西；因被禁而想得到的东西；

偷吃的果子分外香（尤指不正当的男女关系） 

la malpuraj spiritoj 魔鬼；恶魔 

la malsano de sankta vito 舞蹈病 

la malsanulo pro imago 《没病找病》（法国剧作家莫里哀的喜剧） 

la manĝota fiŝo estas ankoraŭ en la rivero
 (Z) 要吃的鱼还在河里（意为：事情还不确实，还

没有把握） 

la maniero, kiel oni donas, valoras pli ol tio, kion oni donas 施与的方式比施与的东西更有

价值（意为：不可以傲慢或侮辱性的方式施与） 

la mano lin jukas
 (Z) 他手痒痒；他想打架；他想揍人（来自俄语：руки чещутся） 

la manojn supren! = levu la manojn! 

la memoro de granda nomo supervivos lian morton 伟大的人物死后仍活在人们的记忆中 

la mezuro estas plenigita 事已到了无法容忍的地步；事态发展已达到无以复加的地步 

la milda sekso 女性 

la minerala regno 矿物界 

la misteroj de la universo devas humiligi nian spiriton 宇宙的奥秘使我们不得不感到智慧

的渺小 

la modo estas tirana 时尚是难以抗拒的 

la mokanto estas mokata 嘲弄别人的人自己也在被人嘲弄 

la mondo de vivuloj 人世 

la mondo estas malgranda! 这个世界真小！（想不到在这里遇到了你） 

la mondo estas malgranda, la hazardo estas granda 世界很小，机遇很大 

la mondo estas teatro 世界是一个大剧场（莎士比亚语） 

la mont’ akuŝis kaj elpuŝis ĝemegojn 大山分娩，发出痛苦的呻吟声（出自伊索寓言：一座

大山发出了一阵隆隆巨响，据说要临产了，结果只从山里跳出一只老鼠。意为：雷声大，

雨点小） 

la moralaj sciencoj 精神科学（包括心理学、社会学、伦理学、逻辑学、美学等） 



la morto ne distingas, ĉiujn egale atingas
 (Z) 死神找人，谁都不分（意为：死亡对任何人都

是公平的） 

la morto ŝercon ne komprenas: oni ĝin vokas, ĝi venas
 (Z) 死亡不懂开玩笑，人一召唤它就到

（意为：我们不应拿生命去冒险） 

la muelŝtono de Dio mueladas malrapide, sed fajne 上帝的磨磨得慢，但磨得细；天网恢恢，

疏而不漏 

la muro de Jeriĥo
 (M) 耶利哥城的城墙；固若金汤 

la muro havas orelojn
 (Z) 隔墙有耳；墙有缝，壁有耳（意为：很可能有人在某处窃听，所

以对于不想让第三者知晓的事，人们说话时必须十分小心） 

la naturo ne faras saltojn 自然不会突变（意为：自然界的变化总是逐渐进行的，其间必然

有过渡。本句在于劝人不要突然改变饮食习惯、生活或行为方式） 

la naturo ne faras saltojn 自然界不会突变 

la naturo ne toleras la vakuon 自然界不容许真空存在；自然厌恶真空；万物填充大自然 

la naturo rekomencas ĉiam la samajn aferojn 自然总是重复着同样的事情 

la naŭ fratinoj 文艺九女神（即缪斯） 

la naŭ ordoj de la anĝeloj 天使的九级神品 

la nazo de Kleopatra 克莉奥佩特拉的鼻子；历史发展的偶然性（克莉奥佩特拉，公元前

69－30，是埃及女王，有倾国之貌，罗马统帅凯撒于公元前 48 年攻入埃及，她助其独

踞王位，并成为他的情妇。凯撒被刺后，她又成为凯撒的部将安东尼的情妇。法国著名

哲学家帕斯卡 paskalo 曾说，“如果克莉奥佩特拉的鼻子短了一些，今天全世界的面貌

会有所不同） 

la nekonta soldato （遗体被选来代表所有阵亡战士接受国葬的）无名战士 

la nigra arto 巫术；妖术；魔法 

la nigra horo de iu 某人的死亡的时刻 

la nigra laboro 黑活（指在法定时间之外非法争钱的工作） 

la nigra magio 妖术；巫术 

la nigra meso 黑弥撒；鬼神弥撒 

la nigra ŝafo 家庭中的不肖之子；集体中的败类；做坏事的可疑者（据西方古代迷信说法，

黑羊是魔鬼的化身） 

la nigraj anĝeloj 魔鬼 

la nokto de la peko 罪恶的顶峰 

la nokto de la tombo 死亡 

la nokto de Valpurga 瓦普几司之夜；女巫五朔节（五月一日前夜）（按德国神话，4 月 30

日夜晚圣沃尔珀吉斯在哈尔茨山布罗肯峰设宴招待魔鬼与女巫狂欢作乐） 

la nova Jerusalemo
 (N) 天堂；乐园；理想之地；顺利的处境 

la nova mondo 新大陆；西半球（指美洲） 

la okulo ne povas diri al la mano: mi vin ne bezonas; nek same la kapo al la piedoj: mi vin ne 

bezonas
 (N) 眼不能对手说，我用不着你；头也不能对脚说，我用不着你 

la okuloj havis brilon akran kaj traborantan 目光敏锐，极富洞察力 

la okuloj ĵetas fajrerojn （头部受到沉重打击时）眼前直冒金星 

la okuloj ĵetas fulmojn 眼里射出愤怒的目光；气得眼睛直冒火；火冒三丈 

la okuloj montras la blankon 眼珠翻上去；翻白眼（指昏迷时、临死前或痛苦、迟疑不决

时的神态） 

la okupo de Adamo
 (M) 亚当的职业；园艺；耕种 



la Olimpika torĉo 接力火炬（古希腊奥林匹亚竞技接力赛跑运动员传递的点燃着的火把） 

la ombro de la nokto 夜色 

la Ora Bovido
 (M) 金犊；金钱崇拜；崇拜金钱的势力（源出《圣经·旧约·出埃及记》32。

据载犹太人在摩西带领下逃出埃及，返回家乡。在途经沙漠地时，他们崇拜铸造成的一

个金牛犊就像崇拜上帝一样。la Ora Bovido 原是作为崇拜的偶像来理解的，现在往往被

用来比喻在资本主义社会中主宰一切的万能的金钱） 

la ora mezo 中庸之道；中庸（也说“la ĝusta mezo”。源出罗马诗人贺拉斯的诗句 aurea 

mediocritas。西方的 ora mezo 指的是所采取的不走极端的、审慎而保险的行动方针，即

稳健主义，与中国的不偏不倚、折中调和的“中庸之道”含义不完全相同） 

la ora nombro 黄金分割；中外比 

la Ora Ŝafofelo （希腊神话中的）金羊毛皮（或译金羊毛）；（企图获取的）黄金（或财富） 

la ora tempaĝo 黄金时代；鼎盛时期 

la origina senfineco de la Taŭo 道的无极 

la oro estas la suvereno de la suverenoj 黄金是万王之王；黄金支配一切；金钱拥有至高无

上的权力 

la ovo de Kolumbo “哥伦布的蛋”；看上去简单但要动脑筋才能做成的事；临机决断；急

智（源出有关哥伦布的一则轶事在一次宴会上有人对哥伦布发现美洲的功绩不以为然。

哥伦布便拿起一只鸡蛋问“谁能使这蛋立住不倒？”在全体宾客尝试都失败后，哥伦布

拿起蛋，把蛋敲破，蛋便立在桌上。这时宾客都说“这么做谁都会！”哥伦布回答说“你

们为什么不这么做呢？我和你们的区别在于你们能这么做但没有做，而我这么做了”） 

la pacienco de Ijobo
 (M) 无止境的忍耐；极度的忍耐（源出《圣经·旧约·约伯记》。约伯

屡遭不幸，但始终未丧失对上帝的信仰，表现出极大的耐心） 

la pacienco elĉerpiĝis 已经忍耐不住了；再也无法忍耐了 

la pago sekvos 货款后付 

la palma dimanĉo 【基督】棕榈主日（即复活节前的星期日，原为纪念耶稣受难前胜利进

入耶路撒冷，因当时民众曾用棕榈树枝欢迎耶稣） 

la pano de vivo 圣体 

la parolo venas nun al vi 现在该你讲话（或发言）了 

la paroloj de malvirtuloj estas insido pri sango
 (M) 恶人的言论是要流人的血的陷阱 

la paroloj puraj estas kiel arĝento, purigita en tera fandujo kaj sepfoje refandita
 (M) 纯净的

言语，如同银子在泥炉中炼过七次 

la parto plej vasta venos la lasta
 (Z) 最大的部分将在最后到；事到最后才会见分晓 

la Patrino de Dio 圣母 

la Patrino Supera 女修道院长 

la Patro de mensogoj 魔鬼 

la Patroj de la eklezio 公元初期传播基督教义的著名作家；早期基督教的传道师和护教者 

la patroj manĝis nematurajn vinberojn kaj la dentoj de la filoj agaciĝis
 (M) 父亲吃了酸葡

萄，儿子牙齿酸倒了（意为：父亲犯了过失会影响到儿子） 

la pekoj de ies juneco
 (M) 幼年的罪孽；因年幼无知而犯的过失或错误 

la pendantaj ĝardenoj (de babilono) （巴比伦）空中花园（世界七大奇迹之一）；世界奇迹；

奇妙的东西 

la penso altrudiĝis al mi 这一想法总萦绕在我的脑际；我摆脱不了这一想法 

la perfido ne estas kontaĝa, sed la martireco estas epidemia 叛变不具感染力，而殉道却具

有很强的感染性 



la pesado de la animoj （基督教、伊斯兰教等教义中）对死者灵魂的审判 

la petola membro 舌头 

la Pitiaj ludoj 德尔斐竞技会（为纪念阿波罗每四年举行一次的古代希腊四大运动会之一） 

la plej danĝera homo — malbona in’ en domo
 (Z) 最危险的是家中不正经的女人 

la plej elektita(j) 一批中的精选品；精华 

la plej grandaj ĉefverkoj estas ankaŭ la plej simplaj 最伟大的杰作也是最朴素无华的 

la plej malfortaj koncerne la spiriton 白痴；低能儿；傻子（= idiotoj） 

la plej radikala instinkto en la homo estas la deziro je la vivo 人类最基本的本能就是活下

去 

la Plejalta Pordego （旧时）土耳其素丹政府 

la plenda partio （诉讼中的）原告 

la plenluno disĵetadis brilon kaj lumon 一轮圆月洒出清辉 

la plezuroj de la tablo 酒食之乐 

la plezuroj de Venuso 爱情的欢乐 

la pli malforta vazo
 (N) 女人；女性 

la plugilo ne rustas dum la laboro 犁在耕地时不生锈 

la pokalo de feliĉo 幸福之杯；幸福 

la pokalo de la vivo 生命之杯；命运；人生经历 

la polvon de viaj piedoj ili lekos
 (M) 他们必舔你脚上的尘土 

la pomo de l’ okulo 眼球；眼珠；珍爱之物 

la pomo de malkonkordo 争端；祸根 

la por kaj la kontraŭ 赞成与反对；正反两方面的正确理由（来自拉丁语：pro et contra，可

略作 pro et con） 

la porcio de Benjamen
 (M) 最大的份额 

la povo de la ŝlosiloj 教皇的神权 

la Prediko sur la monto 【基督】山上宝训（为耶稣登山时所讲，被公认为基督教伦理思想

的基石） 

la Princo de la apostoloj 使徒长（指圣彼得） 

la Princo de la mallumo 魔王 

la Princo de la Paco 耶稣 

la Princo de la Poezio 诗王；诗坛宗匠 

la Princo de tiu ĉi mondo 魔王 

la princoj de la eklezio 教会之长（指红衣主教） 

la promesita lando
 (M) 许诺给（亚伯拉罕）的好地方（即迦南地方）；应许之地；乐土；福

地；希望之乡 

la propra sango 亲骨肉 

la provado de via fido faras paciencon
 (N) 你们的信心经过试验就生忍耐 

la pruvo per naŭ 九验法 

la pupilo de ies okulo 极受某人珍爱的东西；极受某人宠爱的人 

la rado de la Fortuna 命运之神的车轮（命运多变的象征）；人生的变迁；命运的更迭；祸

福的循环（命运女神“Fortuna”被蒙住双目，立于轮子上；轮子象征机运的变化莫测） 

la rado de la fortuno 命运的车轮；人生的变迁；命运的更迭；祸福的循环 

la rado de la vivo 生命之轮；大轮回，转生（如西藏宗教领袖的转生） 

la rajto de la unuenaskiteco 长子继承权（源出《圣经》。参见“vendi kuiraĵo el …”） 



la regno de la ĉielo 天国（耶稣认为，天国是将要在现实世界实现的神的统治；在基督教徒

心中，凡得耶稣救赎的人就是生活在天国中） 

la regno de la nenieco 虚无之国，乌有乡 

la regno de la ombroj 阴间；冥府 

la regno de libero 自由王国 

la regno de neceso 必然王国 

la regulo de tri （数）三率法；比例法 

la reĝo de la bestoj 百兽之王（指狮子） 

la reĝo de la birdoj 百鸟之王（指雕） 

la reĝo de la metaloj 金属之王（指黄金） 

la reĝo de la reĝoj 万王之王；大皇帝（旧时某些东方国家君主的称号） 

la reĝo de la teruroj
 (M) 惊吓之王，死神（“惊吓之王”是死亡的拟人说法） 

la reĝo Ŝtipo 不理朝政的君主；庸王；有名无实的国王 

la revo pri la unuiĝo de la homaro 人类大同的梦想 

la riĉaĵoj ne liveras la feliĉon 财富带不来幸福 

la riĉeco malhardas la kuraĝon 财富使人怯懦 

la rido estas kontaĝa 笑是有感染性的 

la rido estas propraĵo de la homo 笑是人类的一个特征 

la rikolto de prudento estas pli bona ol arĝento
 (M) 得聪明强如得银子；理智的收获胜过银

子 

la Roko de Tarpeja estas proksima de Kapitolo 塔尔佩亚悬崖距卡皮托利神殿很近；失败常

跟随在成功之后；荣耀后面是覆亡 

la Ruĝa Kruco 红十字会 

la ruĝa rozo de la amo 红玫瑰般的爱情 

la ruliĝanta materialo （铁路的）车辆 

la sabato estiĝis por la homo, kaj ne la homo por la sabato
 (N) 安息日是为人而设的，人不是

为安息日而生的。  

la sagoj de Amoro 爱神［爱情］之箭（爱神常表现为带双翼的裸体小孩，手执弓箭，谁中

了他的金箭就会堕入情网 

la Saĝo eterna 永恒的全智全能（即上帝自身） 

la saĝulo havas siajn okulojn en la kapo, kaj la malsaĝulo iras en mallumo
 (M) 智慧人的眼

目在他头上，愚昧人在黑暗里行 

la salo de la tero
 (M) 世上的盐；民族精英；社会中坚；优秀分子；表率人物 

la sama afero, sed kun la kapo al tero
 (Z) 被颠倒的事实；与事实完全相反的说法 

la sankta arbo （佛教）菩提树 

la sankta fajro 圣火（古罗马某些寺院或家庭中的长明灯） 

la Sankta Gralo 圣杯（指用来盛接钉在十字架上的耶稣从伤口流出的血的杯子） 

la sankta historio (de la hebrea popolo) （希伯来人的）圣史 

la sankta Ĵaŭdo （天主教）建立圣体节（复活节前的星期四） 

la Sankta Lando 圣地（指巴勒斯坦） 

la Sankta Ofico （中世纪天主教的）宗教法庭（Inkvizicio 的俗称） 

la sankta oleo 圣油 

la Sankta Patro （罗马）教皇 

la sankta Semajno 圣周（指复活节前的一个星期） 



la Sankta Skribo 圣经 

la Sankta Spirito （基督教三位一体的）圣灵 

la sankta Tablo 圣餐台 

la sankta tombo (de Jesuo) （耶稣的）圣墓 

la Sankta Urbo 圣城（指耶路撒冷） 

la Sankta Vendredo 耶稣受难日（复活节前的星期五） 

la sankta Virgulino 圣母（耶稣的母亲） 

la sanktaj apostoloj 耶稣十二使徒 

la Sanktaj Libroj （新旧约）圣经 

la Sanktaj Lokoj 圣地（指耶稣、穆罕默德、释迦牟尼曾经生活过的地方） 

la Sanktaj Skriboj 宗教经典；（圣经）旧约全书和新约全书 

la scenejo de la krimo 犯罪现场 

la scienco estas “ni”, la arto estas “mi” 科学是集体的智慧，艺术是个人的创造 

la seka reĝimo （美国过去实行的）禁酒制 

la sekretoj de la naturo 大自然的奥秘 

la seksa membro 阴茎；男性生殖器；阳具 

la senarta ĉarmo de freŝa knabino 少女纯朴［天然］的美 

la senfunda barelo de l’ Danaidinoj 达那伊得斯的无底桶；填不满的无底洞（意为：永无休

止的无效劳动或永不能满足的欲望）（源出希腊神话：埃及王达那俄斯有五十个女儿，

称为达那伊得斯，其中四十九个奉父命在新婚之夜杀死了各自的丈夫，因此她们死后，

神为了惩罚她们，命令她们永远不停地向无底的桶里注水） 

la senkulpeco de la piuloj gvidos ilin; sed la falsemo pereigos la maliculojn
 (M) 正直人的纯

正，必引导自己；奸诈人的乖僻，必毁灭自己 

la sep kolonoj de la saĝo
 (M) 智慧七柱（即公义、殷勤、正直、仁慈、节制、诚实和谦卑） 

la sep maroj （世界）七大洋（北冰洋，北大西洋，南大西洋，北太平洋，南太平洋，印

度洋） 

la sep mirindaĵoj de la mondo 世界七大奇迹 

la sep mortaj pekoj （天主教所认为的）七宗可遭天罚的大罪（即傲慢、妒忌、暴怒、懒

惰、贪婪、贪食及色欲） 

la sep mortomeritaj [mortaj] pekoj 七大罪（骄傲、贪婪、淫欲、忿怒、饕餮、嫉妒、懒惰） 

la sep sakramentojn （天主教）七大圣事（即圣洗圣事、坚振圣事、圣体圣事、告解［忏

悔］圣事、病人傅油圣事、圣秩圣事、婚配圣事） 

la sep virtoj （《圣经》中的）七德（指谦卑，温纯，善施，贞洁，适度，热心及慷概） 

la sepa arto 第七艺术（指电影） 

la serpento de Aaron
 (M) 亚伦的手杖变成的蛇；压倒一切的力量 

la ses klasikaj artoj （西方的）六种古典艺术（指建筑、绘画、雕塑、摄影四种造型艺术

或称空间艺术和音乐、舞蹈两种时间艺术） 

la sesa senso 第六感官；直觉 

la sigelo ankoraŭ ne estas metita
 (Z) 印还没有盖上；事情还不确实；事情还没有把握 

la sigelo de l’ amo 爱的印记；爱的保证（指接吻、结婚或婴儿） 

la signo de Kaino 该隐的记号；犯有杀人罪的标记；作恶的痕迹（《圣经》典故，源出《创

世纪》第 4 章 1－15 节。该隐因忌妒杀害了其弟亚伯，上帝把他逐出家园，并在他额上

作了一个记号，标明他是杀人犯，同时也警告别人，谁要是杀了该隐，也会遭到报应） 

la sindevigo estas la komenco de la ĝentileco kaj eĉ de la moralo 自我约束是礼貌的甚或是



道德的开端 

la sonado de trumpeto, ĉe kiu la muro de Jeriĥo falis malsupren
 (M) 耶利哥城应声倒下的喇

叭声；极洪亮的声音 

la spirito de leĝo 法律的精神；法意 

la spirito ja estas fervora, sed la karno estas malforta
 (N) 心灵固然愿意，肉体却软弱了（意

为：力不从心；心有余而力不足） 

la spiritoj de lumo 天使 

la spiritoj de mallumo 魔鬼；恶魔 

la starantaj ŝtonoj de Karnako 卡尔那克竖石（Karnako 为法国布列塔尼半岛一村庄名，以

铜器时代遗留的孤立巨石著称） 

la stilo estas la homo (mem) 风格即人；文如其人 

la stilo odoras la lampon 文笔带有过分雕琢的痕迹 

la suno ĵetis oblikve siajn radiojn 太阳的光线已经西斜，太阳已经偏西 

la suno leviĝas super la malbonuloj kaj bonuloj, kaj sendas pluvon sur la justulojn kaj la 

maljustulojn
 (N) 日头照好人，也照歹人，降雨给义人，也给不义的人 

la sunradio postvivos ja nin ĉiujn 在我们所有的人都逝去以后，阳光仍然照耀大地 

la superaj aŭtoritatoj
 (N) 当局；有权势的人物 

la supereco de scienco konsistas en tio, ke la saĝeco donas vivon al sia posedanto
 (M) 惟独智

慧能保全智慧人的生命，这就是知识的益处 

la superstiĉo estas nur la karikaturo de vera religia sento 迷信只不过是对真正宗教感情的

扭曲 

la supervivo de la plej taŭgaj 适者生存 

la supra fino de la tablo （宴会餐桌的）上席（荣誉席位） 

la suverena bono 至善 

la suverena pontifiko 教皇 

la ŝafido de Dio
 (N) 神的羔羊；基督；救世主 

la ŝipo iris al la fundo kun siaj homoj kaj musoj 那条船沉没了，全船的人都淹死了（本句

中的“kun siaj homoj kaj musoj”意为“连同一切生灵”） 

la ŝipo pereis kun siaj homoj kaj musoj 那条船沉没了，全船的人都淹死了（本句中的“kun 

siaj homoj kaj musoj”意为“连同一切生灵”） 

la ŝlosilo de l’ enigmo 谜底 

la ŝlosiloj de sankta petro [de la papo] 罗马教皇的权力 

la ŝtono de la Kaabo （在麦加的穆斯林圣堂内供）黑石 

la ŝtono de la Saĝuloj 点金石；法宝；灵丹妙药 

la ŝtonoj ekkrios!
 (N) 顽石也将为之喊叫（形容某一事物如此可怕、怪诞或丑恶的，连本来

不会说话的石头也会忍无可忍，愤懑地喊叫）；（指极大的罪恶等）太岂有此理，令人发

指 

la ŝvito abunde gutadas 大汗淋漓 

la Tabeloj de la Interligo 约版；摩西十诫（摩西曾在西奈山上接受上帝写在两块石板上的

“十诫”）  

la tablo de l’ Sinjoro 圣餐台 

la taga ordo 议事日程 

la tago de la lasta juĝo [de Lasta Juĝo]
 (N) 上帝的最后审判日；世界末日 

la tago de la morto estas pli bona, ol la tago de la naskiĝo
 (M) 人死的日子，胜过人生的日子 



la tago de Valenteno 圣瓦伦丁节；情人节（2 月 14 日） 

la tagoj de homo estas kiel pasanta ombro
 (M) 他的年日如同影子匆匆消逝 

la tagoj estas kalkuleblaj 死在眼前；离死不远 

la Tarpeja Roko estas proksima de Kapitolo 塔尔佩亚悬崖距卡皮托利神殿很近；失败常跟

随在成功之后；荣耀后面是覆亡（tarpeja：塔尔佩亚，传说中罗马守将塔尔佩尤斯的女

儿，当撒宾人偷袭罗马时，她被收买，私开城堡大门，但仍被撒宾人从一座山崖上扔下

处死，葬于 kapitolo 山上的万神殿；la ~a roko 塔尔佩亚岩石，古罗马 kapitolo 山上的悬

崖，叛国者从此处扔下处死） 

la tasoj, kiuj gajigas, sed ne ebriigas 提神而不醉人的饮料；茶 

la tempo ĉiam malkaŝas la veron
 (Z) 时间总能揭示真理；日久见分晓 

la tempo venos, ni ĉion komprenos
 (Z) 时候一到，一切都见分晓 

la tendoj de jakobo 犹太人居住区 

la tera maŝino 地球 

la timo antaŭ Dio estas la komenco de sciado 敬畏上帝是知识的开端 

la torĉoj de Himeno 婚姻；恋情，爱情（Himeno 是司婚姻之神，可转义作“结婚”和“婚

姻”讲。“la torĉoj de Himeno”即为一对恋人在婚姻之神的火炬光芒照耀下而产生的激

情，也就是恋情或爱情的意思） 

la transmigrado de la animoj 灵魂转世 

la tri kvaronoj 大部分；几乎全部 

la Tria Ordo （法国大革命前的）第三等级（即平民） 

la tria sekso 搞同性恋的人；同性恋者 

la Tria Stato 第三等级；市民（过去法国贵族、僧侣以下的一个等级） 

la triumfado de malvirtuloj estas mallongatempa, kaj la ĝojo de hipokritulo estas nur 

momenta
 (M) 恶人夸胜是暂时的，不敬虔人的喜乐，不过转眼之间 

la tro konstanta elokventeco, diris Paskalo, enuigas 帕斯卡说，过度使用的辩才令人生厌 

la trono kaj la altaro 俗权和教权 

la turmento de amo rifuzita 失恋的痛苦 

la turo de Babelo 巴别塔（或译巴比尔塔，《圣经》中所说的没有建成的通天塔） 

la tuta fermagazeno de Vulkano 全部武器；全副武装 

la tuta ludo ne valoras kandelon
 (Z) 得不偿失 

la tuta mondo scias 举世皆知；无人不晓 

la tutmonda amo ĉion konstruas kaj konservas 博爱创造一切，保存一切 

la umbiliko de la mondo 世界中心；（讽）世界之精英 

la universo, diris Paskalo, estas sfero, kies centro estas ĉie kaj periferio nenie 帕斯卡尔说，

宇宙是一个球体，其中心到处皆是，其周边却不存在 

la unua devo de la homo estas ne malutili la aliajn homojn 人的第一责任是不危害他人 

la unua frukto de lia forto 长子；头胎子（圣经用语） 

la unua hirundo 报春的使者；先声；先光；先驱 

la unua ĵeti al iu ŝtonon 首先攻击；带头谴责；首先发难 

la unua kaj la lasta 最先的与最后的；首先的与末后的 

la unua renkontita （= la unua trovita） 

la unua ŝtono de konstruaĵo 建筑物的奠基石 

la unua ŝtupo estas trapasita 第一个难关已经渡过 

la unua trovita
 (Z) 任何一个最先遇到的人；偶然遇到的任何人；随便哪一个人；不管什么



人（unua 在这里有“任何一个”、“随便一个”的含义。la unua trovita 实际是指“随便

遇到的一个人”。例如：demandu la unuan trovitan 请去问随便遇到的一个人吧） 

la unua violonisto 第一小提琴手；第一把手；举足轻重的角色 

la unuan fojon veni en la mondon 初次进入上流社会 

la Urbo de l’ Lumoj 光明之城（指巴黎） 

la vaganta judo = la eterne migranta judo 

la valo de densa mallumo
 (M) 死荫的幽谷；长夜漫漫、危机四伏的人生旅程；也指濒临死亡

的痛苦时刻（见《圣经·旧约·诗篇》23 篇 4 节） 

la Valpurga nokto 瓦普几司之夜（也译沃尔珀吉斯之夜）；女巫五朔节（五月一日前夜）（按

德国神话，4 月 30 日夜晚德国人崇拜的英国八世纪的女圣者圣沃尔珀吉斯在哈尔茨山

布罗肯峰设宴招待魔鬼与女巫狂欢作乐） 

la vegetala regno 植物界 

la venta flanko （船的）向风的一侧；向风面 

la vera stilo Esperanta estas nur stilo simpla kaj logika 真正的世界语文风只能是简单而又

符合逻辑的文风 

la verda lumo de ŝipo [de aviadilo] 船［飞机］的绿灯（显示该船或飞机的右舷） 

la verda sezono 绿色的季节；春季 

la verda standardo (de Esperanto) （世界语的）绿星旗 

la verda stelo （作为世界语徽记的）绿星章 

la verda trafiklumo 交通绿灯 

la vespero de la vivo 晚年；暮年 

la viandaj tagoj 食肉日（狂欢节的最后四天） 

la vino gajigas la koron de la homo
 (M) 酒能悦人心 

la vino mordas kiel serpento kaj pikas kiel vipuro
 (M) 酒咬你如蛇，刺你如毒蛇 

la Virgulino Maria 圣母玛利亚 

la virto sin mem rekompencas 德行本身就是报酬 

la virtoj perdiĝas en la intereso, same kiel la riveroj en la maro 美德消失在私利之中，如同

江河流入大海 

la vivo de homo ne konsistas en la abundeco de liaj posedaĵoj
 (N) 人的生命，不在乎家道丰

富 

la vivo de iu estas sur hareto = la vivo de iu pendas de hareto 

la vivo de iu pendas de hareto 某人的生命危在旦夕；命悬一线 

la vivo estas dramo, kiu eligas larmojn el viaj okuloj, dum ĝi tiklas vian diafragmon al rido 

生活是一部既催人泪下又令人发笑的正剧 

la vivo estas pli ol nutraĵo, kaj la korpo pli ol vestaĵo
 (N) 生命胜于饮食，身体胜于衣裳 

la vivo staras sur la karto
 (Z) 生命押在纸牌上（意为：生命处在危急关头；朝不保夕；岌岌

可危）；人生就是赌博 

la vivo valoras tiom, kiom da feliĉo ĝi enhavas 生命的价值在于享有多少幸福 

la vizaĝo de la tero 大地的面貌 

la voĉo de la naturo 天性的呼声；本能的呼声 

la voĉo de la popolo 人民的声音；民意；舆论 

la voĉo de la prudento 理智的呼声 

la voĉo de sango
 (M) 骨肉情谊 

la voĉo de sia konscienco 自己良心的呼声 



la Vojo Appia 从罗马经过加普亚等地的军用大道 

la vojo brulas sub liaj plandoj 路在他地鞋底下燃烧着；他尽快地赶路；他想要尽快到达 

la vojo de ĉiu karno 众生之道；人生必然的归宿；死 

la vojo de malsaĝulo estas ĝusta en liaj okuloj
 (M) 愚妄人所行的，在自己眼中看为正直 

la vojo de piuloj estas kiel lumo leviĝanta, kiu ĉiam pli lumas ĝis plena tagiĝo
 (M) 义人的路，

好像黎明的光，越照越明，直到日午 

la Vojo Sankta 圣路 

la vojstrekon de malpiuloj ne iru
 (M) 不可行恶人的狭路 

la vorto estas preta sur la lipoj 话已到了嘴边 

la Vorto fariĝis karno kaj loĝis inter ni
 (N) 道成了肉身住在我们中间 

la vortoj de homa buŝo estas profunda akvo; la fonto de saĝo estas fluanta rivero
 (M) 人口中

的言语，如同深水。智慧的泉源，好像涌流的河水 

la vortoj flugas sed la pensoj sidas 言辞在飞翔，思想仍原样 

la vosto de ŝtormo 暴风雨的尾声 

labori kiel benediktano 坚持不懈地工作（起初本笃会修士的工作是整理和保管大量的古代

经文） 

laboristoj de la dekunua horo
 (N) 最后来的信徒（源出《圣经·新约·马太福音》20 章中的

一个比喻。原指最后即快要收工时雇来的摘葡萄的工人。因葡萄工人每天工作十二小时，

故“la dekunua horo”就是“最后时刻”的意思） 

laboro donas bonstaton, mallaboro malsaton
 (Z) 劳动使人富裕，懒惰使人挨饿 

laboro estas ofte la patro de plezuro 劳动常为欢乐之本 

laboro finita — ripozo merita
 (Z) 工作完毕，就该休息 

laboro fortigas, ripozo putrigas
 (Z) 劳动使人强壮，休息使人懒散 

laboro homon nutras, sen laboro li putras 人靠劳动养活，不劳动人就堕落 

laboro kaj pacienco kondukas al potenco
 (Z) 劳动加毅力能产生力量 

laboro kondukas al honoro kaj oro
 (Z) 劳动带来荣誉和金钱 

laboro lacigas, sed akiro ĝojigas
 (Z) 工作使人疲劳，收获令人喜悦 

laboro ne estas leporo — ĝi haltos, ne forsaltos
 (Z) 工作不是兔子——它会暂停，不会丢失

（意为：暂时停顿或推迟进行的事情不会前功尽弃） 

lama je ambaŭ piedoj 双腿全跛；憋脚；太差劲；太窝囊 

lama sur du flankoj 犹豫在两者之间 

lando, en kiu fluas lakto kaj mielo
 (M) 流奶与蜜之地；丰饶之国；鱼米之乡 

lang’ estas mola kaj laŭvole petola
 (Z) 舌头柔软，可以随意嬉戏（意为：任意造谣中伤、散

布流言蜚语） 

langa vundo plej profunda
 (Z) 舌头伤人伤得最深（意为：恶语中伤最为可怕） 

lango miela, sed koro kruela
 (Z) 嘴甜心狠；口蜜腹剑 

lango nenion atingas, se ĝin saĝo ne svingas
 (Z) 如果没有智慧，巧舌如簧也白费 

lango via plektas falsaĵon 你的舌头在编造谎言 

lang-vora kiso 舌吻 

lanteca striko 怠工 

larĝa estas la pordego kaj vasta estas la vojo kondukanta al la pereo
 (N) 引到灭亡，那门是宽

的，路是大的 

larĝe kaj lukse （生活）阔绰奢侈 

larmo virina baldaŭ sekiĝas
 (Z) 女人的眼泪干得快（意为：女人的悲痛一般是比较短暂的） 



larmoj pravecon ne pruvas
 (Z) 眼泪不证明有理 

larmoj ŝuldon ne pagas
 (Z) 眼泪偿还不了债务 

Laroj kaj Penatoj 家园，故乡；老家（在古罗马人的信念里 Laroj 是长者死后的灵魂，被

看作是保佑后代和保护家庭不受外来破坏的家神；Penatoj 是古罗马人的灶神，被看作

是家园的守护者，其职责是保护家庭不受内部的破坏） 

lasi al iu la eblon 给某人以„的可能性 

lasi al iu la lastan vorton 让某人在争论中取胜 

lasi fali la manojn
 (Z) 让双手垂下；气馁；撒手不干（指对所做的工作失去兴趣、失去信心

或感到失望，因而干不下去或放弃努力，不想再干下去） 

lasi flanke （对某物）忽略不计；搁置不顾；（对某物）不闻不问 

lasi ion en la ombro 对某事物不予注意；对某事置之不理；让某事无声无息；不提到某事 

lasi la mondon iri, kiel ĝi iras 不要把世态变迁放在心上；对人世的变迁漠然视之；对事情

听其自然，不去管它；听其自然，随它去吧；不必重视舆论 

lasi la naturon agi mem 任其自然发展；顺乎自然（尤指自然疗法中不用药物而让机体自愈

的医疗原则） 

lasi liberan kuron al sia fantazio 任幻想自由驰骋；任意遐想；充分发挥想像力；一味幻想 

lasi lokon por... 为„留出余地；顾及 

lasi sin kapti per lertaj vortoj [per flatoj] 被花言巧语［奉承话］所迷惑 

lasi sin trompi 让自己受骗；被人欺骗 

lasi sin venki de bestaj instinktoj 兽性大发 

lasta provludo （正式上演前的）彩排 

lasta tabulo de savo 最后的一块救生木板；最后的靠山；最后的希望；最后的办法；最后

一着 

lasta vorto （在辩论等中的）最后的意见；决定性的意见；定论 

laste sed ne malĉefe 最后但并非最不重要的（一点） 

lasthora informo 最新消息，刚才收到的消息 

lasthora novaĵo （报纸付印时插入的）最后消息 

lasthora sciigo （报刊付印前）的最后消息 

lasu la mortintojn enterigi siajn mortintojn!
 (N) 任凭死人埋葬他们的死人吧；过去的就让它

过去吧（意为旧事不要重提）；不计前嫌忘掉过去；不念往事；割断旧情；既往不咎 

lasu vian propran senton esti via gvidanto 就让你自己的感觉作你的向导吧；你就跟着感觉

走吧 

laŭ ĉiuj leĝoj de la arto
 (Z) 完全按技艺的规矩；（用作讽刺语）规行矩步地——注：这条惯

用语出自柴门霍夫的《世界语谚语集》。它来源于俄语的“по всем правилам искусства”。

《大俄汉词典》p. 1643 上这条俄语惯用语被译为：“（常用作讽）完全照（某种艺术、

手艺等的）规矩；十分内行地”。我认为，既然这条世界语惯用语是直接从俄语引进的，

它就应该保留原来的俄语惯用语的语义和讽刺色彩。 

laŭ ies bildo kaj simileco
 (M) 模仿某人的样子；与某人一模一样 

laŭ ies bontrovo 随某人的便；随某人高兴；随心所愿 

laŭ ies opinio 按某人的意见；据某人看来；某人认为；依某人之见 

laŭ la agoj de l’ homo estas lia nomo
 (Z) 人的名声好坏取决于他的行为（意为：人因其行为

而被评断。） 

laŭ la arbitro de iu 任某人摆布，受某人的支配 

laŭ la frukto oni arbon ekkonas
 (Z) 观其果而识其树（，观其行而知其人）；认树认果实（，



看人看行动）（出自《圣经·新约》《马太福音》12：33：aŭ faru la arbon bona kaj ĝian frukton 

bona, aŭ faru la arbon malbona kaj ĝian frukton malbona; ĉar la arbo estas konata per la 

frukto 你们或以为树好，果子也好；树坏，果子也坏。因为看果子，就可以知道树） 

laŭ la merito de siaj manoj homo ricevas redonon
 (M) 人手所作的，必为自己的报应 

laŭ la personoj, kun kiuj oni havas interrilatojn, estas difinita la valoro de homo 人的价值

依人与人之间的相互关系而定 

laŭ mezuro de ebleco 尽可能地；在可能的范围内 

laŭ mi 照我看来 

laŭ mia scio 就我所知 

laŭ procedura demando 按照程序 

laŭdegi iun ĝis la ĉielo 把某人捧上天；过分夸奖 

laŭdu belecon de l’ maro, sed ĉe rando de arbaro
 (Z) 赞美大海的美景吧，但要留在林边（意

为：如果下海，就遇到危险） 

laŭdu la maron, sed restu sur tero
 (Z) 赞美大海，但不要离开陆地（意为：如果下海，就会

遇到危险） 

laŭdu tagon nur vespere
 (Z) 赞美白天，要等到晚上（整个白天的天气好坏要到晚上才能下

结论。意为：不要过早下结论） 

laŭkutima leĝo 习惯法；不成文法 

laŭlonge kaj laŭlarĝe 纵横；遍；到处 

laŭmezure, kiel... 随着„ 

laŭta nomo 显赫的名字，鼎鼎大名 

laŭta skandalo 引起极大轰动的丑闻 

laŭtaj frazoj 大话，虚夸［浮夸］的话，夸夸其谈 

laŭtaj reklamoj 引人注目的广告 

laŭtradicia leĝo 习惯法；不成文法 

laŭvide revidi 面熟；仅仅熟悉某人面貌 

lavi al si la manojn pri io 声明某事与我无关（参见 mi lavas al mi la manojn） 

lavi siajn manojn
 (N) 洗净自己的手；声明某事与我无关；不承认自己对某事负有责任；开

脱责任，洗刷罪名（注：这一《圣经》习语很容易使我们联想起汉语的“洗手不干”。

《世界语汉语词典》在 523 页上也是这样翻译的。另外，该词典还在 489 页上把“pri tio 

mi lavas al mi la manojn”译成“那件事我不插手”。这些译法都是不正确的。要了解这

一习语的确切含义，必须先弄清它的来源。古代犹太人和罗马人有一种习俗：法官在法

庭上要当众行洗手礼，以表明自己纯洁、公正。在《圣经》《新约•马太福音》第二十七

章中记载的关于耶稣遇难的一节经文中，我们可以看到，总督彼拉多拿水在众人面前洗

手，就是想当众表明他没有参与对耶稣的血腥迫害，即这件罪行与他无关。《圣经》《旧

约•诗篇》第七十三篇：“nur vane mi purigis mian koron, kaj lavis per senkulpeco miajn 

manojn, kaj mi turmentiĝadis ĉiutage, kaj mi suferas punon ĉiumatene! ” 我实在徒然洁净

了我的心，徒然洗手表明无辜，因为我终日遭灾难，每天早晨受惩治。莎士比亚在他的

著名悲剧《麦克白》曾引用过这一习语。剧中受到良心谴责的麦克白夫人痛心疾首地说：

“ĉiuj parfumoj de arabujo ne povus bonodorige lavi tiun ĉi maneton!” 用全阿拉伯的香水

也无法清洗洁净我的这一只罪恶的手！） 

lavu tutan jaron, negro ne blankiĝos
 (Z) 即使洗上一年，黑人也洗不成白人；生就的黑皮肤

洗不白（意为：干徒劳无益的或不可能实现的傻事。源出《圣经·旧约》《耶利米书》

13：23：ĉu negro povas ŝanĝi sian haŭton aŭ leopardo siajn makulojn 古实人岂能改变皮肤



呢，豹岂能改变斑点呢？句中的古实人即指黑人） 

lecionoj al profesoro estas vana laboro
 (Z) 给教授上课，犹如班门弄斧（意为：门外汉不要

在行家面前指手画脚） 

legante povi ampleksi dek liniojn per unu rigardo 读书能够一目十行 

legi inter la linioj 读出字里行间的意思；揣摩行间的言外之意；体会弦外之音 

legi la manplatajn liniojn 看手相 

legi voĉe 朗读；诵读 

leĝe kaj rajte
 (Z) 既合法又正当；合理合法 

leĝo estas bona, se advokato ĝin helpas
 (Z) 如果律师帮忙，法律就会宽容；只有律师帮忙，

法律才会公正 

leĝo estas cedema: kien vi deziras, ĝi iras
 (Z) 法律是随和的：你要到哪里，它就（跟着你）

到哪里 

leĝo malaperas, moro daŭras
 (Z) 法律消亡，习俗犹存 

leĝo mallertulon ligas, lertulon fortigas
 (Z) 法律把笨拙的人捆住，法律使灵巧的人有力 

leĝo pasintaĵon ne tuŝas
 (Z) 法律不追溯既往（法律只适用于它施行以后，而不适用于它施

行前所发生的事，这就是法律上的“不溯既往”的原则） 

leĝo valoras por poste, sed ne por antaŭe
 (Z) 法律在它施行后有效，对既往无效（句中的

valori 作 validi 讲） 

leki al si la fingrojn （吃或喝时）舔手指；吃或喝得津津有味；太好吃或喝了；味道好极

了 

leki al si la lipojn （馋得）舔嘴唇；馋涎欲滴 

leki humilon 忍辱含垢；低声下气 

leki ies manon 向某人谄媚；拍某人马屁；给某人溜须 

leki la lipojn 馋涎欲滴 

leki la polvon de ies piedoj
 (M) 舔某人脚上的尘土；低三下四地奉承某人；给某人溜须；拍

某人马屁；巴结某人 

leki polvon 被打倒在地；被打得一败涂地 

leki polvon, kiel serpento
 (M) 舔土如蛇；屈服，降服；低三下四；卑躬屈膝 

leopardo ne povas ŝanĝi siajn makulojn
 (M) 秉性难移；本性难移 

lernado havas maldolĉan radikon, sed bonan efikon
 (Z) 学习根苦而果甜；学习根苦，学习

果甜 

lernado sen fruktoj ne restas
 (Z) 学习不会没有成果 

lerneja sekreto ne iru al gazeto
 (Z) 学校内部的事不要公开到报刊上去（意近：家丑不可外

扬） 

lernu juna — vi scios maljuna
 (Z) 年轻时学习，年老时才会有见识 

lernu juna, por esti saĝa maljuna
 (Z) 为了老年有智慧，少年时代要学习 

lerteco sorĉon ne bezonas
 (Z) 灵巧不需要魔法（意为：技艺高超的人能做出一般人难以做到

的事） 

letere pli 另有信（电报用语） 

letero de rompo 绝交信 

letero sekvas 另有信（书信用语） 

leveti la brovojn 稍稍扬起眉毛（表示有疑问、惊讶） 

levi demandon pri ordo 提出一个有关程序的问题；提出议事规程问题（在会议上中断辩论

或打断他人发言提出某事或某人的发言是否符合议事规程） 



levi iun al la purpuro 提升某人为红衣主教 

levi iun de la pavimo 使某人摆脱穷困 

levi iun sur la ŝildon 把某人抬到盾牌上；极力赞扬；盛赞；颂扬；吹棒 

levi kontraŭ iun la piedon 凌辱某人；侮慢某人 

levi la ĉapelon antaŭ iu 向某人行脱帽礼；向某人致敬；向某人致意 

levi la ganton = delevi la ganton 

levi la glason al ies sano 举杯祝某人健康 

levi la kapon 昂起头来；扬眉吐气；振作精神 

levi la kornojn 扬起了角（意为：施展威风） 

levi la manon por fari ĵuron 举手宣誓（表示忠诚） 

levi la okulojn al iu [io] 抬起眼来看某人（或某物） 

levi la okulojn al la ĉielo
 (N) 举目望天（表向上帝祈祷时的虔诚） 

levi la pokalon al ies sano 举杯祝某人健康 

levi siajn ŝultrojn 耸肩 

levi sian kornon kontraŭ iun 向某人扬起角；向某人显示斗志；反对某人 

levi sian manon al iu 举手召唤某人 

levi supren la kreston 神气活现；勇气十足 

levi supren sian kornon
 (M) 趾高气扬；狂妄自大 

leviĝi ĉe la tablo 离席；退席 

leviĝi kun la suno 黎明即起；早起 

leviĝi super sian staton 地位（或身分）得以提高；飞黄腾达 

leviĝu kun la suno, edziĝu dum juna
 (Z) 起床要在日出时，结婚要在年青时 

levu la manojn! 举起手来！（命令投降） 

li (la honestulo) ne kalumnias per sia lango, ne faras malbonon al sia kunulo, kaj ne ĵetas 

malhonoron sur sian proksimulon
 (M) 他不以舌头谗谤人，不恶待朋友，也不随伙毁谤

邻里 

li ankoraŭ ne havas amikinon 他还没女朋友 

li atendas kaj plendas kaj denove atendas
 (Z) 他等待，他抱怨，过后还得再等待（意为：不

得不长期地或无限期地等待） 

li atendas, ke la okazo venu al lia nazo
 (Z) 他坐等机会来到眼前（意为：永远不可能等到） 

li bruligis al si la lipharojn
 (Z) 他把自己的（上唇）胡子燎焦；他遭到难堪的失败 

li ĉiam restas egala al si mem 他始终是那个样子 

li dentojn prunti ne bezonas
 (Z) 他并不需要借牙齿（来自卫或反抗）；他不是软弱可欺的人 

li diris adiaŭ al la mondo surtera
 (Z) 他已向人世告别；他已死了 

li donas peceton da pano kaj bategon per mano
 (Z) 他送给面包一小片，外加一记大耳光（意

为：侮辱性的施舍。意近：嗟来之食） 

li eĉ el sablo vipojn tordas
 (Z) 他甚至能把沙子搓成鞭子（意为：他能从一切事物中获得好

处；他善于牟利） 

li ekscitiĝas kiel bolanta lakto
 (Z) 他像煮沸的牛奶那样容易激动；他一碰就火；他脾气暴躁

易怒 

li elspezis sian lastan groŝon 他花掉了身边最后一文钱 

li envolvis sin en severecon kiel en mantelon
 (M) 他以报仇为衣服，以热心为外袍 

li esploris iom la fundon de la glaso
 (Z) 他已有醉意 

li estas aŭreolita de granda prestiĝo 他享有极高的威望 



li estas bravulo en sia angulo
 (Z) 他是躲在角落里的勇士；他是假好汉，真懦夫 

li estas en acida humoro
 (Z) 他（因不满、赌气等原因）心情不快；他闷闷不乐；他心情酸

溜溜的 

li estas en klopodoj de l’ kapo ĝis piedoj
 (Z) 他忙得不亦乐乎 

li estas flamiĝema kiel rezina ligno
 (Z) 他像含树脂的木头那样容易着火；他非常容易激动；

他极易动怒 

li estas frotita kaj polurita
 (Z) 他饱经世故；他很有处世经验 

li estas homo sperta kaj lerta
 (Z) 他是一个既老练又灵巧的人（意为：他不是好惹的）；他并

非等闲之辈；他老于世故 

li estas kompetenta, kiel besto pri arĝento
 (Z) 他（对事物）毫无识别能力；他一窍不通（牲

畜是不能识别金银的。此谚语常用来讥讽一个人对事物的识别能力的低下） 

li estas la portreto de sia patro
 (Z) 他长得跟他父亲一模一样 

li estas la vivanta bildo de sia patro 他长得和父亲一模一样 

li estas malica kaj kruela kiel vipuro 他毒如蛇蝎 

li estas mem la aŭtoro de sia malfeliĉo 是他自己招来的灾祸；他是自作孽 

li estas najlo en mia ĉerko 他非常令我生厌；他讨厌死了 

li estas preskaŭ mia frato: nepo de kuzo de onklo de konato
 (Z) 他是我的一个沾不上边的亲

属（nepo de kuzo de onklo de konato 的意思是“一个熟人的伯父的堂兄的孙子”或“一

个熟人的舅父的表兄的外孙”等，具有这种关系的人当然是不能称为真正意义上的

“frato”。） 

li estas sia propra mastrino
 (Z) 他是他自己的主妇（意为：他是单身汉） 

li estas tute el oro kaj fero 他是收买不了的；他极其廉洁 

li estas vera diablo kun la virinoj! 他是女人真正的魔鬼（意为：勾引女人的老手） 

li estas vera hidrargo
 (Z) 他不停地活动；他非常好动 

li falis en la kavon, kiun li pretigis
 (M) 他掉在自己所挖的阱里 

li faras princan promeson, sed ne havas eĉ speson
 (Z) 他慷慨许诺，但却身无分文（意为：

开空头支票）（princa 在句中取其转义，作“慷慨大方的”讲） 

li faris sian lastan translokiĝon
 (Z) 他已完成了最后一次迁居（意为：他已死了） 

li foriris kun longa nazo
 (Z) 拉长了脸［沉着脸］走开了（形容失望或遭到失败） 

li foriris, por savi sian vivon
 (M) 他逃命去了 

li forpelis siajn piedojn
 (Z) 他迅速逃跑了；他迅速跑掉了 

li havas ankoraŭ la lakton sur la lipoj
 (Z) 他乳臭未干；他还是黄口小儿（意为：年幼无知，

缺乏经验） 

li havas ankoraŭ printempon en kapo
 (Z) 他年幼无知；他人老心不老 

li havas cerbon ne tro potencan
 (Z) 他头脑愚钝；他头脑不太好使 

li havas ĉiun horon alian moron
 (Z) 他时刻改变习惯；他的性格变化不定［反复无常］ 

li havas dentojn ne por parado
 (Z) 他长牙齿不是为了炫示（而是为了自卫）；他不是软弱可

欺的人；他并不是见到好的东西而不想吃的人 

li havas en la cerbo tro multe da herbo
 (Z) 他愚蠢无知；他是个草包 

li havas kriantan similecon kun sia frato 他和他的兄弟极其相似 

li havas la kapon fortike sur la kolo
 (Z) 他脖子上牢实地长着个脑袋；他精明能干；他很有

见识 

li havas la kapon sur ĝusta loko
 (Z) = li havas la kapon sur la ĝusta loko 

li havas la kapon sur la ĝusta loko
 (Z) 他很有头脑；他聪明能干（意为：不可小看他） 



li havas muŝon en la kapo
 (Z) 他脑袋里有一只苍蝇；他无故情绪不佳；他无故发脾气 

li havas nek ĉelon, nek kelon
 (Z) 他贫无立锥之地；他无家可归 

li havas pli da mono ol da bezono
 (Z) 他的钱多得用不完；他有的是钱；他非常富有 

li havas pli da mono, ol li povas kalkuli
 (Z) 他的钱多得数不过来；他有的是钱；他非常富有 

li havas pli da ŝuldoj en la urbo, ol da haroj en la barbo
 (Z) 他在城里的债务比胡须还多；他

欠下一身债；他负债累累 

li havas siajn kapricojn
 (Z) 他很任性；他好耍性子；他反复无常 

li havas truon en la manplato
 (Z) 他手掌上有一个洞；他花钱大手大脚；他挥霍浪费 

li havis unu glason troan 他多喝了一杯；他喝醉了 

li havis viandon, mi havis nur oston — li havis la ĝuon, mi pagis la koston
 (Z) 他吃肉，我只

吃骨头；他享受，我给他付钱（意为：别人占便宜，自己吃亏） 

li jam estas trans montoj kaj maro
 (Z) 他已在山和海的那边；他消失不见了 

li jam faras la lastan spiron
 (Z) 他已咽气；他已死了 

li ĵus elrampis el la ova ŝelo
 (Z) 他年幼无知；他缺乏经验（直译为：他刚从蛋壳中孵出） 

li komprenas predikon, kiel bovo muzikon
 (Z) 他听不懂讲道，犹如牛听不懂音乐（意为：他

一窍不通。意近：对牛弹琴） 

li konstruis por si mem ĥimerkastelon 他为自己建造一所空中楼阁；他白日做梦 

li kuraĝon kolekti ne bezonas
 (Z) 他不需要鼓足勇气（就敢去干）；他沉着镇静 

li loĝas tie, kien eĉ birdo ne flugas
 (Z) 他住在连鸟都飞不到的地方；他住在极远的地方 

li mem estas patrono por sia persono
 (Z) 他是他自己的保护人；他是他自身的尊严（或权益）

的捍卫者 

li mensogas maŝine
 (Z) 他像机械一样自动撒谎；他撒谎成性 

li mensogas pli ol dentotiristo 他满口谎言 

li mensogas tiel, ke la muroj krakas
 (Z) 他撒谎撒得连墙壁都震天价响；他漫天撒谎 

li minacas per fingro en la poŝo
 (Z) 他用藏在口袋里的一个指头威胁；他色厉内荏 

li ne atentis la konsilon de la maljunulo
 (M) 他不听老年人给他出的主意 

li ne elpensis la filozofian ŝtonon
 (Z) 他做不出惊人的事来；他脑筋并不怎么灵活；他并非聪

明人（直译为：他并未发明出点金石。“filozofia ŝtono”是西方点金术士希望能找到的

一种所谓能把贱金属化为真金的仙石） 

li ne elrampis ankoraŭ el la vindoj
 (Z) 他还没有脱离襁褓；他还年幼无知；他乳臭未干 

li ne estas el la grandaj saĝuloj
 (Z) 他并不怎么聪明；他是碌碌无能之辈 

li ne estas el la regimento de timuloj
 (Z) 他并非胆怯懦弱之辈（意为：他英勇坚强） 

li ne estu mortigita laŭ la akuzo de unu atestanto
 (M) 不可凭一个见证人的口供将他治死 

li ne frapis al si ankoraŭ la kornojn
 (Z) 他还年幼无知；他还缺乏经验（直译：他还没有拍

过自己头上的角。牛羊鹿等动物的幼崽是没有角的；角是随着身体发育成熟逐渐长出来

的） 

li ne havas kapon de ministro
 (Z) 他没有当部长的头脑；他没有治理才能 

li ne toleras eĉ muŝon sur la muro
 (Z) 他连墙上的一只苍蝇都容忍不了；他好为一点小事发

脾气；他性情暴躁易怒 

li neniam venkis la alfabeton
 (Z) 他从来没有把字母表记住（意为：他愚笨无知） 

li nutris vin per manao, por montri al vi, ke ne per la pano sole vivas homo
 (M) 他把吗哪赐

给你吃，使你知道，人活着不是单靠食物 

li pafis sin for
 (Z) 他极迅速地溜走；他一溜烟地跑掉了 

li parolas sen senco kaj sen interligo
 (Z) 他说起话来颠三倒四、不知所云 



li pasis akvon kaj fajron kaj marĉojn kaj marojn
 (Z) 他历尽艰辛，饱经风霜 

li prenos kaj benos
 (Z) 他将欣然接受（意为：东西很合他的意。beni 在这里作“感谢”、“感

恩”讲） 

li pulvon ne elpensis
 (Z) 他不大聪明；他不大开窍 

li ridegis tiel, ke al li preskaŭ krevis la ventro 他笑破了肚皮；他笑得肚子痛；他捧腹大笑 

li ridis tiel, ke la ventro al li skuiĝis 他笑得肚皮直颤动；他捧腹大笑 

li ripozu trankvile!
 (Z) 让他安息吧！愿他安眠地下！（对死者的祝愿） 

li saltas gracie, kiel urso ebria
 (Z) 他像醉熊一样优美地蹦跳（反语，用于讽刺一个人的动作

笨拙可笑）；他的动作笨拙可笑 

li salutas profunde kaj mordas hunde
 (Z) 他一面深深地鞠躬，一面像狗一样咬；他当面点头

又哈腰，背地学狗把人咬（意为：伪善） 

li scias, kie la kankroj pasigas la vintron
 (Z) 他知道螯虾在哪里过冬（意为：他非常狡猾；

他老谋深算；他洞悉底里）（源自俄语：знать, где раки зимуют.） 

li serĉas la venton sur la kampo
 (Z) 他在田野里追风（意为：作无谓的寻求）；他怎么也找不

回来了；海底捞月（源自俄语同义成语：ищи ветра в поле） 

li sidas en ŝuldoj ĝis super la ŝultroj
 (Z) 他一身是债；他一身债务；他债台高筑 

li ŝtelas de najbaro, por doni al altaro
 (Z) 他把邻人的东西偷来奉献给教堂；偷邻人的东西，

供教堂的祭坛（意为：作虚假的虔诚姿态。句中的 altaro 转义作“教堂”讲） 

li ŝvitas ankoraŭ super la alfabeto
 (Z) 他还在吃力地学着字母表；他很愚笨或还很无知（ŝviti

在这里作很费力地做某事讲） 

li taŭgas nek por studo, nek por ludo
 (Z) 他既不善于学习，也不会游戏（意为：愚笨无能） 

li tenas la nazon supren
 (Z) 他鼻子翘得老高（形容自高自大，趾高气扬） 

li trafis el sub pluvo en riveron
 (Z) 他躲过了大雨，却掉进了河里（比喻处境更加艰难，越

来越糟；意近：才脱龙潭，又入虎穴；越来越倒霉） 

li tremas, kiel aŭtuna folio
 (Z) 他（吓得）像秋天的树叶那样颤抖；他（吓得）体似筛糠；

他（吓得）直打哆嗦。——注：寒冷和惊吓都可能使人颤抖。这条习语性谚语如果只从

字面翻译，人们很可能理解为是由于寒冷而发抖，因为秋天的树叶会使人联想起秋天天

气的逐渐转冷时“秋风萧瑟”的景象。但实际上，这条谚语只能用来表示“因害怕而全

身发抖”，因为在《Proverbaro Esperanta》的最初版本中它是与“tremo atakas”（使吓得

发抖）和“la haroj streĉiĝas”（因恐惧而毛骨悚然）排列在同一组（777 组）中的。据我

所知，俄语中有这样一条惯用语：“дрожит, как осиновый лист”（像山杨树叶一样地颤

抖；意为：因害怕而全身哆嗦）。俄语的 осина（即世界语中的 tremolo）是生长在欧亚

大陆北部的一种杨属乔木，学名叫做“欧洲山杨（populus tremula）”，它的树叶总在不

停地颤动（见 PIV 中“tremolo”词条的释义）。我认为这条世界语中的“aŭtuna folio”

可能本应该是“tremola folio”，因为俄语的“осиновый”(tremola)和“осений”（aŭtuna）

词形很相近。由此也可证明这条世界语谚语中的 tremas 与秋天的寒气毫无关系。 

li vidas nur ĝis la pinto de sia nazo
 (Z) 他只看到自己的鼻尖；他目光短浅；他鼠目寸光（本

句可以用来形容一个人没有预见能力） 

li vidas nur la malluman flankon de la aferoj 他只看到事情的阴暗的一面 

li vivas en ĝuo kaj bruo
 (Z) 他过着花天酒地的享乐生活 

li vivas sur la tero kiel en infero
 (Z) 他活在人间犹如被打入地狱；他过着地狱般的生活（形

容一个人在精神和肉体上忍受着极大的痛苦和折磨） 

li vorton en la poŝo ne serĉas
 (Z) 他说话不愁找不到词儿；他口齿伶俐；他对答如流；他嘴

巴厉害；他言谈流畅（请比较法语的：n‟ avoir pas sa langue dans sa poche.） 



li zorgas pri ĝi kiel pri neĝo pasintjara
 (Z) 他对它就像对隔年的积雪一样丝毫不感兴趣

（“neĝo pasintjara”本义是“去年的积雪”，在本句中转义作“已经失去价值的东西”、

“已经毫无用处的东西”、“已经毫无意义的事情”讲） 

lia animo algluiĝis al ŝi 他的心系恋着她；他迷恋上［爱上］她 

lia animo forkuris en la pinton de la piedo
 (Z) 他吓得灵魂出窍［魂不附体］；他几乎吓昏（直

译为：他的灵魂跑到了脚尖） 

lia artifiko turnas sin kontraŭ lin mem 他的诡计反而害了他自己；害人反害己；自己他搬

起石头砸自己的脚；他作茧自缚 

lia cerbo iris promeni
 (Z) 他发傻了；他一时头脑糊涂（直译为：他的头脑去散步了） 

lia lasta horo 他的最后的时刻，他的弥留之际 

lia majesto 陛下（间接提及时用） 

lia memoro estas blanka paĝo 他已毫无记忆 

lia memoro estas kribrileto 他的记忆力是一只漏勺（意为：他什么都记不住） 

lia metio kondukis lin en la plej diversajn mediojn 身有一技之长，走遍各处通畅 

lia nomo flugos sur la lipoj de la homoj 他的名字将为人们所传诵 

lia plumo galopas sur la papero 他的笔在纸上疾书 

lia reĝa moŝto 国王陛下（间接提及时用） 

lia sango estos sur lia kapo
 (M) 他的罪必归到自己的头上（意为：他将对自己的死承担责任） 

lia stomak’ murmuris pro malsato 他饿得肚子咕咕直响；他饥肠辘辘 

lia vivo pendas nur sur unu fadeno 他的生命系于一发；他生命垂危；命悬一线 

lia vorto pezas 他的话有分量 

liaj (ŝiaj) piedoj ne loĝas en lia (ŝia) domo
 (M) 他（她）成天在外奔走 

liaj dentoj klakas 他（冷得或吓得）牙齿打战 

liaj dentoj povas festi sabaton
 (Z) 他的牙齿可以过安息日了；他忍饥挨饿（sabato 是犹太教

徒的“安息日”。犹太教徒以星期六作为休息日，在这一天所有以色列人，不论主人和

仆婢甚至都要歇息。安息日 sabato 一词源于阿卡德语，本意为“七”，希伯来语意为“休

息”、“停止工作”。犹太人一周的第七天，指的是星期五黄昏到星期六下午，因为犹太

人日历的一天是从黄昏开始到第二天下午结束的，周五晚上即为第七天的开始） 

liaj dentoj povas forgesi sian metion
 (Z) 他的牙齿会把自己的技能荒疏掉；他长时间忍饥挨

饿（咀嚼是牙齿的功能，也就是牙齿的技艺，牙齿忘掉了技艺，意味着已经有较长时间

吃不到东西）（在 PIV 中 forgesi 第二义项：liaj dentoj povas forgesi sian metion
 (Z)

 (li sufiĉe 

riĉiĝis, por ripozi). 不知有何根据？） 

liaj flugiloj paraliziĝis
 (Z) 他失去了热情（或工作劲头）；他情绪沮丧（直译为：他的翅膀麻

痹了） 

liaj okuloj algluiĝis al… 他的目光集中在„；他的眼睛盯着„ 

liaj okuloj fiksiĝis al... 他的目光集中在„上 

liaj okuloj ĵetas fajrerojn 他的眼睛放射着光芒 

liaj propraj malbonfaroj enkaptos la malpiulon
 (M) 恶人必被自己的罪孽捉住 

liaj propruloj lin ne akceptis
 (N) 自己的人倒不接待他；自己人不认识自己人 

liaj tagoj estas kalkulataj 他活不了几天了；他的寿命不长了 

liaj tagoj estas malmultaj 他活不了几天了；他的寿命不长了 

libera amo 未经合法结婚的自由同居；无婚约的自由性爱；未婚同居 

libera kiel birdo aera 像空中的飞鸟一样自由自在；无拘无束 

libera kiel vento 像风一样自由 



libera maro 辽阔的大海 

libera traduko 意译 

liberaj versoj （不严格遵守格律的）自由体诗 

liberala eduko （亚里士多德）自由教育；文雅教育 

liberalaj artoj （古代西方大学的）文科七艺（相对于专业的、职业的和技术性的课程而言

的七种人文学科文法、修辞、逻辑学，此合称为三艺，算术、几何、天文和音乐，此合

称为四艺） 

libere elverŝi sian koron 毫无拘束地说心里话；开诚布公 

libere spiri ne signifas vivi! 能自由呼吸并不就等于活着 

liberiga prezo （战俘、奴隶等）赎身的代价；赎价 

liberigi al iu la vojon 给某人开路（或让路） 

liberulo iras, kien li deziras
 (Z) 自由的人愿到哪里，就可走到哪里（意为：行动不受限制） 

libro sigelita per sep sigeloj
 (N) 用七印封严了的书；无法理解的事物 

ligi la manojn al iu 捆住某人双手；使某人不能自由行动；使某人受到拘束；使某人失去行

动自由；使某人束手束脚 

ligi sin per sia promeso 用诺言把自己拴住；受自己诺言的约束；信守诺言 

ligi sin per sia vorto = ligi sin per sia promeso 

ligi utilecon kun agrableco, praktikan spiriton kun idealismo 使有益和愉快相结合，使实践

精神和理想主义相联系 

ligno fendita facile flamiĝas
 (Z) 劈开的木材容易燃烧 

likvidi konton 清账 

lin tuŝas nek admono, nek ordono
 (Z) 劝导也罢，命令也罢，他都无动于衷（意为：他性情

固执，脾气执拗） 

lingva akrobataĵo 高超的语言技巧 

lingvo absolute logika estas lingvo senviva 绝对符合逻辑的语言是死的语言 

lingvo absolute logika kaj tute sen idiotismoj estus lingvo senviva kaj tro peza 绝对合乎逻

辑的、完全没有惯用语的语言是缺乏活力的、过于笨重的语言 

linio de riĉeco 富纹 

linio de vivo 寿纹 

lipa kulto 口头上的信奉 

lipharo de grandsinjoro, sed koro de leporo
 (Z) 达官贵人的胡子，兔子般的胆量；外表威严，

内心怯懦 

liten, ne militen! 宁去上床，不去战场；宁要性爱，不要战争（这是西方嬉皮士文化中的一

个著名口号） 

liveri ĝis la domo de iu 送货上门 

liveru nur panon, manĝontoj sin trovos
 (Z) 有面包提供，就有吃面包的人（意为：只要有人

施舍，就会有接受施舍的人；只要有利可图，就会有谋求私利的人） 

loĝejo kun malplenaj muroj 住处四壁空空；家徒四壁 

loĝi en la fino de la mondo
 (Z) 住在世界的尽头；住在极僻远的地方；在天涯海角 

loĝi sen muroj 住在露天；无栖身之所 

loĝo kaj nutro 膳宿；吃住 

loki pentraĵon en favora lumo 把画拿给懂画的人看 

loko sub la suno 生存的权利；立足之地；很高的社会地位；显要的地位；顺境 

loktena striko 留厂罢工 



longa dormado ŝuldojn kreskigas
 (Z) 终日昏睡，债务成堆（意为：不劳动就会坐吃山空、

负债累累） 

longa konsidero savas de sufero
 (Z) 熟虑在事前，事后免作难；深思再三，免遭苦难 

longa la arto, mallonga la vivo 技艺无穷，人生有限（意近：生有涯而知无涯）；艺术无穷，

人生有限；生命短暂，艺术长存 

longa vojo vidigas la forton de ĉevalo 路途遥远才能显示出马的力气；路遥知马力 

longas arto, kurtas vivo = longa la arto, mallonga la vivo 

longe ĉerpas la kruĉo, ĝis ĝi fine rompiĝas
 (Z) 瓦罐常汲水，最终会打碎；常用来打水的水壶

终会破；瓦罐不离井上破（意为：常干坏事的人，最终会受到惩处） 

longe daŭras ĝis... 需很长的时间才„ 

longe ŝtelas ŝtelisto, tamen fine li pendos
 (Z) 窃贼长期偷窃，最终会被吊死 

ludi ĉe la borso 从事交易所投机买卖 

ludi damojn 下国际跳棋 

ludi duoblan ludon 两而取巧，耍两面派，玩弄两面手法 

ludi gravan rolon en... 在„中起重要作用 

ludi ian rolon 扮演某一角色；起某种作用 

ludi komedion 装样子，装模作样 

ludi kun iu ludon de pugnoj
 (Z) 跟某人玩拳头；跟某人打架；动拳头打某人（= interbatiĝi） 

ludi kun la fajro 玩火；冒险（意为：不考虑后果去做危险的事） 

ludi la duan violonon 担任第二小提琴手；做二把手；当配角；居次要职位 

ludi la rolon de... 扮演„角色；起„作用 

ludi la unuan rolon 演第一角色，演主角 

ludi la unuan violonon 担任第一小提琴手；当第一把手；居首要职位 

ludi manovrojn 玩弄权术 

ludi nur pasivan rolon 只起消极作用 

ludi okulnebulan artifikon 玩弄障眼法 

ludi per la okuloj 挤眉弄眼；眉目传情；眉来眼去；暗送秋波 

ludi per vortoj 玩弄词句；做文字游戏；说双关语；说俏皮话 

ludi rolon en… 在„起作用 

ludi sen notoj 凭听来的调子弹奏（乐曲）；凭听觉记忆弹奏（曲调） 

ludi sian rolon 尽本分；起到自己的作用；完成自己的任务 

ludi soldaton （尤指儿童）玩军事游戏 

ludi ventobatadon
 (Z) (= pli da bruo, ol da faro) 说得多，做得少；讲空话 

ludo aparte, kaj afero aparte
 (Z) 游戏是游戏，交易是交易 

ludo de hazardo 完全凭偶然性的赌博（指轮盘赌、骰子戏等） 

luksa eldono 精装版本 

luksa la vesto, sed malplena la poŝo
 (Z) 衣服华美，口袋空空（意为：假阔气） 

luma ideo 高明的见解 

luma rideto 灿烂的微笑 

lumo fariĝos, kulpulo troviĝos
 (Z) 一旦有了光，罪犯无处藏（意为：就会原形毕露并受到惩

罚） 

lun’ estas nia astro 月亮是我们的星宿（意为：我们是夜间行窃者） 

lupo dormanta ŝafon ne kaptas
 (Z) 睡觉的狼不抓羊；懒惰的人做不成事 

lupo en ŝafa felo
 (N) 披着羊皮的狼；居心叵测的人 



lupo kaptas, sed li ankaŭ enfalas
 (Z) 狼善捕捉，但它也会落入陷阱（意为：恶有恶报；害人

反害已） 

lupo lupon ne manĝas
 (Z) 狼不吃狼；同类不相残 

lupo sopiras, al arbaro sin tiras
 (Z) 狼总想回到树林中（意为：秉性难移） 

lupo ŝanĝas la harojn, sed ne la farojn
 (Z) 狼可以换掉身上的毛，但改变不了它的习性（狼

改不了吃人，狗改不了吃屎；江山易改，本性难移） 

M 

maĉi kaj remaĉi
 (Z) 反复思索；翻来覆去地考虑 

maĉi la vortojn 吐词含糊不清；说话慢慢吞吞，含混不清 

maĉi vortojn [la silabojn] 吐词含糊不清；说话慢慢吞吞，含混不清 

magia lanterno 幻灯 

magia rondo
 (Z) 魔力圈（迷信说法：画定一个圆圈，施以魔法，使里面的人无法出来，外

面的人无法进去）；无出路的窘境；难以找到出路的困境；恶性循环 

magneti ferpecon 使铁块磁化 

majesta kiel reĝo 像国一样威严 

maksimuma justeco estas maljusta 极端的公正乃是不公正 

malabundeco ruinigas la homan dignon 匮乏毁坏人的尊严；人穷志短 

malalta laŭ sia aĝo 就年龄而言个子小了些 

malalte edziniĝi 下嫁 

malaltigi ies fierecon 挫消某人的傲气；杀某人的威风 

malamanto de faro estas amanto de kalendaro
 (Z) 不爱做事的人喜爱日历（意为：懒人爱看

日历上有关节假日的说明） 

malamo kaŭzas malpacon; sed amo kovras ĉiujn pekojn
 (M) 恨能挑启争端。爱能遮掩一切

过错 

malamo kunekzistas kun amo en unu animo 仇恨与爱共存于同一灵魂中 

malantaŭ barilo kuraĝo estas facila
 (Z) 躲在篱笆后，容易逞英雄（意为：假充好汉） 

malantaŭe mizero, antaŭe malespero
 (Z) 后面是苦难，前面是绝望（意为：陷于绝境，进退

两难） 

malaperi sen postesignoj 消失得无影无踪；失踪；踪迹不明 

malaperis kiel ŝtono en maron
 (Z) 像石头掉进大海里一样不见了（意为：人突然走掉了，事

物迅速消失了）——注：这一条惯用语很容易使人联想起汉语成语“石沉大海”，例如

《世界语汉语词典》就把它译为“如石沉大海”（见该词典 p528），但实际上两者的喻

义并不相同。汉语的“石沉大海”比喻“始终没有消息”，而“malaperis kiel ŝtono en maron”

则是通过石头迅速沉到海底这一形象来比喻人或物的突然消失，可译为“像石头掉进大

海里一样不见了（意为：人突然走掉了，突然失踪了，东西迅速消失得无影无踪）。在

《Proverbaro Esperanta》最初的按内容编排的版本中和这条惯用语列在同一组（210 组）

的还有：malaperis, kiel vaporo / li jam estas trans montoj kaj maro / kaptu lin kiel 

forflugintan venton / li forpelis siajn piedojn / diris kaj foriris / li pafis sin for / forsavis sian 

korpon kaj animon。 

malaperis, kiel vaporo
 (Z) 像水蒸汽一样消失了（意为：人或物突然消失得无影无踪）；消失

得无影无踪；人间蒸发了 

malavarulo kaj porko estas bonaj post la morto
 (Z) 守财奴和大肥猪，只在死后对人有好处



（句中的 malavarulo 恐系 avarulo 之误。请见“avarulo kaj porko estas bonaj post la morto”） 

malbela anasido 丑小鸭；突然显示出优点或成就的人 

malbenita estu, kiu erarigas blindulon pri la vojo
 (M) 使瞎子走错路的，必受咒诅 

malbona anĝelo 魔鬼 

malbona herbo froston ne timas
 (Z) 杂草耐寒 

malbona laboristo kulpigas siajn laborilojn 坏工匠埋怨自己的工具不好使 

malbona virino diablon superas
 (Z) 泼妇比魔鬼更可恶［可怕］ 

malbone kaŝita ŝteliston incitas
 (Z) 东西藏不好，招贼来偷盗（意近：慢藏诲盗；露富招贼） 

malbonfaranto obeas malbonajn buŝojn; malveremulo atentas malpian langon
 (M) 行恶的

留心听奸诈之言。说谎的侧耳听邪恶之语 

malbonon oni memori ne ĉesas, bonon oni baldaŭ forgesas
 (Z) 坏事人们永不忘，好事很快就

忘光；好事容易忘，坏事记心上 

malbonulon diablo ne prenas
 (Z) 魔鬼不逮坏人（意为：坏人反而不死。意为：人世间的事

往往是不公正的。汉语中的“该死”可以译为“diablo prenu”，直译为“让魔鬼把„逮

了去） 

malbonuzi la nomon de la eternulo
 (M) 滥用上帝的名字；赌咒发假誓；诅咒骂人 

maldiligenta mano malriĉigas; sed mano de diligentuloj riĉigas
 (M) 手懒的要受贫穷；手勤的

却要富足 

maldiligentulo estas en siaj okuloj pli saĝa, ol sep veraj saĝuloj
 (M) 懒惰人看自己，比七个真

正的智者更有智慧 

maldiligentulo ŝovas sian manon en la poton, kaj ne volas venigi ĝin al sia buŝo
 (M) 懒惰人

把手放在盘子里，却不愿用手把食物送到口边 

maldolĉa estas ebriigaĵo por siaj trinkantoj
 (M) 喝浓酒的，必觉苦味 

maldolĉa kiel absinto 像苦艾一样苦 

maldolĉa por la lango, sed saniga por la sango
 (Z) 良药苦口利于病 

maldorma sonĝo 幻象；想像 

maldormi ĝis la taĝiĝo 彻夜不眠 

malebligi al iu fari ion 使某人不可能做某事；阻止某人做某事 

malebligi al iu, ke li fari ion 使某人不可能做某事；阻止某人做某事 

malfeliĉa amo 不可能有结果的爱情；单相思，单恋 

malfeliĉa en spirito 弱智的；低能的 

malfeliĉo inviton ne atendas
 (Z) 灾祸不请自来 

malfeliĉo kaj peko leviĝas sen veko
 (Z) 灾祸和罪孽无须唤醒就能起身；灾祸和罪孽不请自来

（意为：人无法避免灾祸和罪孽） 

malfeliĉo komuna estas malpli premanta
 (Z) 共同的不幸容易承受 

malfeliĉo malofte venas sole
 (Z) 祸不单行 

malfeliĉo ofte kunigas la homojn, kaj feliĉo ofte disigas ilin 不幸常使人聚拢，幸福常使人分

离 

malfeliĉo sin ne ĝenas, faru geston — ĝi tuj venas
 (Z) 灾祸不知拘束，你一招手，它立马就到 

malfeliĉo venas rajde, foriras piede
 (Z) 灾祸骑马而来，慢步而去；灾来骑快马，灾去慢步走 

malfeliĉo venas sen alvoko
 (Z) 灾祸不请自来 

malfeliĉo venas, malfeliĉon kuntrenas
 (Z) 祸不单行 

malfeliĉoj kaj batoj venas ĉiam kun fratoj
 (Z) 灾祸和打击，来时总是带兄弟（意为：祸不单

行） 



malfermi al iu la okulojn 使某人认清（事实真相）；使某人（在某事上）清醒（或觉悟）

过来；启发某人（对某事的认识）；启发某人的认识（某事）；使某人看清；使某人了解

事实真相 

malfermi konton al iu 给某人开户头 

malfermi la okulojn al iu 使某人认清真相；使某人（在某事上）清醒过来；启发某人（对

某事的认识） 

malfermi parentezon en rakonto 讲故事开始离题 

malfermi vojon 开辟道路；提出新的可能的途径或方法 

malfermita kelo tentas al ŝtelo
 (Z) 窖敞开，招贼来；慢藏诲盗；露富招贼；开门揖盗；门户

不关紧，圣贤起贼心 

malfermita letero 公开信 

malforta flanko 弱点；短处 

malforto, via nom’ estas virino! 弱者，你的名字是女人！（莎士比亚语） 

malfrua dento 智牙；第三磨牙 

malgranda aspekte, sed granda intelekte
 (Z) 身材小，智力大；其貌不扬，智力超常 

malgranda birdeto, sed akra ungeto
 (Z) 鸟儿虽小，但爪却很锐利（意为：弱小的人或动物

在受攻击时往往具有强大的反抗力） 

malgranda estas la flamo, tamen ne mankas la fumo
 (Z) 火焰虽小，冒烟不少（意为：小的

东西往往能起大的作用） 

malgranda kartona domo 硬纸板做成的小房子；一点儿也靠不住的东西（如：不可靠的计

划、根据不充分的推测、建议、打算等） 

malgranda litero 小写字母 

malgranda pezo, sed granda prezo
 (Z) 物轻价昂（意为：不起眼儿的东西往往具有很高的价

值或有很大的用处） 

malgrandaj infanoj kaŭzas laboron, grandaj — doloron
 (Z) 幼小的孩子使父母劳累，长大的

孩子使父母忧伤 

malgrasa kiel skeleto 瘦得像骷髅；瘦得皮包骨头；瘦得只剩一把骨头 

malgrasaj jaroj 不景气的年景；歉年；凶年 

malgraŭ ĉio 不管怎样；无论如何；仍然，然而 

malgraŭ ĉiuj klopodoj 尽管作了一切努力 

malgraŭ ĉiuj penoj 尽管作了一切努力；尽管已竭尽全力 

malgraŭ si 不情愿地，勉强地 

malhelpi al iu fari 阻止；阻拦 

malhelpi, ke iu ...u 阻止；阻拦；妨碍 

malhonesta domo 妓院 

malhonesta pano estas bongusta por homo; sed lia buŝo poste estos plena de ŝtonetoj
 (M) 欺

骗得来的食物，人总觉得甘甜；但后来他的口，必充满沙石 

malhumileco estas kara plezuro
 (Z) 傲慢乃是昂贵的快慰（意为：傲慢者必为傲慢付出很高

的代价） 

malica homo disvastigas malpacon, kaj kalumnianto disigas amikojn
 (M) 乖僻人播散分争，

传舌的离间密友 

malica koro ne trovos bonon; kaj kiu havas neĝustan langon, tiu enfalos en malfeliĉon
 (M) 

心存邪僻的，寻不着好处；舌弄是非的，陷在祸患中 

maligna okulo 毒眼（按西方迷信说法，被这种眼睛看过的人将会倒霉） 



maljuna dando 老年的风雅之士，老来俏 

maljuna fraulino 老处女 

maljunaj jaroj, sed ne saĝaj faroj
 (Z) 年事虽高，但做事未必明智（意为：老年人往往也会

犯过错） 

maljunulo, kiu kurbiĝis sub la pezo de la jaroj 因岁月的重压而脊背弯曲的老人 

maljusta homo estas abomenaĵo por virtuloj; kaj kiu iras la ĝustan vojon, tiu estas 

abomenaĵo por malvirtulo
 (M) 为非作歹的，被义人憎嫌；行事正直的，被恶人憎恶 

malkaŝi sekreton de iu 揭露［泄露］某人的秘密 

malkaŝi sian animon al iu 向某人倾诉心里话 

malkaŝi sian animon 向某人倾诉心里话 

malkleruloj amos nescion, kaj al blasfemantoj plaĉos blasfemado, kaj senprudentuloj 

malamos scion
 (M) 说你们愚昧人喜爱愚昧，亵慢人喜欢亵慢，愚顽人恨恶知识 

malkonsente skui la kapon 摇头表示拒绝或反对 

malkovri al iu sian koron 向某人打开心扉；向某人讲心里话（或真心话）；向某人倾吐肺

腑 

malkovri antaŭ iu sian koron
 (Z) 在某人面前表白自己的内心，向某人打开心扉，向某人说

出心里话；向某人倾吐肺腑；把自己的心掏给某人 

mallarĝa estas la pordo kaj malvastigita estas la vojo kondukanta al la vivo, kaj malmultaj 

ĝin trovas
 (N) 引到永生，那门是窄的，路是小的，找着的人也少 

mallarĝa vojeto 窄路；永生之路；正路 

mallevi la okulojn 垂下眼皮（表示谦虚）；低下眼睛；垂下目光 

malleviĝis la manoj (de malespero) 双手（因失望）而垂下 

malligi la zonon de virgulino 解开处女的腰带；使处女失去童贞 

mallonge dirite 简短地说；简略地说 

mallongeco estas la spirito de saĝo 简洁是智慧的灵魂 

mallumaj anĝeloj 魔鬼 

malmodesteco estas patrino de ĉiuj pekoj 不谦虚［自负］是一切过失之母 

malmola vorto ekscitas koleron
 (M) 言语暴戾，触动怒气 

malmoligi sian nukon 挺直脖子；刚强起来；变得固执；固执起来；变得刚愎自用 

malmulto da fermentaĵo fermentigas la tutan mason
 (N) 一点面酵能使全团面发起来 

malnova afero en nova livero
 (Z) 旧事新提；换汤不换药；旧调重弹 

malnova ordo 旧（社会）制度 

malnova soldato 老兵；老资格；老手 

malpacienculo faras malsaĝaĵojn; kaj malbonintenculo estas malamata
 (M) 轻易发怒的，行

事愚妄；设立诡计的，被人恨恶 

malpaciĝinta frato estas pli obstina, ol fortikigita urbo; kaj disputoj estas kiel rigliloj de turo
 

(M) 弟兄结怨，要劝他和好，比取坚城还难；这样的争竞，如同坚寨的门闩 

malpaco pro limo fariĝas kutimo, malpaco pro kredo fariĝas heredo
 (Z) 因边界而争吵成为

习惯，因信仰而冲突代代相传 

malpaculo 好争吵的人；爱吵的人；好与人冲突的人（= malpacemulo） 

malpaculon ĉiu batas
 (Z) 对好争吵的人，人人责打 

malpeza kiel plumo 像羽毛一样轻；轻如鸿毛 

malplaĉas nenio, se taksas pasio
 (Z) 在热恋的情人眼里，一切都是可爱的 

malplena sako puŝas al peko
 (Z) 空钱袋把人推向罪孽（意为：贫困使人犯罪） 



malplena sako tentas al peko
 (Z) 空钱袋诱使人犯罪（意为：贫困使人犯罪） 

malpli da havo, malpli da zorgoj
 (Z) 少一点财产，少一点不安；少一点财产，少一点操心 

malpli da posedo, malpli da tedo
 (Z) 少一点财产，少一点厌烦 

malpli esperu, pli konsideru
 (Z) 少抱有希望，多考虑实际 

malpligravigaj cirkonstancoj 减轻罪刑情状；情有可原；有可宽恕之处 

malproksima akvo ne estingas najbaran fajron 远水救不了近火 

malproksime vidas, antaŭ la nazo ne vidas
 (Z) 看远不看近（意为：只看见别人的缺点，而看

不到自己的错误） 

malpurigi la manojn 把手弄脏（指卷入或参与不愉快的事或龌龊的勾当） 

malpurulo 干脏活的人；干粗活的仆人 

malrekta estas la vojo de homo kulpa; sed la agado de purulo estas ĝusta
 (M) 罪人的道路，

甚是弯曲；清洁的人，行为正直 

malriĉa kiel muso preĝeja
 (Z) 穷得像教堂里的耗子（意为：穷到极点。意近：一贫如洗。

教堂里的老鼠被当作贫穷的象征，是因为教堂里没有食橱和食品室） 

malriĉeco ne estas krimo, tamen kondukas al malestimo
 (Z) 贫穷并非罪过，但却使人遭受蔑

视 

malriĉeco ne estas malvirto
 (Z) 贫穷不是罪过；贫非罪 

malriĉigas ne nehavado, sed tro granda dezirado
 (Z) 使人贫穷的不是匮乏，而是过高的欲望 

malriĉulo parencojn ne havas
 (Z) 穷人没有亲戚 

malriĉulo rabiston ne timas
 (Z) 穷人不怕盗匪 

malriĉulojn subtenu 要帮助（或接济）穷人 

malsaĝa kiel ŝtipo 呆木头似的；笨头笨脑的；呆得像一块木头 

malsaĝeco estas ĝojo por malsaĝulo; sed homo prudenta iras ĝustan vojon
 (M) 无知的人，以

愚妄为乐；聪明的人，按正直而行 

malsaĝeco estas ĝojo por malsaĝulo
 (M) 傻人以愚妄为乐 

malsaĝeco forte sidas en lia koro
 (M) 愚蒙迷住孩童的心 

malsaĝo estas najbaro de mizero 愚蠢是贫困的邻居 

malsaĝulo ĉie sian nomon skribas
 (Z) 傻人到处留名 

malsaĝulo de ĉiuj flankoj
 (Z) 十足的傻瓜 

malsaĝulo diris vorteron, saĝulo komprenas la tutan aferon
 (Z) 只要傻子说出半个字，聪明

人就能全领会；聪明人一点就透 

malsaĝulo en foiro estas bona akiro
 (Z) 集市有傻瓜，生意获利大 

malsaĝulo estas incitiĝema kaj memfidema
 (M) 愚昧人轻易动怒，骄傲自恃 

malsaĝulo kaj infano parolas la veron
 (Z) 愚人和儿童讲真话；傻子和孩童无诈（源自拉丁

语：sultus puerque vera dicunt.） 

malsaĝulo kiel tamburo — kiu pasas, lin batas
 (Z) 傻瓜就像一面鼓，谁从旁边走过，谁就敲

它一下 

malsaĝulo malpacigis kaj dek saĝuloj repacigi ne povas
 (Z) 一个傻子挑起的纠纷，十个聪明

人也调解不了 

malsaĝulo ne deziras prudenton, sed nur malkovri sian koron
 (M) 愚昧人不喜爱明哲，只喜

爱显露心意 

malsaĝulo ne griziĝas nek senhariĝas
 (Z) 傻瓜的头不会变白，也不会变秃 

malsaĝulo ofte estas profeto
 (Z) 傻子往往是预言家 

malsaĝulo ŝtonon ĵetis, dek saĝuloj ĝin ne atingos
 (Z) 愚者一人投石，智者十人莫及；聪明人



有时也会被傻瓜难倒 

malsaĝulo tuj montras sian koleron; sed saĝulo ignoras ofendon
 (M) 愚妄人的恼怒，立时显

露；通达人能忍辱藏羞 

malsaĝulo venas, komercisto festenas
 (Z) 傻瓜出现，商人欢宴 

malsaĝuloj kreskas mem, sen plugo kaj sem’
 (Z) 不用耕地和播种，傻瓜自己能长成；傻子不

用教，自然成傻瓜 

malsaĝulon favoras feliĉo
 (Z) 幸运偏爱愚人；傻人有傻福 

malsaĝulon mortigas la kolero, kaj sensenculon pereigas la incitiĝemeco
 (M) 忿怒害死愚妄

人，嫉妒杀死痴迷人 

malsaĝulon oni batas eĉ en la preĝejo
 (Z) 即使在教堂里傻子也挨打 

malsano venas rapide, foriras rigide
 (Z) 疾病快步而来，缓步而去；病来如山倒，病去如抽

丝 

malsanulo kaptita de agonio 垂危的病人 

malsata kiel lupo 饿得像条狼；饿极了，饿得发慌 

malsata stomako orelon ne havas
 (Z) 饥饿的肚子不长耳朵；饥汉无耳；枵腹不听说教（意

为：饿着肚皮的人听不进说教。意近：“衣食足而后知礼义”） 

malsatanto sonĝas, ke li manĝas, sed li vekiĝas, kaj lia interno estas malplena
 (M) 饥饿的人，

梦中吃饭，醒了仍觉腹空 

malsato donas spriton
 (Z) 饿极智生 

malsato estas plej bona saŭco 饥饿是最好的调味剂（意为：人在饥饿时吃什么都香） 

malsato malfortigas, ŝuldo suferigas
 (Z) 饥饿使人无力，债务使人苦恼 

malsato ne estas frato
 (Z) 饥饿是无情的 

malsato plej bone gustigas la manĝon
 (Z) 饥饿是最好的调味剂；人在饿时吃什么都香；饥不

择食 

malsatulon la fabloj ne nutros
 (Z) 寓言不能当饭吃；空谈不能充饥 

malsekigita ĝis la ostoj 浑身湿透 

malsigeli ies lipojn 准许某人说话 

malŝarĝi la koron 解除精神上的负担；使心情轻松 

malŝparulo ĝuas nelonge, avarulo neniam
 (Z) 挥霍的人享乐一阵子，吝啬的人清苦一辈子 

malvarma milito 冷战（指不使用武器的敌对斗争） 

malvera honto 装出来的羞涩；忸怩作态 

malvera kiel epitafo 像墓志铭那样虚假 

malvirteco, ne malriĉeco malhonoras homon 使人失去体面的不是贫穷，而是道德败坏 

malvirtulo akiras profiton malveran, kaj la semanto de virto veran rekompencon
 (M) 恶人

赚得的工价是虚假的，播种公义的得着实在的赏赐 

malvirtulo ne restos senpuna; sed la idaro de virtuloj estos savita
 (M) 恶人必不免受罚；义人

的后裔，必得拯救 

malvirtulo tenas sian vizaĝon arogante
 (M) 恶人的脸傲慢无耻 

malvirtuloj implikiĝas en la malfeliĉo
 (M) 恶人必陷进祸患中 

malviva hundo 死狗；无用的东西；废物 

malvive naskita infano 死产儿；死胎 

malvive naskita 死产的；死胎的 

manao el la ĉielo 天降甘露；罕见的珍品（《旧约》中所说的以色列人经过旷野时获得的神

赐食物，样子像芜荽，颜色是白的，滋味如同搀蜜的薄饼） 



manĝi ĉe apartaj tabloj （在饭店、旅馆）吃点菜 

manĝi ĉe la komuna tablo （在饭店、旅馆）吃客饭 

manĝi iun per la okuloj 贪婪地看着某人（指感兴趣地、爱恋地凝视） 

manĝi iun per la rigardo 贪婪地看着某人（指感兴趣地、爱恋地凝视）；死盯着某人看 

manĝi kaj trinki 维持生命；生存 

manĝi la paskon 吃逾越节祭神的羔羊 

manĝi laŭ la karto 照菜单点菜用餐；点菜吃 

manĝi sian panon en ŝvito de sia vizaĝo
 (M) 靠自己的血汗生活；靠自己的辛勤劳动谋生 

mankas al ĝi nur la parolo 只是不会说话而已（形容动物聪明或画像等栩栩如生） 

mankas al iu pulvo 某人精力不够；某人力量不足；某人无力胜任 

mankas klapo en lia kapo
 (Z) 他的头脑缺个阀门；他缺个心眼儿 

mankis al petro klopodoj, li aĉetis al si domon
 (Z) 彼得毫不费事，竟然买上房产（意为：意

想不到的事） 

manko de oro ne estas malhonoro
 (Z) 缺少金钱并非有失体面；贫穷并不可耻 

mano dekstra ne sciu, kion faras la maldektra
 (Z) 别让你的右手知道你左手所做的；为善无

须人知；善欲人知非真善（出自《圣经·新约》《马太福音》6：3：sed kiam vi donas almozon, 

ne lasu vian maldekstran manon scii, kion faras via dekstra 你施舍的时候，不要叫左手知

道右手所做的） 

mano en mano 手挽着手，携手 

mano manon lavas
 (Z) 双手互洗；互相利用；互相包庇；官官相护；狼狈为奸 

mano pekis, dorso pagas
 (Z) 手有过，背挨罚 

manojn supren! 举起手来！ 

mantelponarda romano 侦探小说（旧时西方侦探在斗篷里常藏有匕首，后来人们便以

mantelo kaj ponardo 暗指侦探）；武侠小说 

marĉandado aĉeti ne devigas
 (Z) = marĉando aĉeti ne devigas 

marĉando aĉeti ne devigas
 (Z) 讲价钱不一定非得买（意近：生意不成人意在） 

marĝena konscio 潜意识；下意识 

maro ĉiujn riverojn ricevas kaj tamen ne krevas
 (Z) 百川归大海，大海无满时；虚心方成伟

大 

maro da mizeroj
 (Z) 苦难深重；不幸之极 

marŝi sur la ŝtrumpoj （在家中）不穿鞋只穿袜走路 

marŝi sur propraj piedoj 步行（区别于乘车、骑马等） 

maskita malsano 隐疾 

maskitaj paroloj 隐语；言不由衷的话 

mastro elbabilis, gastoj ne silentos
 (Z) 主人既已然说出，客人就要谈论（意为：说话要谨慎，

不可信口开河。如果无意中泄露秘密，听到的人就会传出去） 

mastro en vojo — servantoj en ĝojo
 (Z) 主人走在路上，仆人欣喜若狂；主人不在家，仆人

乐开花 

matena ĉielruĝo 朝霞 

matena horo estas plena de oro
 (Z) 晨光一刻值千金；一日之计在于晨 

matenas, vesperas — kaj tago malaperas
 (Z) 天亮了，天黑了，一天就算过去啦（意为：时

间过得快）；光阴似箭，日月如梭 

matura aĝo
 (Z) 成年 

meditoj pri la antikveco 怀古 



melankolia medito 忧思 

melki kaproviron
 (Z) 从公山羊身上挤奶；干徒劳无益的事；白费力气；做办不到的事情；

缘木求鱼；叫公鸡下蛋（kaproviro 现在一般作 virkapro） 

melki siajn amikojn por senpaga manĝo 敲朋友竹杠吃白食 

melku bovon senfine, li lakton ne donos
 (Z) 无论怎样不停地给公牛挤奶，它也不会产出奶汁

（意为：干徒劳无益的事；白费力气）——注：这条谚语在《世界语汉语词典》（p.539）

中译作“挤奶不住，牛奶不出”。读了这样的译文时，人们一定会感到不知所云。不停

地挤奶，为什么奶就是不出来呢？这个句话是不是还有什么特殊的含义呢？其实这条谚

语的意思还是很清楚的。关键在于“bovo”这个词的理解。先看原句的结构，前一分句

中的动词用的是祈使式词尾（《世界语汉词典》的编者误为不定式），第二个句中的动词

用的是将来式的词尾，这样的句式，通常可以译成“如果你怎样怎样，就会怎样怎样”。

再看一看“bovo”这个词和后一分句中用来代替它的人称代词“li”（柴门霍夫在这里

故意不用代词“ĝi”来代替，只可惜《世界语汉语词典》的编者没有注意到这一点，竟

然将 li 改成了 ĝi！），我们就可以明白，这里所指是给公牛挤奶！我们知道，在世界语

中表示动物的词根在一般情况下通常是指雄性（= virbovo，表示雌性时则必须加词尾

“-in”）。给公牛挤奶，怎么会出奶呢？所以，这句谚语的真正含义应该是：无论你怎

样不停地给公牛挤奶，它也不会产出奶汁的，相当于“干徒劳无益的事”或“白费力气”。

顺便提一下，在《世界语谚语集》中，排列在这条谚语紧上面的还有另一条惯用语：“melki 

kaproviron”。这条惯用语按现在的习惯，应该写成“melki virkapron”。它的含义和上面

所说的相同，译成汉语是：从公山羊身上挤奶（意为得不到一点好处）；干徒劳无益的

事，白费力气。 

memkono estas saĝo 人贵有自知之明 

memore al… （为了）纪念„ 

memori pri mezuro en laboro kaj plezuro
 (Z) 工作和游戏都要有节制 

memoro bone meblita 装满了有用知识的头脑 

mencii ion preterkure 顺便提到；附带说明 

mendi lokon 预定（戏位，车位等） 

mensa handikapo 智障 

mensa handikapulo 智障者 

mensa kalkulado 心算 

mensoganto devas havi bonan memoron
 (Z) 撒慌的人要有好记性（意为：撒谎的人必须记

住同一谎话的内容，要讲得先后一致，这样才能自圆其说，否则就要露馅儿） 

mensogas kiel funebra parolo
 (Z) 像悼词那样说假话 

mensogas kiel gazeto
 (Z) 像报刊那样说假话 

mensogas kiel kalendaro
 (Z) 像历书那样说假话 

mensogi tiel, ke la muroj krakas 漫天撒谎 

mensogo kaj ŝtelo estas du fratoj
 (Z) 撒谎和行窃是兄弟；撒谎和行窃结伴而存（意为：会撒

谎的人也会行窃） 

mensogo malproksimen ne kondukas
 (Z) 谎言传不远 

mensogu kiom vi volas, sed memoru kion vi parolas
 (Z) 撒谎可任意，谎言要牢记（意为：撒

谎的人必须记住同一谎话的内容，要讲得先后一致，这样才能自圆其说，否则就要露馅

儿） 

meti [ĵeti] siajn manojn sur ion 参与（或插手）某事（常指应受指摘的、不道德的事）；沾

手（某事或某物）；染指（某物） 



meti bridon al io 控制；抑制；约束（某事物） 

meti ĉion sur la lastan karton 孤注一掷 

meti demandon al iu 向某人提一个问题 

meti en la indekson 把„列为禁书；排斥；禁止 

meti en lumon sian vidpunkton 阐明自己的观点 

meti en lumon 把„弄清楚；公布；揭；揭露 

meti en ordon 整顿；整理 

meti finon al... 结束［终止，了结］（某事）；干掉（某人） 

meti ĝojon en ies koron 把快乐放在某人心里，使某人快乐 

meti ies konduton sur lian kapon 使某人对自己的行为负责 

meti ion en forgeson 把某事忘掉；忘记某事 

meti ion flanken 把某物搁在一边；把某物或某各丢下不管 

meti ion sub ies disponon 把某物交给某人支配或使用；把某事交给某人处理 

meti ion sur karton 以某物为赌注；拿某物冒险；以„孤注一掷 

meti ion sur la tapiŝon 把某事摆到桌面上来；把某事提出来讨论；开始审议某事 

meti iun en danĝeron 使某人处在危险中；危及某人安全 

meti iun en embarason 使某人陷入困境 

meti iun en kaĝon 使某人失去自由 

meti iun sub la plandojn de siaj piedoj 把某人踩在脚掌下；使某人屈服；征服某人 

meti iun sub siajn piedojn 完全制服某人；完全支配某人 

meti iun sur la straton 把某人赶到街上；解雇（解聘）某人 

meti la finan punkton al io 结束某事 

meti la fingron sur ion 找到（某物）；猜到，猜出 

meti la fingron sur la bŭson （把食指竖放在嘴上）示意（某人）不要讲话（或别做声） 

meti la finon al io 结束某事 

meti la fundamento(j)n 奠基；（为某事）打基础 

meti la kronon al io 圆满完成某事 

meti la kronon al sia tasko 圆满完成工作 

meti la kulpon sur iun 归过于某人 

meti la manon al io 亲自参加某事；亲自动手干某事；着手干某事 

meti la manon sur sian koron 把手放在心口上（表示真诚或无辜）；作庄严的保证（源于发

誓时把一只手放在胸前，表示唤出最内在的精神力量讲真话） 

meti la piedon sur ies nukon 制服某人；迫使某人就范 

meti la pugnon al iu 挥拳打某人 

meti la sigelon al io 使某事圆满成功；使某事完整；证实某事；肯定某事 

meti la tutan vaporon 开足马力（意为：全速前进） 

meti la unuan ŝtonon de... 为„奠基；创始„ 

meti limon al io 给某事物规定一个限度；限制某事物 

meti mem al si la ŝnuron ĉirkaŭ la kolon 自套绞索；自陷绝境；自取灭亡 

meti monon en entreprenon 向企业投资 

meti ordon en ion 整理或整顿某物；使某事有条理 

meti ordon en la tohuvabohuon 把混乱的事物整顿（或整理）好 

meti ringon sur ies fingron 把戒指戴到某人手上（意为：娶某人为妻或嫁给某人） 

meti siajn manojn sur ion 参与（或插手）某事（常指应受指摘的、不道德的事）；沾手（某



事或某物）；染指（某物） 

meti siajn piedojn sur la kolon de iu 完全制服某人；使某人听任摆布 

meti sian esperon sur iun 把希望寄托在某人身上 

meti sian kolon sub la jugon de iu 甘愿受某人的奴役或束缚 

meti sian sigelon sur ion 在某物上盖印；在某物上留下痕迹；对某事产生影响 

meti sin sur la genuojn 跪下，下跪 

meti sur ies kapon 使某人担负„的责任 

meti sur sin sakaĵon kaj cindron
 (M) 披麻蒙灰（表示极度哀痛或悔恨） 

meti sur sin 穿上（衣服） 

meti trabojn sur la vojon
 (Z) 把梁木横放在路上；设置障碍；阻碍 

meti trabojn 设置障碍 

meti tranĉilon al ies gorĝo 把刀搁在某人的脖子上；使某人受到严重威胁 

metio lacigas, metio vivigas
 (Z) 手艺使人劳累，手艺使人生存 

metio manĝon ne bezonas kaj manĝon tamen donas
 (Z) 手艺无须吃饭，但却给人饭吃 

meza vojo 中间道路；折中办法 

mezuri aliajn per sia ulno 以己度人 

mezuri laŭ sia metro
 (Z) 用自己的尺度衡量（别人）；以己度人；以己之心，度人之腹 

mezuro pro mezuro 一报还一报（意为：照样报答或回敬；以眼还眼，以牙还牙）；冤报冤，

仇报仇；投桃报李；照样报复 

mi admiras mian malfeliĉon! 我真倒霉呀！ 

mi ankaŭ lokon sur la tero okupas
 (Z) 我在世上也有自己的立足之地（意为：享有独立自主

地生存权利） 

mi arogas al mi diri, ke estas vi, kiu eraras 恕我冒昧，是您错了 

mi blinde pafos, eble trafos
 (Z) 我来随便打一枪，也许我能打中；我来试试看，也许我能成

功;我来瞎碰地试一试，也许我能成功；成败在此一举，让我来碰碰运气；不管三七二

十一，我豁出去了 

mi erarvagis, kiel perdita ŝafo
 (M) 我如亡羊走迷了路 

mi estas fremdulo en fremda lando
 (M) 我在异邦作了异客 

Mi estas la Alfa kaj la Omega, la unua kaj la lasta, la komenco kaj la fino
 (N) 我是阿拉法，

我是俄梅戛，我是首先的，我是末后的，我是初，我是终 

mi estas la pano de vivo
 (N) 我就是生命的粮 

mi estas nur homo! 我只是人！（意为：不会创造奇迹）；我是凡人！ 

mi estas pli ol maljuna, ĉar mi transvivis min mem 我活得太老了，超过了我自身的寿命（意

为：在失去体力和智力后仍然活着） 

mi fariĝis ŝarĝo por mi mem
 (M) 我成了我自己的负担（意为：厌弃自己的生命） 

mi flanke sidis, mi ne aŭdis nek vidis
 (Z) 我是坐在一边的，既没听见，也没看见（意为：我

丝毫没有注意；这事跟我毫不相干） 

mi havas bonan nazon 我的鼻子很灵（意为：我的怀疑证明是对的） 

mi havas ĉiam la kapablon voli, sed ne ĉiam la forton realigi 我总是有愿望的能力，但不总

是有实现的力量；我时常心有余而力不足 

mi havas pri tio nek scion nek supozon
 (Z) 我对此事既不了解，也不猜想（意为：此事与我

毫无关系） 

mi hejme sidis, nenion vidis
 (Z) 我坐在家中，什么也没有看见（意为：对某一情况什么也不

知道） 



mi ĵuras per mia animo! 我以我的灵魂起誓！ 

mi konas miajn homojn
 (Z) 我们大家彼此彼此（意为：缺点错误在所难免） 

mi kondukos vin laŭ la vojo de saĝo
 (N) 我将指教你走智慧的道 

mi lavas al mi la manojn
 (Z) 申明这件事与我无关。——注：这条习语性谚语很容易使我们

联想起汉语的“洗手不干”。事实上，《世界语汉语词典》在 p. 523 上也是这样翻译的。

另外，该词典还在 p. 489 上把“pri tio mi lavas al mi la manojn”译成“那件事我不插手”。

那么，这条习语性谚语表达的到底是什么意思？怎样译成汉语才算正确？这就需要先弄

清它的来源。古代犹太人和罗马人有一种习俗：法官在法庭上要当众行洗手礼，以表明

自己纯洁、公正。据《圣经·新约》《马太福音》第二十七章记载：众祭司长和长老们

合计要谋杀耶稣。于是在清晨把耶稣捆绑起来去见总督彼拉多（pilato）。彼拉多便问耶

稣说：“他们作见证，告你这么多的事，你没有听见么？”耶稣一声不响。这时总督夫

人打发人来说：“这义人的事，你一点不可管，因为我今天在梦中为他受了许多苦。”祭

司长和长老挑唆众人要求释放另外一个犯人，而要除灭耶稣。总督见自己无法说服众人，

便端出一盆水，拿水在众人面前洗手，表示自己与这罪行无关。他说道：“流这义人的

血，罪不在我，你们承当吧。”（tial Pilato prenis akvon kaj lavis siajn manojn antaŭ la 

homamaso, dirante: mi estas senkulpa pri la sango de tiu justulo — 见 PIV 第 824 页 pilato

词条）。由此可见，“mi lavas al mi la manojn”的喻义应该是“这件事与我无关”而不能

译成“我洗手（不干了），因为在汉语中“洗手”只能用来比喻“盗贼等改邪归正”或

“对某项职业不再继续干”。至于把“pri tio mi lavas al mi la manojn”译成“那件事我不

插手”则更不应该，因为 PIV 已在 p. 622“lavi”上明确指出：“(pri tio) mi lavas al mi la 

manojn = tio min ne koncernas”。《世界语汉语词典》的编者好像丝毫没有注意到这一点。

最后让我们来看一看与这条习语性谚语同组（853 组）的另外三条谚语：min ne tuŝas la 

afero, mi staras ekstere / mi flanke sidis, mi ne aŭdis nek vidis。 

mi lin liberigis, li min saĝigis
 (Z) 我把他解救出来，他使我聪明起来（意为：对忘恩负义的

人不可轻易相助、推荐或担保） 

mi ne povas kapti en ĝi la sencon
 (Z) 我不能领会这里面的意思；这句话我听不明白 

mi ne volas baton, mi ne volas kompaton
 (Z) 我不愿打人，也不要怜悯（此句不可译为：我

不要挨打，我不要怜悯（意为：不愿被人欺侮也不愿被人同情）） 

mi ne volas tion ĉi scii 这件事我不想知道（意为：我对这件事丝毫不感兴趣） 

mi opinias ke la mondo estas freneza 我认为这个世界上的人都疯了 

mi panon ne esperis, subite kuko aperis
 (Z) 我并没有祈求面包，却突然出现了饼糕（意为：

意外地出现了某种事物；突如其来） 

mi pensas, do mi ekzistas 我思故我在 

mi pensas, do mi estas = mi pensas, do mi ekzistas 

mi vidas ĉi tiun popolon, ĝi estas popolo malmolnuka
 (M) 我看这百姓真是硬着颈项的百姓 

mi vidis libron, sigelitan per sep sigeloj
 (M) 我看见有书卷，用七印封严了 

mi, sur via loko, forrifuzus 如果我处于你的地位［假如我是你］，我会拒绝承认 

mia animo （《圣经》用语）我 

mia animo ne havas spacon por du diaĵoj 我的灵魂容纳不了两个神（意为：我不能同时爱

上两个人） 

mia arto plu ne povas iri 我已无计可施了；我智穷力竭了 

mia jugo estas facila kaj mia ŝarĝo estas malpeza
 (N) 我的轭是容易负的，我的担子是轻省的 

mia lango — mia malamiko
 (Z) 我的舌头，我的敌人；祸从口出；是非只为多开口（源自俄

语：язик — враг мой） 



mia lango estas la kano (= kalamo) de lerta skribisto 我的舌是熟练文士手中的芦苇笔 

mia loĝejo — mia reĝejo
 (Z) 我的住宅——我的王国（在西方，未经主人许可任何人都不得

闯入私宅。意为：要尊重隐私权） 

mia loĝejo estas mia reĝejo
 (Z) 我的住宅就是我的王国（在西方，未经主人许可任何人都不

得闯入私宅。意为：要尊重隐私权） 

miaj kadukaj ostoj iru en la tombon kun ĝojo 就让我衰老的骨头愉快地去进坟墓吧！ 

miaj lipoj estas sigelitaj 我的嘴唇被封住了（意为：我不该说话；我已经不好开口了）； 

miaj tagoj estas pli rapidpiedaj ol kuristo
 (M) 我的日子比跑信的更快 

miaj tagoj forflugis pli facile, ol bobeno de teksisto, kaj pasis, lasinte nenian esperon
 (M) 我

的日子比梭更快，都消耗在无指望之中 

mielaj vortoj 甜言蜜语 

mielo sur lango, kaj glacio en koro
 (Z) 嘴上甜如蜜，心中冷如冰 

mieno fiera al ludo mizera
 (Z) 面对不利情况强作镇定（原义为：玩牌者面对手中的一副糟

糕的牌而勉强装出得意的样子。ludo 在这里作手中的“一副牌”讲。意近：打肿脸充胖

子） 

miksi la rasojn 使种间杂交 

miksi la utilan kun la agrabla 使有益和愉快相结合 

miksi sin en fremdan aferon 多管闲事 

mil dankojn! 非常感谢！ 

mil kaj unu 非常多；大量的 

mil tondroj! 真他妈的！ 

milda lango estas arbo de vivo, sed malbonparola rompas la spiriton
 (M) 温良的舌，是生命

树；乖谬的嘴，使人心碎 

milda respondo kvietigas koleron
 (M) 温和的回答可以息怒；回答柔和，使怒消退；柔能克

刚 

mildeco pardonigas eĉ grandajn krimojn
 (M) 柔和能免大过 

milita ruzo 作战策略；军事谋略；欺骗对手的计策 

miljaroj ne povis — minuto elŝovis
 (Z) 几千年不可能的事，一分钟就把它推了出来（意为：

长期盼望中的事物会意外地在瞬间出现。miljaro 现在一般作 jarmilo） 

min ne tuŝas la afero, mi staras ekstere
 (Z) 这件事与我没有关系，我是站在外面的［我是置

身事外的］（意为：此事与我毫无关系或我对此事丝毫不感兴趣）。这件事与我无关，我

置身事外［袖手旁观］ 

minacas dento al la vento
 (Z) 牙齿对着风威胁（意为：威胁吓不倒人） 

minaci per pugno en la poŝo
 (Z) 用藏在衣袋里的拳头威胁；以虚张声势吓人 

minacoj ne mortigas
 (Z) 威胁杀［吓］不死人（意为：威胁者往往只想吓唬人，并不敢采取

实际行动） 

miopa kiel talpo 高度近视的；鼠目寸光的 

miraklo inter mirakloj
 (Z) 奇迹中的奇迹；不可思议的事；无法形容的美妙事物 

mistera aŭro ĉirkaŭ iu 某人身上的一种神秘气氛 

mizera kiel Ijobo
 (M) 像约伯那样悲惨 

mizero estas lernejo, kiu forĝas la karakteron 贫穷是培养性格的学校 

mizero faras lerta, mizero faras sperta
 (Z) 贫困使人能干，贫困使人老练（动词 faras 的后面

省略了宾语，如果补上宾语，这句谚语应为：mizero faras homon lerta, mizero faras homon 

sperta。句中的 lerta 和 sperta 是宾语补足语） 



mizero faras viziton, ne atendante inviton
 (Z) 灾祸不请自来 

mizero havas talentan kapon
 (Z) 穷极智生 

mizero instruas
 (Z) 贫困［困境］教育人 

mizero piedojn sanigas, kolon elastigas
 (Z) 贫困使腿矫健，使颈灵活（意为：贫困使人勤奋，

也使人学会谦卑） 

mizero plej ekstreme, Dio plej proksime
 (Z) 贫困到了极度，上帝就在近处（意为：人到最困

苦的时候，上帝就来救助） 

mizero sur mizero
 (Z) 苦难重重（介词 sur 置于重叠的名词之间构成固定词组，表示“数量

很多。例如：fliko sur fliko 补丁摞补丁，truo sur truo 满是窟窿） 

moki iun ĝuste en la vizaĝon 当面嘲笑某人 

mola kiel vakso
 (Z) 像蜡一样软的；柔和温顺的 

mola parolo rompas oston
 (M) 柔和的舌头，能折断骨头（意为：柔能克刚） 

monavido estas fonto de multaj militoj 对金钱的贪婪是许多战争的根源 

mondona entrepreno 能赢利的事业 

mono amas kalkulon
 (Z) 钱财要算清楚；钱财分明 

mono estas reĝo, mono estas leĝo
 (Z) 金钱就是国王，金钱就是法律；金钱万能 

mono fluas al riĉulo, batoj al malriĉulo
 (Z) 钱财流向富人，厄运打击穷人 

mono havata estas pli grava ol havita 现有的钱比曾经有过的钱重要 

mono kuras al mono
 (Z) 钱向钱迅速聚拢 

mono mondon regas
 (Z) 金钱主宰一切 

mono monon naskas
 (Z) 钱能生钱；以钱赚钱（意为：富者用钱放债或投资，以赚取更多的

钱，即所谓的“钱滚钱，利滚利”） 

mono odoron ne havas, sian devenon ne diras
 (Z) 金钱没有香臭味，也不说明自身来历。—

—注：这是一条在西方流传颇为广泛的谚语。字面的意思是：金钱没有香臭味，也不说

明自身来历。为了确切理解它的深刻含义，必须弄清它的来源。它源出于古罗马皇帝韦

斯巴芗（vespaziano，公元 9－79）和儿子的对话。有一次，他的儿子责备他不该征收

公共厕所税，于是他就把收来的第一批税款放到儿子鼻子下，问是否有臭味。儿子回答

说：“没有”。他就说：“这些钱反正能用。”针对韦斯巴芗的这句话，古罗马讽刺诗人尤

维纳尔（juvenalo）写了一首十四行诗，其中有这样一句：“不管钱的来历如何，它的气

味是好的。”后来人们就常引用这句话说明货币不带有它由来的痕迹，只要有钱就好，

来源可以不必计较。马克思在《资本论》第一卷中曾引用这句话。他写道：“货币没有

臭味，无论它从哪里来。一方面，它代表已经卖掉的商品，另一方面，它代表可以买到

的商品。” 

mono perdita, nenio perdita — honoro perdita, ĉio perdita
 (Z) 钱财丢失，什么也没丢失——

荣誉丢失，一切皆已丢失 

mono plenumas ĉiujn oficojn
 (Z) 金钱能行使一切职能；金钱万能；有钱能使鬼推磨；火到

猪头烂，钱到公事办；有了圆里方，百事可商量 

mono publika estu fortika
 (Z) 公款切不可动用 

monto de Venuso 阴阜 

monto gravediĝis, muso naskiĝis
 (Z) 大山临盆，娩出小鼠（意近：雷声大，雨点小；虎头蛇

尾。典出《伊索寓言》《大山临盆》：一座大山有一次受到巨大震动，它不停地呻吟，观

看的人焦虑不安，以为一场可怕的灾祸就要发生，不料最后从山里只跑出一只小老鼠。

古罗马诗人贺拉斯 horacio 曾引用这个典故嘲笑那些只会耍弄辞藻、空口说大话的诗人。

这个典故的意思是：对某事物本来寄予很大希望，结果却收获甚微，令人大失所望，或



者形容表面看来轰轰烈烈，实际却毫无价值，有时也被用来讽刺那些说得多、做得少的

人） 

montradi al si reciproke la dentojn
 (Z) 互相张牙露齿（表示威胁）；互相威胁 

montradi la dentojn 露出牙齿；向某人龇牙咧嘴，作威胁姿态；凶相毕露地进行威胁 

montrado per fingro 用手指指人（圣经中对人不吉利的手势） 

montras parolo, kion cerbo valoras
 (Z) 言语表现一个人头脑的价值 

montri al iu amikan frunton 对人友善 

montri la kornojn 做威胁状 

montri sian nazon （在某处）露面；出现 

montri sian vizaĝon 露面；出现；到场 

montroj kaj konsiloj estas facilaj
 (Z) 指手画脚、提提建议，都很容易 

montru moneron, ĉio fariĝos
 (Z) 如果拿出一枚钱币，一切都会办成（意为：金钱万能） 

morda dubo 使人苦恼的疑虑；折磨人的疑虑 

mordantaj hundoj kuras ĉiam kun vundoj
 (Z) 常咬人的狗身上总带着伤（意为：好斗者或

好争吵的人常被人攻击或责骂） 

mordeti al si la lipojn 咬着嘴唇（表示内心有烦恼） 

mordeti al si la ungojn （因焦急而）咬指甲 

mordi la polvon 被打倒在地 

morgaŭ estas la amata tago de mallaboruloj
 (Z) 明天是懒人最喜爱的日子 

morgaŭ frue venos plue
 (Z) 明天继续早来（意为：推迟到明天） 

morgaŭ post semajno 下星期的明天（八天后） 

morta dormo 沉睡；睡得很死的状态 

morta kuglo （冲力已尽的）乏弹 

morta malamiko 死敌；不共戴天的仇敌 

morta peko （天主教）大罪 

morta sezono 淡季；闲季 

morta valo 盲谷（水流变为地下河的地方） 

morti ankoraŭ juna 夭折 

morti en bona maljuneco 寿终；老死 

morti en sia lito 死在床上，寿终正寝 

morti frue 夭折 

mortigi ion en la ovo 将某事扼杀在萌芽状态 

mortigi iun de post la dorso 对某人背后捅刀子（指背叛行径） 

mortinta serĉu ĉielon, vivanta ian celon
 (Z) 死后要寻找天国，活着应寻求目标 

morto aŭ libereco! 不自由，毋宁死！ 

morto ĉiujn egale atingas 在死亡面前人人平等；人皆有一死 

morto estas la fino de ĉiu homo 人皆有一死 

morto estas la necesa fino de la vivo 死亡是生命的必然终结 

movebla skalo de la salajroj （按物价变动比率变化的）浮动工资制；底薪制 

movi ĉielon kaj teron 千方百计；用尽办法；使用各种方法 

muele sencele
 (Z) 东拉西扯，胡说八道 

mueli ies koron 使某人感到十分痛心；使某人很伤心 

muelilo haltas, muelisto eksaltas
 (Z) 磨机停了下来，磨夫跳了起来（意为：饶舌者出人意料

地不出声了） 



multa klopodo pri nenio 无事空忙 

multaj estas vokitaj, sed malmultaj estas elektitaj
 (N) 被召的人多，选上的人少（原意为：

想进天国的人多，但真心诚意信仰上帝、能够入选进入天国的人是很少的。也可以用来

比喻在从事科学文艺工作的人员中真正有敬业精神、极有才干的人只是少数。）——注：

这一《圣经》习语在柴门霍夫的《世界语谚语集》中更为简略的形式是：multaj vokitoj, 

sed ne multaj elektitoj） 

multaj kompatantoj, sed neniu helpanto
 (Z) 怜悯者有许多，救助者无一人 

multaj svatiĝas, feliĉulo edziĝas
 (Z) 众多的人求婚，幸运的人结婚 

multaj unuaj estos lastaj, kaj lastaj estos unuaj
 (N) 有许多在前的将要在后，在后的将要在

前 

multaj vokitoj, sed ne multaj elektitoj
 (Z) 叫来的人很多，但被挑中的不多；被召的人多，

选上的人少（出自《圣经·新约》《马太福音》二十章） 

multe da bruo por nenio 无事吵吵闹闹；无事大惊小怪 

multe da fianĉoj, sed la ĝusta ne venas
 (Z) 求亲者一大群，中意者没有来（这里的 fianĉo 作

“求婚的男子”讲，可能是受俄语“жених”一词的影响。俄语的“жених”既可作“未

婚夫”，也可作“求婚的男子”讲） 

multe da peno, neniom da pano
 (Z) 付出了巨大的辛劳，却得不到一块面包 

multe da sprito, sed neniom da profito
 (Z) 才智满腹，但却得不到半点好处 

multe en kapo, sed nenio en poŝo
 (Z) 脑袋里渊博，钱袋里冷落 

multe entreprenis, sed ne multe eltenis
 (Z) 着手做的事多，坚持做成的事少 

multe komencite, malmulte plenumite
 (Z) 开始做的事多，能够完成的事少（意近：虎头蛇

尾） 

murmuregas la urso, sed danci ĝi devas
 (Z) 熊尽管大声抱怨，但舞还得照跳（此句的形象义

是熊不得不服从驯兽员的指挥做不情愿的动作。意为：尽管心里不愿意，但行动上还得

服从，任务还得完成） 

murmuri en sian barbon 低声含糊地说 

murmuri tra la dentoj
 (Z) 含糊不清地嘟哝；小声嘟嚷；喃喃低语 

muso la katon ĉiam ofendis
 (Z) 耗子过去老是得罪猫来着（因而猫生性是要逮耗子的。这句

话常被用作要加害于人的借口） 

muso satiĝis, faruno malboniĝis
 (Z) 耗子吃饱了，面粉糟蹋了（意为：坏人得了益，好人遭

了殃） 

mustardo post la manĝo 雨后送伞 

muŝo en la oleo de parfumisto
 (M) 美中不足之处；使人扫兴的事 

muŝo sur la rado 车轮上的苍蝇；贪别人之功借以自炫者 

muŝo zumas al li en la kapo 他头脑里像有苍蝇似的嗡嗡响；他脑子里有怪念头；他头脑［精

神］有点不正常；他精神有点不正常 

muŝo zumas en lia kapo = muŝo zumas al li en la kapo 

muta atestanto （罗马刑法中称所犯罪行的）物证；哑证人 

muta kiel ŝtono 像石头一样默不作声 

muta naturo （作为绘画对象的）静物 

muta pro mirego 目瞪口呆；惊呆 

muziko, kiu karesas la orelon 悦耳的音乐 



N 

naciaj gustoj 民族风味；民族风格 

naĝi en riĉaĵoj 非常有钱 

naĝi kiel fiŝo 谙熟水性；游得很很好 

naĝi kiel ŝtono 不谙水性；不会游泳 

naĝi kontraŭ la fluo 逆水游泳；逆流而上；反潮流 

naĝi kontraŭ la tajdo = naĝi kontraŭ la fluo 

naĝi kun la tajdo 顺水游泳；顺流而下 

naivulo kredas ĉiun vorton; sed saĝulo estas atenta pri sia vojo
 (M) 愚蒙人是话都信；通达人

步步谨慎 

naivuloj akiras malsaĝecon; sed saĝuloj estas kronataj de klereco
 (M) 愚蒙人得愚昧为产业；

通达人得知识为冠冕 

naivuloj jam ne ekzistas
 (Z) 天真的人已经不存在了（意为：我可不是头脑简单的人；可别

把我当成傻瓜） 

najbaro ne ĝemas, kiam boto nin premas
 (Z) 我们的靴子挤脚，邻人不会喊疼；各人难处各

人知 

najlo en ies ĉerko 极其令某人讨厌的人或物 

narkotika legaĵo （反语）令人陶醉的读物（指艺术性高但内容有害的读物） 

naskiĝas fianĉino por sia fianĉo
 (Z) 未婚妻为未婚夫而生（意为：天生的一对夫婚夫妇） 

naskiĝi kun kufo sur la kapo 出生时头上有胎膜；运气好 

naskiĝu, edziĝu kaj mortu — ĉiam monon alportu
 (Z) 红白喜事任你办，事事都得拿钱来 

naskita en la purpuro 生于帝王之家 

naskita sub favora stelo 生辰有吉星高照；福星照命；福星高照；生来有福，福大命大（西

方星象学家认为星宿影响人的生活和命运） 

naskita sub malfavora stelo 灾星照命；生不逢时 

natura bezono 大小便；解手 

natura pago 实物支付 

natura saĝo 人的正常智慧（指正常人的正确判断事物的能力） 

naŭ fojojn el dek 十之八九，几乎总是 

nazo supren, vento antaŭen
 (Z) 鼻子往上翘，风儿往前飘（意为：没有真才实学的人往往骄

傲自大） 

ne atendis, ne esperis — malfeliĉo aperis
 (Z) 无须期望等待，灾祸已经到来（意为：灾祸无

法防备） 

ne atendita, ne esperita ofte venas subite
 (Z) 没有预料的、不希望得到的往往会突然到来 

ne atentu ĉiu siajn proprajn aferojn, sed ĉiu ankaŭ la aferojn de aliaj
 (N) 各人不要单顾自己

的事，也要顾别人的事 

ne atingos krio ĝis la trono de Dio
 (Z) （人间的）呼声不会传到上帝宝座前（意为：只向上

帝诉苦求助无济于事） 

ne aŭskultinte, ne kondamnu
 (Z) 不听清楚，就不要指责（意为：要作出客观、公正的判断，

首先把情况了解清楚） 

ne batalu pot’ el tero kontraŭ kaldrono el fero
 (Z) 瓦罐莫和铁锅碰（意为：弱者斗不过强者；

强者总是有理、有权；穷人与富人不可相争。源出《伊索寓言》《两个罐子》：有两个罐



子，一个是瓦罐，另一个是铜罐，都顺着一条泛滥的河向下漂去。铜罐叫瓦罐靠近他，

以便给予保护。“谢谢你的好意，”瓦罐说，“但那是我所害怕的，只要你和我保持一定

扣距离，我就可以安全地漂下；但是如果我们一接触，我一定要遭殃。”世界语为了押

韵，将铜罐改为铁罐） 

ne batas bastono sen persono
 (Z) 棍子不会自动打人；凡事皆有因；事出必有因 

ne bedaŭru hieraŭan, ne atendu morgaŭan, ne forlasu hodiaŭan
 (Z) 不要追悔昨天，不要等

待明天，不要放弃今天（意为：要把握住现在。本句意思的重点在最后一个分句上） 

ne bela estas amata, sed amata estas bela
 (Z) 不是因为漂亮而被爱上，而是因为被爱上才漂

亮；情人眼里出西施 

ne bela estas kara, sed kara estas bela
 (Z) 不是因为长得漂亮而成为亲爱者，而是因为成为

亲爱者才漂亮；情人眼里出西施 

ne beligas loko homon, sed homo la lokon
 (Z) 不是地方使人增光，而是人使地方生色 

ne bezonas la kapo konsilon de kruroj
 (Z) 脑袋不需要腿来出主意 

ne ĉiam daŭras malbona vetero, ne ĉiam daŭras homa sufero
 (Z) 天气不会永远恶劣，人不会

永远受苦 

ne ĉiam estas festo, venos ankaŭ fasto
 (Z) 节日不是天天是，斋日也有到来时 

ne ĉiam estas sankta Johano
 (Z) 并非天天都是圣约翰节（意为：不可能天天过节。圣约翰

节是古代斯拉夫民族的农业节日，即夏至） 

ne ĉiam per aĝo mezuriĝas la saĝo
 (Z) 智慧并不总以年龄来衡量（意为：并非年岁大的人都

有智慧）；有智不在年高 

ne ĉio batas, kio tondras
 (Z) 并非所有发出雷声的东西，都能劈人（意为：气势汹汹的威胁

不一定可怕） 

ne ĉio brilanta estas diamanto
 (Z) 闪光的东西并不都是钻石（意为：看东西或看人要看实质，

不能只看外，因为中看的未必中用）；金玉其外者未必不败絮其中 

ne ĉio estas oro, kio brilas 闪光的东西并不都是金子；金玉其外者未必不败絮其中 

ne ĉio griza estas lupo
 (Z) 并非一切灰兽都是狼（意为：表面现象往往靠不住。在西各国的

民间传说或诗歌中常把狼、驴、兔等动物称为 grizulo，即“灰兽”） 

ne ĉio utilas, kio brilas
 (Z) 发光的未必都是有用的（意为：中看的未必中用）；金玉其外者

未必不败絮其中 

ne ĉion oni devas severe ekzameni
 (Z) 不必对一切事物都严格审视（意为：不要事事过于认

真） 

ne ĉiu akuzito estos kulpulo 并非每个被告都会是罪人 

ne ĉiu aspiranto devas esti prenanto
 (Z) 并非每一个想买的人都非买不可 

ne ĉiu bojato estas ŝtelisto
 (Z) 狗朝着叫的人，不一定都是小偷；犬之所吠，并非皆贼（意为：

不可以外貌取人） 

ne ĉiu fianĉiĝas, kiu svatiĝas
 (Z) 并非每一个求婚的都能成为未婚夫（意为：不可能人人都

成功） 

ne ĉiu ĝibulo estas sanktulo
 (Z) 并非每一个驼背的人都是圣人（意为：不要从外表来判断一

个人） 

ne ĉiu havas egalan feliĉon
 (Z) 并非每一个人都同样幸运 

ne ĉiu hundo bojanta estas hundo mordanta
 (Z) 爱叫唤的狗不一定都咬人；咬人的狗不露齿

（意为：对虚张声势进行恫吓而不采取行动的人不必认真对待） 

ne ĉiu papereto estas banka bileto
 (Z) 并非每张纸片都是钞票（意为：不可能人人都是幸运

儿；人不可能时时事事都很幸运） 



ne ĉiu raporto estas vera vorto
 (Z) 转述的［听来的］话不都是真实的话不都是真实的（意为：

凡是听来的话都要亲自检验一下，看看是否真实，以免被慌言所骗） 

ne ĉiuj havas egalan feliĉon
 (Z) 并非所有的人都同样幸运 

ne dankinde! 不值一谢；没什么 

ne defendas oro kontraŭ doloro
 (Z) 面对痛苦，金钱无补；金钱消除不了痛苦 

ne demandu scienculon, demandu spertulon
 (Z) 莫问科学家，要问内行人 

ne deziru la edzinon de via proksimulo
 (M) 不可贪爱你邻舍的妻子 

ne diru "hop" antaŭ la salto
 (Z) 起跳以前莫喊“跳”（意为：事情未做，先勿声张。此句在

“diru”之后省略了 mem，即起跳前不要自己喊“hop”） 

ne diru [rakontu] al mi historiojn 别对我瞎说［胡说八道］！ 

ne distingu vizaĝojn ĉe la juĝo
 (M) 审判的时候，不可看人的外貌（意为：不可偏袒人） 

ne doloras frapo sur fremda kapo
 (Z) 打在别人头上不疼（意为：别人的痛苦与己无关） 

ne domaĝi sian penon 全力以赴；不遗余力 

ne donu kaj ne boju
 (Z) 宁可不要，也不听狗叫（意为：可以不给，但别大声呵斥。意近：

不受嗟来之食） 

ne donu sanktaĵon al la hundoj, nek ĵetu viajn perlojn antaŭ la porkoj; por ke ili ne premu 

ilin sub la piedoj, nek poste, sin turninte, disŝiru vin
 (N) 不要把圣物给狗，也不要把你

们的珍珠丢在猪前，恐怕它践踏了珍珠，转过来咬你们 

ne ekpaŝu sur la vojo de malbonuloj
 (M) 不可踏上坏人的路 

ne ekpepi!
 (Z) 别叽叽喳喳！别做声！ 

ne ekzistas bona arbo, kiu donas putran frukton; nek putra arbo, kiu donas bonan frukton
 (N) 

没有好树结坏果子；也没有坏树结好果子 

ne ekzistas en komerco amikeco nek ŝerco
 (Z) 做生意不讲交情，也开不得玩笑 

ne ekzistas forto kontraŭ la morto
 (Z) 死亡不可抗拒 

ne ekzistas fumo sen brulo
 (Z) 不燃烧就没有烟；无火不生烟（意为：有果必有因；相当于：

无风不起浪；事出必有因） 

ne ekzistas fumo sen fajro
 (Z) 无火不生烟（意为：有果必有因）；无风不起浪，事出必有因 

ne ekzistas homo sen kulpo
 (Z) 世上没有完人 

ne ekzistas honoro sen laboro
 (Z) 不劳动就不会有荣誉 

ne ekzistas juneco sen kapricoj, nek maljuneco sen malicoj
 (Z) 没有不任性的青年，没有不狡

猾的老年 

ne ekzistas kareso sen intereso
 (Z) 没有不为了私利的抚爱（意为：阿谀奉承都是为了要得到

某种好处） 

ne ekzistas mono, ne ekzistas dono
 (Z) 没有钱，就没有给予物（意为：没有钱就买不到东西） 

ne ekzistas naiva vulpo, ne ekzistas homo sen kulpo
 (Z) 不存在天真的狐狸，不存在无过错的

人 

ne ekzistas ofico sen benefico
 (Z) 有职务就能捞到好处 

ne ekzistas regulo sen escepto
 (Z) 没有不带例外的规则；有规则必有例外；有常规必有异例 

ne ekzistas rozo sen dorno = ne ekzistas rozoj sen dornoj 

ne ekzistas rozoj sen dornoj 没有不长刺的玫瑰；没有不带刺的玫瑰；没有尽善尽美的快乐；

世上没有十全十美的幸福；有乐必有苦 

ne ekzistas savo kontraŭ malbona virino
 (Z) 对付泼妇，谁也没招 

ne ekzistas terno sen nazo nek fakto sen bazo
 (Z) 没有鼻子就不会打喷嚏，没有根据就不会

有事实 



ne el ĉiu ligno oni faras violonon
 (Z) 并非每根木头都可用来制作小提琴（意为：并非每一个

人都同样幸运或具有相同的才能） 

ne el unu forno li manĝis jam panon
 (Z) 他吃过不止一个炉子里烤出的面包（意为：他饱经

世故） 

ne elklinu vin! 请勿把头手伸向车外！ 

ne elverŝu la malpuran, antaŭ ol vi havas la puran
 (Z) 清水未来，莫泼脏水；好的东西没有

到手，不要把坏（或旧的）东西扔掉 

ne elvoku lupon el la arbaro
 (Z) 别把狼从树林中唤出来（意为：不要招引危险的人或事物） 

ne en ĉiu afero estu severa
 (Z) 莫要事事都严格 

ne en modo 不时兴；不流行；过时 

ne en ordo （机器等）出故障；失灵；有毛病；（事物）没有条理；紊乱；（人体）有病；

不舒服 

ne en unu tago elkreskis Kartago
 (Z) 迦太基不是一天建成的（意为：伟业非一日之功。意

近：一日造不成洛阳桥。）（迦太基是古代腓尼基移民在北非建立的奴隶制国家，公元前

七到前四世纪发展成为西地中海的强国，首都迦太基城。公无前三世纪后，在对外扩张

中跟罗马发生冲突，迦太基战败灭亡。本句是一个古老的西方谚语。常用来告诫人们做

事要有毅力，不能急于求成。在西方各语言中较通行的说法是“罗马不是一日建成的”。

在世界语中之所以用 Kartago，可能是因为它与 tago 押韵） 

ne enverŝi novan vinon en malnovajn felsakojn
 (N) 不把新酒装在旧皮袋里（喻意为：不应

该套用旧体系的框子或用旧的形式提出新的有关文学、艺术、科学等方面新观点、新原

则等；不要把新的内容硬塞进旧的形式之中，因为两者是不可调和的；要想创造新的东

西，就必须跟旧的东西决裂。）——注：《圣经》中的这个习语在英语中通常译为“not to 

put new wine into old bottles”（不把新酒装在旧瓶子里）。原文中的“皮袋”变成了“瓶

子”，这也许是《圣经》原英译者的误译。这一误译形式以讹传讹，一直流传至今，而

且还通过英语进入到汉语中。其实，只要认真读一读《圣经》中有关段落的经文，我们

就不难发现“用旧瓶装新酒”的不妥。那么，“新酒”装在“旧皮袋”里，为什么皮袋

就会裂开呢？因为新酒在继续成熟的过程中，体积会随之不断增大，而旧皮袋又不像新

皮袋那样富有弹性，当然就容易裂开。如果把“皮袋”译成“瓶子”，这个习语就失去

了它自身的形象性了。再说，这是一个古老的习语，几千年前希伯来人是不是就已经有

了瓶子？这是很难说的。柴门霍夫是根据《圣经•旧约》希伯来文原文翻译成世界语的，

他的译文应该是可靠的。汉语中的习语“旧瓶装新酒”，据上海辞书出版社出版的《中

国成语大辞典》称，是源自《圣经》的：“《新约•马太福音》第九章载耶稣之言谓：‟

没有人把新酒装在旧皮袋里；若是这样皮袋就裂开，酒漏出来，皮袋也坏了。唯独把新

酒装在新皮袋里，两样就都保全了。‟后常用‟旧瓶装新酒‟，比喻用旧的形式表现新的内

容。”但为什么“皮袋”变成了“瓶子”，该辞书没有加以说明。我查了一下商务印书馆

出版的《汉俄词典》，汉语习语“旧瓶装新酒”中的“瓶”字译成俄语是“mjeĥ”，这个

词的古义正是“（用以盛液体的）兽皮口袋；皮囊”。这也证明了柴门霍夫的《旧约》世

界语译本的准确性。我在编写《汉世大词典》时注意到了这一问题，在翻译汉语这一习

语时，就是按照《圣经》的原义，译为：“nova vino en malnova felsako — nova enhavo en 

malnova formo”的。） 

ne enviu la malvirtulojn
 (M) 不要嫉妒恶人 

ne esperite, ne sonĝite
 (Z) 完全出乎意外地；非常突然地 

ne estas bone tro idealigi la mondon kaj la homojn, ĉar tio preparas kruelajn elreviĝojn 把

世界和人过分理想化是不可取的，因为这将导致残酷的幻灭 



ne estas io sekreta, kio ne koniĝos kaj klare elmontriĝos
 (N) 隐瞒的事，没有不露出来被人知

道的 

ne estas piediranto kolego al rajdanto
 (Z) 步行者和骑马人不能结伴而行（意为：穷人和人富

人不会成为朋友；贫富之间无平等可言） 

ne esti inda malligi la rimenon de ies ŝuo
 (N) 连给某人解鞋带都不配；远不如某人；配不上

某人 

ne estimante apartajn unuojn ni neniam venos al grandaj nombroj 忽略单个儿的一，就不

会有大数的万 

ne estingu la fajron, kiu vin ne bruligas
 (Z) 火没烧伤你，你就别去灭（意为：与己无关的事

不要去管） 

ne estos lasita ĉi tie ŝtono sur ŝtono, kiu ne estos deĵetita
 (N) 将来在这里，没有一块石头留在

石头上不被拆毁了 

ne estos lasita ŝtono sur ŝtono 寸草不留；彻底摧毁；破坏；夷为平地；严厉批评 

ne falas frukto malproksime de l’ arbo
 (Z) 果子不会落在离树远的地方（意为：子女的性格

不会与父母的性格有太大的差异） 

ne fanfaronu irante, fanfaronu revenante
 (Z) 去时莫吹牛，回时再夸口（意为：大话不要说

得太早） 

ne fari kompromison sur la principoj 在原则问题上不妥协 

ne faru kalkulon sen la mastro
 (Z) 主人不在，莫作安排 

ne fidu amikon, kiu havas jam flikon
 (Z) 不要信任穿补丁衣服的朋友 

ne fidu fidelulon, fidu propran okulon
 (Z) 不要信赖忠实的人，要相信自己的眼睛 

ne fidu heredon, fidu posedon
 (Z) 不要指望继承，而要信赖占有；不要信赖遗产，要信赖已

占有的财产 

ne forgesi la punktojn super siaj “i” 不忘记给字母“i”加点；认真细致；一丝不苟；注意

细节 

ne forgesu la punktojn super viaj “i” 别漏写字母“i”上的点；做事要认真细致，一丝不苟；

请把事情讲清楚 

ne fortikiĝos homo per malvirto
 (M) 人靠恶行不能坚立 

ne glore estas serĉi sian gloron
 (M) 追寻自己的荣耀，也并不荣耀 

ne gravas! 不要紧！没什么！没关系！ 

ne gutas mielo el la ĉielo
 (Z) 天上不会滴下蜜来；甜蜜非自天上来（意为：不要妄想不劳而

获） 

ne ĝenas! 不要紧！没什么！没关系！ 

ne havante, oni petas; ricevinte, forĵetas
 (Z) 没有，就讨要；有了，就扔掉 

ne havi eĉ la plej malgrandan komprenon pri io 对某事一点都不懂［一窍不通］ 

ne helpas glorkrono al malplena kaldrono
 (Z) 荣冠帮不了空锅的忙（意为：荣誉对贫困的人

毫无用处） 

ne helpas plendo nek ploro kontraŭ kreditoro
 (Z) 哭泣诉苦，感动不了债主 

ne helpas ploro al doloro
 (Z) 哭泣无助于减轻痛苦 

ne helpas spegulo al malbelulo
 (Z) 镜子帮不了丑人的忙；脸丑别怨镜子；勿诿罪于人 

ne helpos riĉo en la tago de kolero
 (M) 发怒的日子，赀财无益 

ne hontu penti pri faro, hontu persisti en eraro
 (Z) 莫因追悔过错而害羞，要为坚持错误而羞

愧 

ne incitu fajron per glavo 不要用剑拨火（此语出自古希腊哲学家和数学家毕达哥拉斯（前



580－前 500）之口。意为：不要用言辞刺激发怒的人，不要与发怒的人争吵） 

ne indulgu ĉiujn krimajn malbonfarantojn
 (M) 不要怜悯行诡诈的恶人 

ne insultu mizeran, ne moku malliberan
 (Z) 不要辱骂苦难不幸的人，不要嘲笑失去自由的

人 

ne iras hakilo al kolo humila
 (Z) 刀斧不砍低头认罪的人；刑不及悔过者；认罪者不杀 

ne iri laŭ konsilo de malpiuloj
 (M) 不从恶人的计谋（注：这是《旧约》《诗篇》第一篇第一

节的第一句。《诗篇》极富文学色彩，其中很大一部分相传是古代以色列王国国王大卫

的作品） 

ne iru al fremda anaro kun via regularo
 (Z) 不要把自己的规章（或规矩）带给别的人群；入

乡随乡 

ne iru fadeno antaŭ kudrilo
 (Z) 线不要走在针的前面（意为：各人应守各人的本分） 

ne iru okuloj super la frunton
 (Z) 眼不要高过额头（意为：不要骄傲自大或不要抱负过高） 

ne juĝo kondamnas, sed juĝanto
 (Z) 给人定罪的不是判决书，而是判决人 

ne juĝu laŭ ŝajno, sed juĝu justan juĝon
 (N) 不可按外貌断定是非，总要按公平断定是非 

ne juĝu pri afero laŭ ĝia ekstero
 (Z) 不要以外观评价事物（意为：不要以貌取人；人不可貌

相） 

ne juĝu, kaj vi ne estos juĝitaj
 (N) 你们不要论断人，就不被论断 

ne juĝu, por ke vi ne estu juĝataj
 (N) 你们不要论断人，免得你们被论断 

ne juĝu, tiam vi ne estos juĝata 你不评论别人，别人就不会评论你（意为：不要对别人评

头论足，这样别人就不会对你说长道短） 

ne ĵetu perlojn antaŭ la porkojn
 (N) 别把珠子掷在蠢猪面前；莫明珠暗投；别对牛弹琴 

ne ĵuru, nek per la ĉielo, nek per la tero, nek per ia alia ĵuro
 (N) 不可指着天起誓，也不可指

着地起誓，无论何誓都不可起 

ne kaptita — ne punita
 (Z) 不被捉住，不受惩处（意为：没有被当场捉住，就不可能被判罪） 

ne karesu per mano, sed karesu per pano
 (Z) 抚爱莫用空手，而要用面包（指为：不要用空

言慰人） 

ne kaŝiĝas lia lango malantaŭ la vango
 (Z) 他的舌头并不藏在腮帮子的后面；他能言善辩；

他善于辞令；他口若悬河 

ne kompromisi sur la principoj 在原则问题上不迁就 

ne konante la profundecon, ne iru en la riveron
 (Z) 不知深浅，切莫下河（意为：情况不明，

不可轻率从事） 

ne kondamnu alian, oni vin ne kondamnos
 (Z) （如果）你不指责别人，别人就不会指责你

（句中的 ne kondamnu alian = se vi ne kondamnas alian） 

ne koni la limojn 没有节制；无限制；无法控制 

ne kotas besto en sia nesto
 (Z) 动物不在自己窝里拉屎（意为：人人都爱护自己的家或居住

地） 

ne kraĉu en puton, ĉar vi trinki bezonos
 (Z) 别往井里吐唾沫，因为日后你还需要饮水（意为：

凡事要想到将来，要为自己留后路） 

ne kredas ŝtelisto, ke honestaj ekzistas
 (Z) 小偷不相信会有诚实的人（意近：以己度人） 

ne kredi al siaj okuloj 不相信自己的眼睛；虽然看见但还是难以相信 

ne kredi al siaj oreloj 不相信自己的耳朵；虽然听见但还是难以相信 

ne kredu al orelo, kredu al okulo
 (Z) 不要相信耳朵，要相信眼睛；耳听是虚，眼见为实 

ne kredu al parolo sen propra kontrolo
 (Z) 不经亲自检验，不要相信别人的话 

ne krono sen kruco! 不背十字架就戴不上冠冕；没有痛苦，就不会有荣耀；没有艰苦就没



有荣誉；无苦即无乐 

ne kulpas spegulo kontraŭ malbelulo 脸丑别怨镜子；勿诿罪于人 

ne kvanto, sed kvalito decidas pri merito
 (Z) 不是数量而是质量决定优劣 

ne la dioj mem bakas la potojn 神仙不亲自烧制瓦罐（意为：大人物不管琐碎小事） 

ne la edzino, sed la edzo rajtas pri ŝia korpo; tiel same ankaŭ ne la edzo, sed la edzino rajtas 

pri lia korpo
 (N) 妻子对自己的身体没有主权，权在丈夫；同样，丈夫对自己的身体也

没有主权，权在妻子 

ne la grandaj estas la plej prudentaj, kaj ne la maljunuloj sole scias juĝi
 (M) 尊贵的不都有

智慧；寿高的不都能明白公平 

ne la unua ĵetu ŝtonon 不要首先扔石头（意为：自己没有过错才可以指责别人的过错） 

ne laciĝos mano, ne fariĝos pano
 (Z) 手不疲劳，就不会有面包；不劳动者不得食 

ne laciĝu viaj manoj pri fremdaj infanoj
 (Z) 你的手不要为别人的孩子劳累（意为：别人的

事不要去管） 

ne lasi pasi la ĝustan momenton 不延误时机；不放过机会 

ne lasi ŝtonon sur ŝtono
 (N) 不让一块石头留在石头上；夷为平地；使成废墟；寸草不留；完

全摧毁；彻底破坏；严加驳斥；根本否定 

ne lasu vin deprimi: reagu! 别泄气，要振作起来！ 

ne laŭdu la tagon antaŭ vespero
 (Z) 赞美白天，须在晚上（白天天气的好坏要到晚上才能下

结论。意为：不要过早下结论） 

ne longe sinjora daŭras favoro
 (Z) 老爷的宠爱不长久（意为：大人物对人的态度变化无常） 

ne malbenu surdulon
 (M) 不可咒骂聋子 

ne malŝatu vian patrinon, kiam ŝi maljuniĝos
 (M) 你母亲老了，也不可藐视她 

ne malvolu puni knabon: se vi batos lin per kano, li ne mortos
 (M) 不可不管教孩童，你用杖

打他，他必不至于死 

ne manĝu la porkon, ĉar ĝi havas disfenditajn hufojn kaj distranĉan sulkon sur la hufoj, sed 

ĝi ne remaĉas maĉitaĵon, malpura ĝi estas por vi
 (M) （你们）不可吃猪，因为它分蹄有

趾却不反刍，你们应以为不洁净 

ne mankas tombo por mortinto nek pano por vivanto
 (Z) 死有葬身之地，活有面包充饥（意

为：一切不必担忧） 

ne maro dronigas ŝipon, sed la ventoj
 (Z) 使船沉没的不是海而是风（意为：不要被表面现象

所迷惑，而应透过现象看清根本原因） 

ne menciinde 没关系！不值一提（当说话对方请求原谅时常用来回答的客气话） 

ne metu vian lampon sub grenmezurilon
 (N) 不要把灯藏在斗底下（意为：要在人前行善，

不要把自己的才能和善行隐藏起来） 

ne mezuru aliajn per via mezurilo 不要用你的尺度衡量别人；不要以己度人；不要以己之

心，度，别人之腹 

ne mia estas la ĉevalo, min ne tuŝas ĝia falo
 (Z) 这马不是我的，它跌倒与我无关（意为：别

人的事跟我无关） 

ne moku mizeron de alia, ĉar baldaŭ venos via
 (Z) 不要嘲笑别人的苦难［不幸］，因为你不

久也会遇到苦难［遭到不幸］ 

ne moku riveron, ne atinginte la teron
 (Z) 没有踏上岸，不要笑河浅（意为：要保持清醒头

脑，不要过早乐观） 

ne movi eĉ unu fingron 一个指头都不动一下；什么也不干；不出一点力；袖手旁观 

ne movi la buŝon! 别动口！别说话！别做声！ 



ne multe mankis, ke; jam ne multe mankis, ke 差一点儿，几乎 

ne naskas porko leonidon, nek korniko aglidon
 (Z) 猪不会生出小狮，乌鸦也不会生出小鹫

（意为：什么样的父母，生出什么样的子女。意近：龙生龙，凤生凤，老鼠生来会打洞） 

ne naskiĝu riĉa, naskiĝu feliĉa
 (Z) 不要生来富，生来要有福 

ne opiniu vin saĝaj
 (N) 不要自以为聪明 

ne parolu kontraŭ via proksimulo malveran ateston
 (M) 不可作假见证陷害你的邻人 

ne parolu kun nefleksebla kolo
 (M) 不要挺着傲慢的颈项说话 

ne parolu, sed agu 不要空言，而要实干；空言不如实干 

ne pekas drinkulo, pekas ebriulo
 (Z) 犯过失的不是饮酒人，而是醉鬼；饮酒无过，酗酒有罪 

ne pelu tiun, kiu mem forkuras
 (Z) 不要驱赶自动逃跑的人（意近：穷寇勿追；网开一面） 

ne pentru diablon sur la muro
 (Z) 别在墙上画魔鬼（意为：不要谈危险的事或说不吉利的话，

否则危险的事或不吉利的事就会发生） 

ne penu ĝustigi blasfemanton, ke li vin ne malamu; penu ĝustigi saĝulon, kaj li vin amos
 (M) 

你不要指责亵渎的人，免得他恨你；要指责智慧人，他必爱你 

ne per la pano sole vivas homo
 (N) 人活着，不是单靠食物 

ne perfortu iun, nek maljuste ion postulu, kaj estu kontentaj je via salajro
 (N) 不要以强暴待

人，也不要讹诈人，自己有钱粮就当知足 

ne plu vidi 眼瞎了，失明了 

ne por lupo estas supo
 (Z) 汤羹不是为狼做的（意为：好东西不可给不识货的人享用） 

ne por manĝi ni vivas, sed por vivi ni manĝas 我们活着不是为了吃饭，而吃饭是为了活着

（这是一句古代箴言。古罗马演说家昆体良（kvintiliano, 约 35—约 96）在《演说术原

理》中写道：“non ut edam, sed ut vivam edo”（我活着不是为了吃饭，而吃饭是为了活

着）。这就是上面这句话的来源。这句话运用了“交错配列”（kiasmo）修辞手法，即在

用词相同的两个并列分句中，颠倒第二个分句的语法成分，使前后两个分句的语法成分

的次序相反，借以形成显明的对照） 

ne post 至迟；最晚 

ne povas ĉiu homo esti pap’ en Romo 并非人人都能当罗马教皇（意为：人的机遇和能力各

不相同，因而不可能人人都能出人头地） 

ne povi sin orienti 困惑；茫然；不知如何是好；如堕五里雾中 

ne prediku knabino al via (sia) patrino
 (Z) 姑娘别给妈妈说教；不要班门弄斧；不要关公面

前耍大刀（句中的 via 恐系 sia 之误） 

ne prenis pastro la donon, rekaŝu sako la monon
 (Z) 神父既未收赠款，钱袋再次把钱藏 

ne pripensadu altajn aferojn, sed klinadu vin al humilaj aferoj
 (N) 不要志气高大，倒要俯就

卑微的人 

ne pripensu malbonon kontraŭ via proksimulo
 (M) 你不可设计害你的邻人 

ne prokrastu ĝis morgaŭ, kion vi povas fari hodiaŭ
 (Z) 今天能做的事，不要推到明天；今日

事，今日毕 

ne punu edzinon antaŭ infanaj okuloj, ne punu infanojn antaŭ fremduloj
 (Z) 不要在孩子面

前责罚妻子，不要在外人面前责罚孩子 

ne puŝu vian regularon en fremdan anaron
 (Z) 不要把你的规章［规矩］强加给别的人群（意

为：要入乡随乡） 

ne rapidu insulti, volu aŭskulti
 (Z) 责骂不要忙，请先听周详 

ne rapidu koleri en via spirito; ĉar koleremeco loĝas en la brusto de malsaĝuloj
 (M) 不要心

里急躁恼怒，因为恼怒存在愚昧人的怀中 



ne rapidu kun fido antaŭ longa kunesido
 (Z) 未曾长期坐在一起，切莫过早信任不疑 

ne rapidu kun vortoj, rapidu kun faroj
 (Z) 莫急于开口，要赶紧动手（意为：要先干后说） 

ne rapidu, trankvile decidu
 (Z) 遇事不必急，从容定主意 

ne repagantaj malbonon kontraŭ malbono, nek insulton kontraŭ insulto, sed kontraŭe 

benadantaj; ĉar al tio vi estas vokitaj, por ke vi heredu benon
 (N) 不以恶报恶，以辱骂

还辱骂，倒要祝福 

ne respondu al malsaĝulo laŭ lia malsaĝeco, por ke vi mem ne fariĝu egala al li
 (M) 不要照

愚昧人的愚妄话回答他，免得你像他一样 

ne restas eĉ unu seka fadeno sur iu 某人全身湿透或淋透 

ne rezonu pri tio, kio estas ekster via metio
 (Z) 与你行业无关的事，别去探究（意为：外行

人不要管内行人的事） 

ne rigardu malantaŭen
 (M) 不可回头看 

ne rigardu min, ke mi estas nigreta: la suno min brulkolorigis
 (M) 不要因为我黑，就盯着我

看是日头把我晒黑的 

ne rilatas! （两件事）毫无关系！ 

ne sama la vento blovas konstante
 (Z) 不会老是刮同样的风 

ne sanktuloj potojn faras
 (Z) 圣人不亲自烧制瓦罐（意为：卓越人物不过问琐碎小事） 

ne satiĝas la okulo de vidado
 (M) 眼看，看不饱 

ne koni mezuron 不知分寸；没有限度；没有节制；没有止境；无限制 

ne scii mezuron = ne koni mezuron 

ne scii, kion fari 不知怎么办才好；不知所措；智穷才尽；束手无策 

ne semu inter dornaĵo
 (M) 不要撒种在荆棘中 

ne serĉu bonan arbaron, serĉu bonan najbaron
 (Z) 莫寻好森林，要寻好近邻 

ne servas larmo anstataŭ armo
 (Z) 眼泪代替不了武器（意为：眼泪消除不了忧愁，也解决

不了问题） 

ne sperite, ne sonĝite 完全出乎意外地；非常突然地 

ne spiciĝas manĝo de mastrina beleco
 (Z) 菜肴不会因主妇漂亮而美味可口 

ne sufiĉas ploro al kreditoro
 (Z) 哭泣偿还不了债务 

ne ŝanceliĝu dekstren, nek maldekstren; forigu de malbono vian piedon
 (M) 不可偏向左，也

不要偏右；要使你的脚离开邪恶 

ne ŝovu la nazon en fremdan vazon
 (Z) 不要把鼻子伸进别人的盘子里；不要插手别人的事；

别多管闲事 

ne ŝovu vin inter edzo kaj edzino! 莫置身于丈夫和妻子之间！夫妻之间的事，不要介入！ 

ne ŝpari monon nek penon
 (Z) 不惜钱财，不辞辛劳；尽一切可能；不遗余力 

ne ŝpari siajn fortojn 不遗余力；竭尽全力 

ne ŝpari sian penon 不辞辛劳；竭尽全力 

ne ŝtelu, kaj ne mensogu, kaj ne trompu unu alian
 (M) 你们不可偷盗，不可欺骗，也不可彼

此说谎 

ne ŝtelus ŝtelistoj, se ne ekzistus kaŝistoj
 (Z) 没有窝赃人，贼将息偷心 

ne taŭgas du ursoj por unu nesto
 (Z) 一个窝里容不了两只熊；二熊不能同窝（意为：两个好

斗者或敌手在一起必然相争） 

ne taŭgas la vero por komerca afero
 (Z) 做买卖不宜讲真话 

ne timu hundon bojantan, timu hundon silentan
 (Z) 不要怕狗叫汪汪，狗不出声要提防（意

为：经常恐吓威胁别人的人不一定是最危险的人，倒是对一声不响的人要特别注意提防） 



ne timu tranĉilon, timu babilon
 (Z) 尖刀不可怕，当心防闲话（意近：人言可畏） 

ne trafi la ĝustan klavon 未击中目标；没按在点子上；失误 

ne trompiĝu
 (M) 不要自欺 

ne trovante bovinon, oni ŝtelas kokinon
 (Z) 找不到母牛，就偷母鸡 

ne tuŝu min!
 (N) 不要接触我！不要触犯我！ 

ne unu fajron li pasis, ne unu hundo lin ĉasis
 (Z) 他饱经风霜，历尽艰辛 

ne unu hundo lin mordis, ne unu vento lin tordis
 (Z) 他饱经风霜，历尽艰辛 

ne unu 并非一个（一次等）（表示多于“一”）；甚至一个（一次等）都没有（表示不足“一”） 

ne valoranto plaĉas, sed plaĉanto valoras
 (Z) 并非有价值的人惹人喜爱，而是惹人喜爱的人

有价值 

ne valoras bofilo, kiam mortis filino
 (Z) 女儿死了，女婿就没有了价值 

ne valoras la akiro eĉ la penon de l’ deziro
 (Z) 获得物的价值抵偿不了为获得所作的努力（意

为：不值得为此努力；得不偿失） 

ne valoras la faro la koston de l’ preparo
 (Z) 所做事情的价值抵不上筹备所花去的费用（意

为：不值得去做；得不偿失） 

ne valoregalas al ĝi (prudento) oro kaj vitro; kaj oni ne povas ŝanĝi ĝin kontraŭ vazoj el 

pura oro
 (M) 黄金，和玻璃，不足与比较；精金的器皿，不足与兑换 

ne veku la lupon 不要把狼唤醒（意为：不要惹是生非） 

ne veku malfeliĉon, kiam ĝi dormas
 (Z) 灾祸沉睡时，不要唤醒它 

ne venas honoro sen laboro
 (Z) 不劳动就不会有荣誉 

ne venas mont’ al monto, sed homo homon renkontas
 (Z) 山与山不相逢，人与人会相见；山

和山无法相遇，人与人总会相逢（本句是朋友惜别时的用语，有后会有期的意思。意近：

人生何处不相逢；山不转水转，水不转路转或地不转人转）（源自拉丁语：occurrunt 

homines, nequeunt occurrere montes.） 

ne venas rato mem al kato
 (Z) 耗子不会自动向猫跑来（意为：不要妄想不劳而获） 

ne venos rato mem al kato
 (Z) = ne venas rato mem al kato 

ne venos rato mem al la kato
 (Z) = ne venas rato mem al kato 

ne vivu kiel vi volas, vivu kiel vi povas
 (Z) 不要按你的意愿生活，而要按实际可能生活（意

为：生活要有节制） 

ne voku diablon, ĉar li povas aperi
 (Z) 不要召唤魔鬼，因为它会应声而至（意为：不要招引

危险的人或事物） 

ne volas kokin’ al festeno, sed oni ĝin trenas perforte
 (Z) 母鸡不愿赴宴，但还是被强行拉去

（意为：迫使一个人做他自己不愿做的事） 

ne volis rajdi sur ĉevalo, ekrajdis sur azeno
 (Z) 原先有马不愿骑，过后只好骑毛驴（意为：

错过了好机会，只好勉强将就） 

ne zorgu pri la morgaŭa tago, ĉar la morgaŭa tago zorgos pri si mem; sufiĉa por la tago estas 

ĝia propra malbono
 (N) 不要为明天忧虑，因为明天自有明天的忧虑；一天的难处一天

当就够了 

ne zorgu pri tio, kio estas ekster via scio
 (Z) 你不懂的事，不要去管；外行人不要管内行人的

事 

ne zorgu pri via vivo, kion vi manĝu; nek pri via korpo, kion vi surmetu
 (N) 不要为生命忧

虑吃什么；为身体忧虑穿什么 

neatakebla argumento 无懈可击的论据 

nebuligi (al iu) la okulojn
 (Z) （用假象）迷惑；蒙蔽；自吹自擂；炫耀（意同：ĵeti polvon en 



la okulojn） 

necese estas, ke ankaŭ herezoj estu inter vi
 (N) 你们中间会有分党结派的事，这是必然的 

neceseco kontraŭvola estas leĝo malmola
 (Z) 违背心愿的必要性是无情的法律（意为：一件

事尽管不愿干，但迫于必要，还得勉强去干） 

neceso ne estas kareso
 (Z) 必要性不是抚爱（本句中的 neceso 作“急需”、“需要”讲。意为：

在急需的情况下，不管愿意不愿意，人们不得不去做自己必须做的事） 

neefektivigita revo 没有实现的幻想 

neevitebla malbono
 (Z) 躲避不了的灾难；甩不掉的令人讨厌的人或事物 

negocaj aferoj estas severaj
 (Z) 交易是严酷的［是不讲情面的］ 

neĝo kaŝas nur ĝis printempo
 (Z) 雪藏不过春（意为：隐瞒不会长久；真相很快就会暴露） 

nek al teksto, nek al preteksto
 (Z) （说话）完全不恰当；牛头不对马嘴（比较俄语谚语：ни 

к селу ни кгороду.） 

nek al temo, nek al celo
 (Z) 讲话离题跑辙，不在点子上；写文章文不切题，条理混乱 

nek eniro, nek eliro
 (Z) 既不能进，也不能出；进退两难；陷入困境 

nek ĝojo, nek malĝojo daŭras eterne
 (Z) 欢乐和悲伤都是暂时的 

nek helpeble, nek konsileble 既帮助不了，也劝告不了（意为：到了无法可想的地步；处于

困境） 

nek io, nek alio
 (Z) 不伦不类；非驴非马；不三不四（比较俄语：ни то ни сѐ） 

nek pikite, nek hakite
 (Z) 既不是被刺，也不是被砍（意为：不知是怎么的，莫名其妙地） 

nek pio por Dio, nek kapablo por diablo
 (Z) 既无对上帝的虔敬，也无斗魔鬼的才能（意为：

很难说某人有什么能力或能胜任什么工作） 

nek por baki, nek por haki
 (Z) 既不能用来烤面包，也不能用来劈木料（意为：不能利用的，

毫无利用价值的） 

nek ŝtelistoj nek aviduloj heredos la regnon
 (N) 偷窃的，贪婪的，都不能承受神的国 

nek transnaĝeble, nek transireble
 (Z) 既游不过去，也走不过去（意为：处于无出路的境地；

陷于绝境） 

nek unu joto, nek unu streketo
 (N) 毫无；根本没有；一点也不；丝毫不 

nek unu, nek la alia 非此非彼 

nek viando, nek fiŝo 说不上是个什么东西；非驴非马 

nekonata lando 未发现的地区；（知识上的）未知领域 

nekontestebla pruvo 无可辩驳的证据；无可置疑的证据；确凿的证据 

neleĝe akirita ne estas profita
 (Z) 非法获得的东西无收益；赃物不生钱；不义之财难安享 

nenia ago fariĝas sen pago
 (Z) 不付钱什么事也做不成 

nenia feliĉo maturiĝas sub la luno 月光下的幸福不会圆满；世上不会有完美的幸福 

nenia konstruo povas esti sen bruo
 (Z) 砌屋造房，皆有声响（意为：不做大肆广告东西就卖

不出去） 

nenia novaĵo, bona novaĵo 没有消息就是好消息 

nenia peketo restas longe sekreto
 (Z) 任何微小的过错都不可能长期不为人所知 

nenia peno nek provo donos lakton de bovo
 (Z) 任凭努力和尝试，公牛不会产出奶（意为：

不要企图做不可能实现的事；不要干徒劳无功的事） 

neniam atendita ofte venas subite
 (Z) 从来没有期待过的东西，常常会突然到来 

neniam plu 永不再 

nenie semata, ĉie trovata
 (Z) 哪儿都没下种，却到处生长（形容数量极多，比比皆是；也有

“着意栽花花不发，无心插柳柳成荫”的含义） 



neniel gravas! 无关紧要！ 

nenifarado estas la patrino de ĉiaj malvirtoj 游手好闲实为万恶之母 

nenio estas kaŝita krom por tio, ke ĝi estu malkaŝita; nek io estas sekreta krom por tio, ke ĝi 

estu aperigita
 (N) 掩藏的事，没有不显出来的；隐瞒的事，没有不露出来的 

nenio estas kovrita, kio ne estos elmontrita, kaj nenio kaŝita, kio ne estos konigita
 (N) 掩盖

的事，没有不露出来的；隐藏的事，没有不被人知道的 

nenio estas pli rara, ol homo saĝa kaj virta 既有智慧又有道德的人十分罕见 

nenio malbona trafos virtulon; sed la malvirtuloj havas plene da malbono
 (M) 义人不遭灾

害，恶人满受祸患 

nenio pli grandan mizeron prezentas, ol se sano mankas kaj ŝuldoj turmentas
 (Z) 苦难再大，

也大不过疾病和债务的折磨 

nenio, kion oni povas deziri, povas esti egala al la saĝo
 (M) 一切所喜爱的都不能和智慧相比 

neniom da oro, sed bona gloro
 (Z) 没有任何钱财，但却受人尊崇；没有任何钱财，但却受人

爱戴（意为：为人清廉、正直） 

neniom gravas! 毫不重要；无足轻重 

neniu devas sin akuzi, krom se antaŭ Dio 除非在上帝面前，无需人人自责 

neniu estas kontenta pri sia sorto 人心不知足（意为：贪得无厌） 

neniu estas pli surda ol tiu, kiu ne volas aŭskulti 没有比不愿听的人更聋；不愿听的人比聋

子更聋 

neniu estas profeto en sia patrujo 本乡本土无先知（有成就的人往往不被本地的人承认，

和汉语中的“本地的姜不辣”、“物离乡贵”、“远来的和尚会念经”意思相近）——参见

“neniu estas profeto en sia urbeto” 

neniu estas profeto en sia urbeto
 (Z) 本城无先知（意为：一个人的才能和成就往往在本地得

不到承认）；远来的和尚会念经；本地的姜不辣（典出《圣经·新約》。据说耶稣在各地

宣传基督教义，医治各种疑难病症，因而名声大振。但他家乡的人，由于眼见耶稣长大，

熟知他的家庭和他本人的情况，就不像外乡人那样相信他能行奇迹。于是耶稣说：profeto 

ne estas sen honoro, krom en sia patrujo kaj en sia domo. 大凡先知，除了本地本家之外，

没有不被人尊敬的。” 

neniu evitas sian sorton 任何人都逃脱不了自己的命运；在劫难逃 

neniu havas amon pli grandan ol tio, ke iu demetus sian vivon por siaj amikoj
 (N) 人为朋友

舍命，人的爱心没有比这个更大的 

neniu metu en la vojo de sia frato faligilon aŭ ian ofendilon
 (N) 谁也不给弟兄放下绊脚跌人

之物 

neniu povas esti sklavo por du sinjoroj
 (N) 一个人不能事奉两个主（即不能既事奉上帝又事

奉财利） 

neniu radio lumas al iu 某人处在苦难之中；某人处在毫无指望的境地 

neniu rozo sen dorno, neniu prozo sen dormo 没有不长刺的玫瑰，没有不催眠的散文 

neniu sanktulo estas sen makulo
 (Z) 没有一个圣人没有过错（意为：完美无缺的人是不存在

的） 

neniu scias ĉion 人不可能什么都知道；没有人能精通一切 

neniu scias, kio morgaŭ lin trafos
 (Z) 没有人能知道明天会遭遇到什么；今朝不知明朝事 

neniu sin trompu
 (N) 人不可自欺 

neniu vidas, kio lin insidas
 (Z) 谁也不能预料意外的不幸——注：《世界语汉语词典》在 p. 976

上将这条习语性谚语译为“谁也没有发觉是什么把他害了。”这一译法丝毫没有传达出



这条谚语的喻义。PIV 已在 p. 430 上作了简单的提示：“ne atendita malfeliĉo”，《世界语

汉语词典》的编者似乎没有注意到这一点。另外，这条谚语在《Proverbaro Esperanta》

的分类索引中是被列在 13（antaŭvido）项和 320（surprize-neatendite）项下的。因此，

我建议将这条谚语改译成“谁也不能预料意外的不幸”。 

nepoj estas krono por maljunuloj; kaj gloro por infanoj estas iliaj gepatroj
 (M) 子孙为老人

的冠冕。父亲是儿女的荣耀 

nepoj estas krono por maljunuloj
 (M) 子孙为老人的冠冕 

nepolurita homo 没有教养的人；粗野的人 

nepurigita arĝento, kiu kovras argilaĵon
 (M) 包上银渣的瓦器 

nesciado de leĝo neniun pravigas
 (Z) 对法律的无知不能开脱任何人的罪责；不懂法律不是理

由；法盲犯法不可恕 

nescio estas granda superaĵo, sed ĝin oni ne devas trouzi 无知是个大优点，但不应过分利用

它 

nescio estas granda superaĵo, sed oni ne devas trouzi 无知是个大优点，但是不应过分使用 

neskuebla fido 不可动摇的信念；坚定不移的信念 

nesondebla nesciado 不可思议的无知 

nesto de drakoj 强盗窝；匪巢 

nevo de papo facile fariĝas kardinalo
 (Z) 教皇的侄子容易当上红衣主教；朝中有人好做官；

任人唯亲 

ni amu nin frate, sed ni kalkulu akurate
 (Z) 我们要像兄弟般相爱，但也要及时算清账目；亲

兄弟，明算账 

ni ĉiuj estas la idoj de Adamo 我们都是亚当的后代（按《圣经》的这一说法，世界语中的

“Adamido”也就是“人”意思，= homo） 

ni deziras ĉion, kvazaŭ ni estus senmortaj 我们祈求得到一切东西，仿佛我们永远不死似的 

ni ekkonas bovon per la vido kaj malsaĝulon per lia rido 识别公牛看外貌，识别傻子看憨笑 

ni estas nur homoj kaj suferas je homaj difektoj 我们只是凡人，免不了有凡人的弱点 

ni estu gajaj, ni uzu bone la vivon, ĉar la vivo ne estas longa 我们要快乐，我们要好好地享

受这一生，因为我们的生命短促 

ni facile forgesas, kio nin ne interesas
 (Z) 与我们没有利害关系的事，我们很容易把它忘记 

ni forgesas averton, ni memoras la sperton
 (Z) 别人的告诫容易忘，自己的体验记心头（别

人的告诫比不上自己的经验） 

ni fosu nian sulkon! 让我们挖好我们的沟吧！ 

ni iradu dece, kiel en la tago, ne en diboĉado kaj drinkado, nek en volupto kaj senbrideco, 

nek en malpaco kaj ĵaluzo
 (N) 行事为人要端正，好像行在白昼；不可荒宴醉酒。不可

好色邪荡。不可争竞嫉妒 

ni konfuzu ilian lingvon, por ke unu ne komprenu la parolon de alia
 (M) 我们要变乱他们的

口音，使他们的言语彼此不通 

ni konstruu al ni urbon kaj turon, kies supro atingos la ĉielon
 (M) 我们要建造一座城和一座

塔，塔顶通天 

ni laboru kaj esperu
 (Z) 我们既要努力工作，也要满怀希望（意为：既要靠自己的努力，也

要信赖上帝的佑助） 

ni manĝu kaj trinku, ĉar morgaŭ ni mortos
 (M) 我们吃喝吧，因为明天要死了；人生短暂，

及时行乐；今朝有酒今朝醉 

ni ne povas fari ion kontraŭ la vero, sed nur por la vero
 (N) 我们凡事不能敌挡真理，只能扶



助真理 

ni reciproke nin konas, klarigon ne bezonas
 (Z) 我们彼此了解，我们无须解释 

ni similas al akvo, kiu estas verŝata sur la teron kaj kiun oni ne povas enkolekti
 (M) 我们如

同水泼在地上，不能收回 

ni vidas, kiu ridas — kiu ploras, ni ne vidas
 (Z) 笑的人我们看得到，哭的人我们看不到（意

为：人们对别人的悲痛往往漠不关心） 

nia damo 圣母玛利亚 

nigra animo 丑恶的灵魂 

nigra humoro 忧伤的心情；极度忧郁；万分忧愁 

nigra kiel inko 像墨一样黑 

nigra kiel korvo 像乌鸦一样黑 

nigra koro 黑心肠（的人） 

nigra listo 黑名单（如将要被抑制的同业联合会的成员、商人等的名单） 

nigra merkato 黑市 

nigra sendankemo 极端的忘恩负义 

nigra tago 凶日；不吉利的日子 

nigra teo 红茶 

nigraj manoj 很脏的手 

nigran kornikon sapo ne blankigos
 (Z) 肥皂洗不白乌鸦（意为：人生来就具有的特性不会改

变） 

nigre sur blanke 黑字印（或写）在白纸上；白纸黑字；清清楚楚 

nigro sur blanko pruvas sen manko
 (Z) 白纸黑字，证明无误；白纸黑字，清清楚楚（一清

二楚） 

nin ĉiam ravas, kion ni ne havas
 (Z) 我们所缺少的东西，总是使我们心醉神迷; 自己所没有

的东西，我们见了总是心动 

nin instruas eraro, kiun faras najbaro
 (Z) 从邻人犯过的错误中，我们可以得到教训 

nobelo promesojn disdonas, kampulo promesojn plenumas
 (Z) 贵族老爷到处许诺，庄稼汉忙

于践诺（意为：贵族许下的谎言由农民履行） 

nokte eĉ monstro estas belulo 黑夜中连丑陋的怪物也是美人（意为：黑暗中分辩不出美丑） 

nomi katon kato 是猫就叫猫；直言不讳；是啥说啥；实事求是 

nomo egala, sed esenco mala
 (Z) 名称相同但实质相异；名同而实反 

norda lumo （适宜于绘画、为画家所喜爱的）北面来的光线 

noti al si en la cerbo 记在脑子里；记在心中；记住 

noti ion al si en la memoro 把某事记在脑子里；记住某事 

notu en la kamentubo
 (Z) 把某物或某人当作丢失吧（直译为：把„记在烟囱里吧）；把（失

去的某人或某物）忘掉吧（源自德语：etw in den schornstein schreiben） 

nova balailo bone balaas
 (Z) 新扫帚扫得特别干净（意为：刚开始工作的人工作特别热心或

新上任的官员会做出很多变革。与“新官上任三把火”意思相近。源自拉丁谚语：verrit 

humum bene scopa recens.） 

nova balailo 新就职者 

nova ondo 新浪潮；新流派 

nova stato — nova vivo
 (Z) 新的境况，新的生活（意为：生活方式要随环境或情况而变化） 

novaj sinjoroj — novaj moroj
 (Z) 新的主人，新的习惯（意为：不同的雇主对仆人或雇员有

不同的要求，被雇者要适应这种情况的变化） 



nu, ni estas inter ni! 那好，就只在我们之间谈谈吧！ 

nuda kaj kruda, sen groŝo en poŝo
 (Z) 一无所有；一贫如洗 

nuda mi eliris el la ventro de mia patrino, kaj nuda mi revenos tien
 (M) 我赤身出于母胎，也

必赤身归回 

nuda vero 赤裸裸的真相；毫不虚饰的真相 

nudigi al iu sian koron 向某人吐露真情；向某人说心里话 

nuksoj venis, kiam dentoj elfalis
 (Z) 牙齿脱落坚果来（意为：为时已晚） 

nun finiĝas mia klereco
 (Z) 现在我都弄得一点都不懂了；我现在糊涂了；我智穷才尽了 

nupta bankedo 婚礼宴会 

nur al perforto cedas perforto 暴力只对暴力让步 

nur la intenco konsistigas la krimon 只有意图才是犯罪的决定因素 

nur pano kun fromaĝo, sed afabla vizaĝo
 (Z) 只有面包干酪招待，但态度亲切和蔼（意为：

酒食不丰盛，但招待是盛情的。面包和干酪在西方是最普通的食物，相当于我国所说的

“粗茶淡饭”、“便饭”） 

nur suferinto ŝatas feliĉon
 (Z) 只有受过苦的人才珍视幸福 

nur tiu ne eraras, kiu neniam ion faras
 (Z) 只有从来不做事的人才不犯错误 

nutri ies vantemon 满足某人的虚荣心 

nutri la okulojn per la belaĵoj de pejzaĝo 饱览美景 

nutri per promesoj
 (Z) 空口许愿；开空头支票 

nutri sin el la fumo de la gloro 沉浸在虚无缥缈的荣耀之中 

nutri sin per ĥimeroj = nutri sin per iluzioj 

nutri sin per iluzioj 抱幻想；沉浸在幻想中；耽于幻想 

nutru lupon plej sate, li ĉiam serĉas arbaron
 (Z) 尽管你把狼喂得饱饱的，它还是总想回到森

林去；养狼再尽心，狼要回森林（意为：人的习惯和个性难以改变）；狼喂得再饱，还

是总想回到森林去 

O 

obei ies voĉon 听某人的话 

obei la sonorilon 应铃声（去开门等） 

obsedanta peko 最易犯的恶习 

observi la ĝustan mezuron estas arto, kiu montras altan klerecon 凡事适可而止是一种显

示高度素养的艺术 

observi la sabaton 守安息日（指在安息日礼拜上帝并休息） 

obstina kiel azeno 像驴子一样固执；犟得像头驴 

obstina kiel kapro
 (Z) 像山羊一样执拗 

obstina kiel mulo 像骡子一样执拗 

obstini en silento 严格保持缄默；死不开口 

odori sulfuron 散发硫磺气味；本性邪恶（狠毒）（西方古时认为硫磺系构成地狱火的物质） 

oferto kaj mendo 供与求；供求 

oficiroj kaj soldatoj 军官们和士兵们；官兵；指战员（们） 

ofta festo, malplena kesto
 (Z) 常过节，钱柜空（句中的 kesto = monkesto） 

ofte ĉapo de kampulo kovras kapon de saĝulo
 (Z) 庄稼汉的帽子常常戴在聪明人的脑袋上

（意为：不要以衣帽取人） 



ofte de kaŭzo senenhava venas efiko plej grava 微不足道的原因往往会招致极严重的后果

（意近：千里之堤，溃于蚁穴） 

ofte kantas la buŝo, kiam ploras la koro
 (Z) 心在哭泣的时候，嘴往往在唱歌 

ofte ligis malsaĝulo kaj dek saĝuloj malligi ne povas
 (Z) 往往十个聪明人解不开一个傻子系

成的扣儿（意为：一个傻子提出的问题往往很多聪明人都回答不出） 

ofte ligis malsaĝulo, kaj saĝuloj malligi ne povas
 (Z) 往往许多聪明人解不开一个傻子系成的

扣儿（意为：一个傻子提出的问题往往很多聪明人都回答不出） 

ofte mano forgesas, kion buŝo promesas
 (Z) 手常常把嘴答应的事忘记；口中说同意，手却常

忘记（意为：嘴上答应的的事不一定能够做到） 

ofte nepripensita parolo vundas kiel glavo
 (M) 说话不慎，如刀刺人；失言伤人常如剑 

ofte saĝulo vivas malriĉe kaj malsaĝulo feliĉe
 (Z) 智者往往贫困，愚人往往有福 

ofte vojo ŝajnas ĝusta, kaj tamen ĝia fino kondukas al la morto
 (M) 有时一条路，人以为是正

路，走到尽头却是死亡之路 

okaza komplimento ne iras al testamento
 (Z) 偶尔的恭维话不会写进遗嘱中（意为：无谓的

称颂令人反感，也不会起什么作用）；偶尔称赞的话不会写进遗嘱中 

okazas, ke virtulo pereas ĉe sia virteco, kaj ke malvirtulo longe vivas ĉe sia malvirteco
 (M) 

有义人行义，反致灭亡；有恶人行恶，倒享长寿，这都是发生着的 

okazo kreas ŝteliston
 (Z) 机会成全盗贼；疏忽招盗贼（这句谚语和汉语中的“财不露白”意

思相近。所谓财不露白，就是不要将钱财露出来，以免别人动了邪念） 

okazon kaptu ĉe l’ kapo, ĉar la vosto estas glita
 (Z) 捕捉机会要抓头，因为尾部太滑溜（意为：

要把握机会莫失良机） 

okulo avidas ĉion kion vidas
 (Z) 对看到的一切都很眼馋；渴望把一切弄到手；见到的都想要 

okulo de mastro pli ol beno de pastro
 (Z) 主人的眼睛胜过牧师的祝福（意为：要相信自己的

观察力） 

okulo ne atentas, dorso eksentas
 (Z) 眼不注意瞧，脊背就被敲（意为：要小心谨慎，否则就

要因疏忽而承担后果。句中 eksentas 之后省略了“la batojn”） 

okulo ne vidis — pagu la sako
 (Z) 眼不注意看，钱袋来付款（意为：要小心谨慎，否则就要

为自己的疏忽付出代价） 

okuloj estas pli grandaj ol la ventro 眼大肚子小；贪多嚼不烂；志大才疏 

okulon pro okulo, denton pro dento
 (Z) 以眼还眼，以牙还牙；报复 

okulon, kiu mokas la patron kaj malŝatas obeadon al la patrino, elpikos korvoj ĉe la rivero 

kaj formanĝos aglidoj
 (M) 戏笑父亲，藐视而不听从母亲的，他的眼睛，必为溪谷涧中

的乌鸦啄出来，为鹰雏所吃 

okupi la lokon de iu [io] 占据某人［某物］的位置；代替某人［某物］ 

okupi la oficon de iu 接替某人的职位 

okupi sen celo lokon sub ĉielo
 (Z) 闲着什么事也不干；无所事事 

olea maro 风平浪静的海 

olimpia sereneco 庄严宁静；威严安详 

oliva branĉo 橄榄枝（和平、和解的象征）（参见“la kolombo de la paco”条） 

ombro de ombro 虚幻的东西；几乎不存在的东西 

oni akceptas laŭ vizaĝo, oni forlasas laŭ saĝo
 (Z) 人们接待看相貌，人们抛弃看智慧（意为：

初次见面人们只能从外貌来衡量一个人，但当发现他是一个蠢人时，就会离他而去） 

oni batas la oron, por provi ĝian valoron
 (Z) 敲击金子，以检验［鉴别］它的价值（意为：

人的价值要在考验中才能看出） 



oni batas ne la aĝon, sed la vizaĝon
 (Z) 打人不看年龄（意为：该惩罚的人不应因其年龄长而

不受适当的惩罚。句中的 vizaĝo 指“人”） 

oni batas per vipo, por ke sentu la ripo
 (Z) 用鞭子抽打，就要抽得肋骨感到疼痛（意为：惩

罚要严厉，不可不痛不痒） 

oni batas, malkaresas, kaj eĉ plori ne permesas
 (Z) 又是打，又是骂，哭也不准哭一下（意为：

强者仗势欺人，弱者只好被欺） 

oni bonon forgesos, malbonon memoras
 (Z) 好事容易忘，坏事记心上 

oni devas manĝi por vivi 人应该为活着而吃饭（而不应该为吃饭而活着） 

oni diras, ke 有人说„；传说„；据说„；据传„ 

oni donacas por speso kaj laborigas por spesmilo
 (Z) 人们送你一厘钱的礼物，却使你为他付

出一元钱的劳务 

oni donas nenion por nenio 人们不会无偿给予（意近：没有免费的午餐；天上不会掉馅饼） 

oni donis al ĝi la nomon Babel, ĉar tie la Eternulo konfuzis la lingvon de la tuta tero
 (M) 耶

和华在那里变乱天下人的言语，所以那城名叫巴别（就是变乱的意思） 

oni ekkonas bovon per la vido kaj malsaĝulon per lia rido
 (Z) 识别公牛看外貌，识别傻子看

憨笑 

oni elbatas kojnon per kojno
 (Z) 一个楔子进去，一个楔子出来（用一个楔子敲出另一个楔

子。意为：以同样手段对付或回敬；以毒攻毒；以其人之道还治其人之身。）（PIV 有误：

新的使人忘掉旧的烦恼。）这个惯用语通过“用另一个楔子把一个楔子敲出来”这个形

象比喻表达“用同样手段来抵消先前某一行为的作用”(detrui la rezultojn de ago per la 

sama rimedo, per kia tiu ĉi ago estis antaŭe kaŭzita)（见网文集 3）。据我所知，俄语中有一

个和“oni elbatas kojnon per kojno”字面相同的惯用语“клин клином вышибать”(= elbati 

kojnon per kojno)。它的喻义正是“用同样手段对付或回敬；以毒攻毒；一报回一报”。

因此我断定，世界语中的“oni elbatas kojnon per kojno”正是译自俄语中的这条惯用语。 

oni elkribras la kulon kaj glutas la kamelon
 (N) 人们往往把酒中的小虫撇出，却把骆驼吞下

（意为计较小事而忽略大事；也指抓住小错不放，而对大错不闻不问；又用来抨击疾言

色指责别人犯小错而自己则干邪恶勾当的伪君子） 

oni estas riĉa neniam sufiĉe
 (Z) 富人永远不会满足；越富越想富 

oni faris, oni ĉesis, kaj ni ĉion forgesis
 (Z) 做过的事已经过去，我们已把一切忘记（意为：

不要老把过去的事放在心上） 

oni invitas — venu, oni donacas — prenu
 (Z) 有人邀请，你就来；有人送礼，你就收（意为：

机会来了不要拒绝） 

oni ja devas iufoje ion toleri 人们有时必须容忍某件事情 

oni komencas per ŝteletoj kaj finas per ŝtelegoj
 (Z) 以小偷小摸开始，以大偷大盗告终 

oni konsilas kaj konsolas, sed helpi ne volas
 (Z) 只作劝告和安慰，实际帮助却不给 

oni kovas ovojn de vipuro kaj oni teksas araneaĵon
 (M) 他们抱毒蛇蛋，结蜘蛛网（意为：进

行罪恶活动） 

oni kredas, kion oni esperas 抱一厢情愿的想法；打如意算盘 

oni laŭdas homon laŭ lia saĝo
 (M) 人因自己的智慧得称赞 

oni lekas la manon, sed celas la panon
 (Z) 有人把手舔，为的是面包（意为：阿谀奉承是为

了谋取私利） 

oni lin konas, kiel blankan lupon
 (Z) 人们认识他就像认识白狼一样（意为：大家都认识他） 

oni lin konas, kiel makulharan hundon
 (Z) 人们认识他就像认识花狗一样（意为：大家都认

识他） 



oni lin konas, kiel malbonan moneron
 (Z) 人们认识他就像认识赝币一样（意为：大家都认

识他。malbona monero = falsa monero） 

oni maron admiras, se oni maron ne iras
 (Z) 不往海上行，才羡海上景 

oni metis makulon en mian kalkulon
 (Z) 有人使我的计划失败［落空］了 

oni naskiĝas poeto, oni fariĝas versisto 诗人是生成的，作诗匠是造成的；诗人是先天生成

的，作诗匠是后天造就的 

oni ne enverŝas novan vinon en malnovajn felsakojn; alie la felsakoj krevos, kaj la vino 

elfluos, kaj la felsakoj detruiĝos
 (N) 没有人把新酒装在旧皮袋里。若是这样，皮袋就裂

开，酒漏出来，连皮袋也坏了 

oni ne forgesas facile sian unuan amon 初恋难忘 

oni ne ĵetu ŝtonojn, sidante en vitra domo 坐在玻璃房子里，千万不可扔石头（意为：处于

脆弱的地位或易受攻击的地位，行动必须谨慎） 

oni ne pagas per gloro al sia tajloro
 (Z) 不能用恭维的话给裁缝付酬 

oni ne povas esti en ĉiu rilato majstro 人不可能在各个方面都是能手 

oni ne povas esti samtempe juĝanto kaj juĝato 人们不可能（公允地）自己评论自己 

oni ne povas juĝi homon laŭ lia frunto 人不可貌相（源自拉丁语） 

oni ne povas sin movi laŭ ĉiu vento aparte
 (Z) 人不可能顺应各种风向；不可能使人人都感到

满意（或满足）；不可能讨得所有人的喜爱；一人难称百人心 

oni perfidon prenas, sed perfidulon abomenas
 (Z) 尽管自己背叛，但却憎恨叛徒 

oni povas esti instruita kaj ne klera 有的人可能受过教育而无学问 

oni povas esti inteligenta kaj samtempe malklera 人可能既聪明同时又无知 

oni prenas avide, oni redonas malrapide
 (Z) 借时贪婪，还时拖延 

oni prenas per manoj, redonas per piedoj
 (Z) 借时用手接，还时用脚踢 

oni priŝtelas ne riĉulon, sed sengardulon
 (Z) 小偷不偷有钱的人，而偷不小心的人 

oni tondas ŝafinojn, tremas la ŝafoj
 (Z) 给母羊剪毛时，公羊也在发抖（意为：对一部分人的

惩处就是对其他有连带关系的人的警诫） 

oni vivas ne kun mono, sed kun persono
 (Z) 不是和钱一起生活，而是和人一起生活（意为：

人品重于嫁妆） 

oni vokas la bovon ne festeni, sed treni
 (Z) 把牛叫来不是为了赴宴，而是为了拉车（意为：

给人一点好处，是为了要他出大力。“festeni”意思是让牛吃草料） 

onklino sur la patra flanko 姑母 

onklino sur la patrina flanko 姨；姨母 

onklo sur la patra flanko 叔父；伯父 

onklo sur la patrina flanko 舅父 

opa pago (unufoja pago) 整笔支付 

ora ansero 金鹅（希腊寓言中每天能产一只金蛋的神鹅。它的主人妄想一次取得全部金蛋，

将鹅杀掉，结果一无所获） 

ora geedziĝo 金婚（结婚五十周年纪念日） 

ora libro 古代贵族册；贵宾留言簿 

ora plumo 金羽毛（象征梦想。出自诗人里尔克的一篇短文：一个人花了全部积蓄买下一

根金羽毛并将它插在帽子上。一天，他戴着帽子出去，突然刮起一阵狂风，吹走了那根

金羽毛。他到处寻找，也无踪影，最后只得黯然神伤地回家） 

ora pluvo 金雨；（意外出现的）大量金钱 

ora pomo （导致众女神争夺的）金苹果 



ora ŝaffelo （希腊神话中的）金羊毛皮；（企图获取的）黄金（或财富）（说传忒萨利亚王

子尹阿宋 jazono 曾造船率阿尔戈 argonaŭtoj 到海外觅取神龙所守护的金羊毛皮。现 ora 

ŝaffelo 常用来比喻企图获取的黄金或财富） 

ora ŝlosilo ĉion malfermas
 (Z) 金钥匙能打开一切；金钱能买通一切；有钱万事通（ora ŝlosilo 

= mono, precipe subaĉeta mono） 

ora ŝlosilo ĉiun pordon malfermas
 (Z) 金钥匙能打开所有的门；金钱能买通一切；有钱万事

通（ora ŝlosilo = mono, precipe subaĉeta mono） 

ora ŝlosilo 金钱；贿赂 

oraj diroj 讲得得体的话；很有道理的话；金玉良言 

oraj fruktoj 枸橼；香橼（= citronoj） 

oraj paroloj 讲得得体的话；讲得有道理的话；金玉良言 

ordena stelo 星形勋章 

ordigi al iu la kapon
 (Z) 严厉训斥［斥责］某人；把某人臭骂一顿（来自俄语：вымыть голову.） 

ordigi la tablon (= primeti la tablon)（饭前）摆上餐具；摆饭桌 

ordigi siajn ideojn 理一理自己的思想 

ordigi siajn pensojn 整理思绪；集中思想；定神 

ordo bezonas ordonon 秩序需要命令（意为：没有领导人，就没有秩序） 

ordo estas beno por ĉiu entrepreno
 (Z) 做事有条理，事事都顺利；有条有理，诸事顺利 

ordonita kiso havas guston maldolĉan
 (Z) 不不情愿的吻滋味儿苦涩（意为：强迫执行的事

是做不好的） 

oro estas pli peza ol fero, pli malpeza ol aero
 (Z) 金子比铁重，也比空气轻（意为：金钱作用

大，但金钱并非万能） 

oro nur fingron eksvingas kaj ĉion atingas
 (Z) 金子只要动一根手指，就能把一切事办成（意

为：金钱万能） 

osto de disputo (inter hundoj) 争执的原因；争论的中心问题；争端（原指引起两条狗相互

厮咬起来的一根骨头） 

osto el la ostoj kaj karno el la karno 骨中之骨，肉中之肉；血肉相连；夫妻关系（源出《圣

经·旧约·创世纪》2：23 中关于上帝创造女人的故事） 

osto en la gorĝo 难以解决的困难；大难题 

ovidaj metamorfozoj 奥维狄乌斯的变化（也译奥维德的变化，指古罗马诗人奥维狄乌斯的

长篇叙事诗《变形记》中所描写的种种奇幻莫测的变化，后来多用来指人们的思想、主

张或事物面貌的变化多端，令人不可捉摸）；变化多端 

ovo kokinon ne instruas
 (Z) 鸡蛋不能教导母鸡（意为：子女不可教训父母） 

P 

paca silento, ke ne blovas eĉ vento 宁静得一丝风都没有；鸦雀无声 

pacienca kiel azeno 像驴子一样坚韧 

pacienca kiel Ijobo 像约伯那样能忍受的，忍心非常大的（约伯是以安贫乐道著称的圣徒） 

pacienculo estas pli bona, ol malhumilulo
 (M) 存心忍耐的，胜过居心骄傲的 

pacienculo havas multe da saĝo; sed malpacienculo elmontras malsaĝecon
 (M) 不轻易发怒

的，大有聪明；性情暴躁的，大显愚妄 

paco al lia cindro!
 (Z) 愿他安眠地下！让他安息吧！（对死者的祝愿） 

paco al vi! 祝你平安（东方人的问候语） 



pafi per siaj okuloj 用眼睛一扫；瞟了一下；飞媚眼 

pafi samtempe du leporojn 一枪打两兔；一举两得 

pafi, — maltrafi
 (Z) 啪的一枪未打中（意为：失败） 

pagas maljunaj jaroj por junaj eraroj
 (Z) 老年时要为年青时的过错付出代价；少时犯错误，

老来要偿付 

pagas ne riĉulo, pagas kulpulo
 (Z) 不应由有钱人而应由有过错者付钱（意为：谁有过错，谁

受罚） 

pagi al iu bonon por malbono 对某人以德报怨 

pagi al iu malbonon por bono 对某人以怨报德 

pagi per oro 用金子（或金币）支付（指获得的东西价格高昂，非常珍贵） 

pagi por fremda festeno
 (Z) 为别人的酒宴付款；（无缘无故）因别人的事而吃亏；替别人受

冤枉罪；代人受过 

pagi sen partopreno por fremda festeno
 (Z) 为别人的酒宴付款；（无缘无故）因别人的事而

吃亏；替别人受冤枉罪；代人受过 

pago de ŝuldanto estas bona en ĉiu kvanto
 (Z) 债务人还债，还多少都招人爱 

pagos lupo por la ŝafo
 (Z) 狼将为（被吃掉的）羊付出代价（意为：强者欺负弱者，终会得

到报应）；狼终会为（吃）羊付出代价 

pajla vidvino 丈夫不在身边的妻子；丈夫出门在外的或与丈夫分居的妻子；守活寡的女人 

pajla vidvo 妻子不在身边的丈夫；与妻子分居的丈夫 

pakaĵo kaj havaĵo 个人的全部动产；私人财物 

paki siajn havaĵon kaj foriri 收拾行李离开；带着随身东西滚蛋 

pala ĉevalo
 (N) 死亡 

pala de kolero 气得脸发白 

pala kiel kreto 脸色非常苍白；脸上毫无血色 

pala kiel la morto （面孔）像死人一样苍白 

pala pro timo 吓得脸发白；吓得面无人色 

palaca revolucio 宫廷政变 

paliĝi de ekscitiĝo 激动得脸色发白 

palpebla mallumo 极度的黑暗；一片漆黑 

palpebla pruvo 确凿的证据 

palpebla vero 明显的事实 

palpi al iu la pulson
 (Z) 试探某人的意向（原义为：给某人诊脉） 

palpi en mallumo 在黑暗中摸索；（无明确目标、无一定方法地）试着寻找（途径、方向、

经验等），探索，反复试验 

pandona arbo 谋生的手段；可以养家活口的职业 

pandona ŝataokupo 可以养生的职业 

pandora skatolo 潘多拉的盒子；一切灾祸的根源 

pano buŝon ne serĉas
 (Z) 面包不会自动来到嘴边（意为：不要幻想不劳而获；不劳动者不得

食） 

pano estas alportita, korbo estu forĵetita
 (Z) 面包到手，篮子扔掉（意近：过河拆桥；狡免

死，走狗烹；飞鸟尽，良弓藏） 

panodona arbo 摇钱树 

papilia amo 轻率而短暂的爱情 

papilie tralegi libron 漫不经心地翻阅书籍 



para rezulto （比赛中）不分胜负的结局；平局 

paralela merkato 黑市（与合法市场并存的非法市场） 

pardonebla mensogo 无恶意的谎言（通常指安慰人或与人为善的谎话） 

pardonemeco superas justecon
 (Z) 宽容胜于正义感（意为：对有过失或罪孽的人宜于宽大

为怀） 

pardonu al ni niajn ŝuldojn, kiel ankaŭ ni pardonas al niaj ŝuldantoj
 (N) 免我们的债，如同

我们免了人的债 

parenc’ al parenco ne malhelpas intence
 (Z) 亲属不故意为难亲属 

parenco per Adamo
 (Z) 沾不上边的亲戚［本家］；毫无关系的人 

parolanto semas, aŭdanto rikoltas
 (Z) 讲话如播种，听话如收割 

paroli dolĉe en la orelon
 (Z) 对着（某人的）耳朵用柔媚的声调讲；用甜言蜜语讨好谄媚 

paroli el la profundo de la koro 倾诉肺腑之言；说真心话 

paroli kiel libro 说话像书本一样头头是道；说话流畅文雅；出口成章 

paroli kontraŭ sia penso 说违心话；违心地说；口是心非 

paroli per si mem 不言而喻；足以说明问题 

paroli per vortoj kovritaj
 (Z) 含蓄地说；转弯抹角地说；暗示；暗指 

paroli por iu [io] 帮某人（或某事）说话；为某人（或某事）辩护 

paroli por si mem 不言而喻 

paroli sensencaĵon
 (Z) 胡言乱语；胡说八道 

parolo anĝela, sed penso pri ŝtelo
 (Z) 嘴里说得好，心里想偷盗（意近：嘴上仁义道德，心

里男盗女娼） 

parolo estas arĝento, oron similas silento
 (Z) 言语为银，沉默似金；善言固好，缄默更佳 

parolo malvera restas nur por momento
 (M) 谎话只存片时 

parolo sen senco kaj sen interligo 说话颠三倒四、不知所云 

parolo vera restas fortike por ĉiam; sed parolo malvera nur por momento
 (M) 口吐真言，永

远坚立；舌说谎话，只存片时 

paroloj en vento 毫无意义的话，空话 

paroloj kaj faroj estas malsamaj aferoj
 (Z) 说和做是两码事（意为：答应了的事不一定就能

做到） 

paroloj pasas, skriboj restas 言语会消失，字据常留存；口说无凭，落笔有据 

pasero kaptita estas pli bona ol aglo kaptota 已捉到的麻雀胜过未到手的老鹰（意为：未到

手的东西再好也不如已到手的东西） 

pasero sperta estas lerta
 (Z) 麻雀老的灵巧（意为：有经验的人做事能干、可靠） 

pasero sperta ne bezonas averton
 (Z) 老麻雀不会上当（直译为：有经验的麻雀不需要危险

警告。意为：老于世故的人是欺骗不了的） 

pasi akvon kaj fajron 经过水与火（的考验）；历尽艰辛；饱经世故（源出古代希腊的一种

审判方法。审判时把嫌疑犯投到河里，如果沉向河底，就证明他无罪；如果浮在水面，

就说明他有罪（意即连水都不肯接纳他）。这就是所谓水的考验。火的考验是让嫌疑犯

手握烧红的铁块，然后再把烧伤的手包扎起来，过些时候，如果伤很快痊愈了，就证明

他无罪；如果伤不好，就认为他有罪） 

pasi de simpleco al komplekseco 由简到繁 

pasi de unu ekstremo al alia 从一个极端到另一个极端 

pasi kiel ombro 一晃就过去；瞬息即逝；昙花一现 

pasi tra la fajro por iu 为某人赴汤蹈火；为某人出生入死 



pasinta doloro for el memoro
 (Z) 让过去的痛苦从记忆中消失吧；莫让昔日的痛苦萦绕心怀 

pasis kiel fumo miaj tagoj
 (M) 我的年日如烟云消灭 

pasiva obeo 盲目服从 

pastro ŝafon ne prenas, ĝi hejmen revenas
 (Z) 神父不收下，绵羊走回家（意为：机会失去，

不会再来） 

pastro vivas de preĝoj, advokato de leĝoj
 (Z) 神父生活靠祈祷，律师生活靠法律（意为：各

人有各人的谋生手段；各干各行）；神父以祈祷为生，律师靠法律养活 

pastron nutras preĝejo
 (Z) 牧师靠教堂供养（意为人依靠职业收入生活）（意近：靠山吃山

靠水吃水） 

paŝi sur la pinto de la piedoj 踮着脚走 

paŝo post paŝo 一步一步地；逐步地；稳步地；循序渐进地 

Patro nia (= Dio) 天父；上帝；(= Patronia)（基督教）主祷文；（天主教）天主经 

patroj avaras, infanoj malŝparas
 (Z) 老子吝啬，儿子挥霍；父亲惜钱如命，儿子挥金如土；

老子钱串子，儿子化钱炉（意为：吝啬的人积蓄起来的钱往往被子女挥霍掉） 

pecon detranĉitan al la pano ne regluu
 (Z) 莫把切下的面包片重新粘在面包上；切开的面包

不能复合（意为：决裂的朋友不可能和好如初） 

pekas junuloj kaj pekas maljunuloj 年青人犯过失，老年人也会犯过失 

peke akirita ne estas profita
 (Z) 以不正当手段获得的东西不会给人带来益处 

pekinto pentas, kolero silentas
 (Z) 罪人既已忏悔，莫再发怒责备 

peko de juneco 青年人因缺乏经验而犯下的过错 

peko estas kontraŭ la adorinda boneco de Dio 罪孽与上帝值得崇拜的仁慈相悖 

peko kaj eraro estas ecoj de l’ homaro
 (Z) 罪孽和过错是人类的本性（“peko”本义指宗教或

道德上的罪，而不是违反法律的罪“krimo”） 

peko malnova perdas pekecon
 (Z) 旧罪不受罚（意为：改过者不再受处罚。各国法律中对罪

都有“追诉时效”的规定。追诉时效就是对罪的追诉有效期限，超过这个期限就不得追

诉。这条谚语的意思是：如果犯罪人在一定时期内不再犯新罪，旧罪就可以不受处罚了） 

pekon serĉi oni ne bezonas
 (Z) 罪孽无需寻找（意为：人人都有罪过） 

pekulojn persekutas malbono; sed virtulojn rekompencas bono
 (M) 祸患追赶罪人；义人必

得善报 

peli Pegazon 乞求更多的写诗灵感；绞尽脑汁写诗 

peli siajn piedojn 加快速度奔跑 

peli tagojn sen afero de mateno al vespero
 (Z) 从早到晚无所事事地打发日子 

pelis pavon, falis kavon
 (Z) 一心赶孔雀，跌进深坑里（意为：没有达到目的；遭到失败） 

pelos ilin brueto de falanta folio
 (M) 风吹落叶也会吓跑他们 

pelu mizeron tra l’ pordo, ĝi revenos tra l’ fenestro
 (Z) 即使你把贫困赶出门外，它还会从窗

户回来（意为：贫困难以摆脱） 

penado de amo
 (N) 出于爱心所受的劳苦；不取报酬自愿承担的工作；义务劳动 

pendi de hareto 处于极端危险的境地；危在旦夕；千钧一发；岌岌可危 

pendi en la aero 悬在空中；（事情）还捉摸不定或毫无着落；悬而未决；成败未知 

pendi sur fadeno malforta 处于十分危险的境地；危在旦夕；千钧一发 

pendi sur fadeno 处于十分危险的境地；危在旦夕；千钧一发 

pendi sur haro = pendi sur unu haro 

pendi sur unu haro 处于十分危险的境地；危在旦夕；千钧一发 

pendigi grandan muelŝtonon ĉirkaŭ sia kolo 把磨石套在脖子上；背上沉重的负担；担负重



任 

pendonto ne dronos
 (Z) 该吊死的不会淹死（意为：任何人也逃脱不了自己的命运，命运不

可抗拒） 

peni gajigi sin malgraŭ sia suferado 苦中作乐 

peni per ĉiuj fortoj 竭尽全力；尽一切力量 

pensanta kano 人（源出帕斯卡尔《思想录》） 

pensi en si 在心中想；暗自想；暗暗地自言自语 

pensoj iras trans limo sen pago kaj timo
 (Z) 思想越过国界不用纳税，也无须害怕（意为：思

想无国界）；思想越界不用纳税，也无须害怕 

pentraĵo, kiu ne havas animon 一幅不传神的画 

pentri laŭ la naturo 写生 

pentri laŭ viva modelo 对人或动物进行写生 

per armita okulo 借助于望远镜或显微镜等（看） 

per bezono venas mono
 (Z) 金钱由需要而产生（意为：在急需的情况下人们可以用各种手段

把钱搞到手） 

per ĉiuj fibroj de la koro 满腔；到了极点；极其（用来描述人的强烈情绪） 

per ĉiuj fortoj 用全力；尽力；拼命 

per Dio 上帝［老天］作证 

per enterigo de azeno li estos enterigita: oni trenos lin kaj ĵetos malproksimen de la pordegoj 

de Jerusalem
 (M) 他被埋葬，好像埋驴一样，要拉出去扔在耶路撒冷的城门之外 

per eraro ne praviĝas la faro
 (Z) 错误不能证明行为正确（行为正确与否不能用错误事实来

证明） 

per fajro kaj glavo 用火与剑；用烧杀手段；用残酷镇压的手段（此语起源于古代希腊。据

说当时治疗创伤时多用刀剑切开伤口，再用火加以烧灼。后来，古罗马作家们把这一词

语用于战争方面意思是用焚烧和杀戮的手段消灭敌人。在现代西方语言中“用火与剑”

的含义就是采用极端的镇压措施和无情暴力的手段） 

per fero kaj sango 使用暴力镇压的手段 

per haŭto kaj karno Vi min vestis, per ostoj kaj tendenoj Vi min plektis
 (M) 你以皮和肉为衣

给我穿上，用骨与筋把我全体联络 

per iliaj fruktoj vi konos ilin
 (N) 凭着它们的果子，就可以认出它们来 

per insulto kaj kolero ne klariĝas afero
 (Z) 谩骂和发怒无助于说请事实 

per Jovo! 哎呀！天哪！好家伙！（表示惊讶、高兴、失望或加强语气） 

per kia juĝo vi juĝos, per tia vi estos juĝitaj
 (N) 你们怎样论断人，也必怎样被论断 

per kia mezuro vi mezuras, per tia oni remezuros al vi
 (N) 你们用什么量器量给人，也必用

什么量器量给你们 

per kio la veto?
 (Z) 拿什么打赌？；用什么作赌注？；赌什么？ 

per la helpo de… 靠„的帮助；借助于 

per la kapo malsupren
 (Z) 一头扎进（事务或工作中）；立即埋头于„ 

per la saĝo aldoniĝos al vi jaroj da vivo
 (M) 你借智慧年岁也必加添 

per la tuta koro 由衷地；乐意地；诚心诚意地 

per la tuta korpo kaj animo 全心全意地；一心一意地；全身心地；全力以赴地 

per lango flatas, per mano batas
 (Z) 用舌奉承，用手打人（意为：虚伪的两面手法） 

per lerta admono alfluas la mono
 (Z) 巧言劝导，生财之道（意为：商人要用巧妙的言辞和

广告促使雇客购买货物，只有这样钱财才能不断涌来） 



per malmulaj vortoj 简单说来；简言之；扼要地说；总之 

per mezuro kaj peso akiriĝas sukceso
 (Z) 又量又称［做事认真］，万事可成 

per mia honoro （用作插入语）以我的名誉担保 

per mono eĉ silento fariĝas elokvento
 (Z) 沉默遇到钱，能言又善辩 

per mono, ne per mano punu vilaĝanon
 (Z) 惩罚庄稼汉，不要用手而要用钱（本句中的

vilaĝano指的是 servutulo农奴。servutulo是欧洲中世纪处于社会最低层的封建依附农民） 

per nearmita okulo 不借助于望远镜或显微镜等（看）；用肉眼（看） 

per nuda okulo 不借助于望远镜或显微镜等（看）；用肉眼（看） 

per nura okulo = per nuda okulo 

per oreloj, ne per okuloj, edzinon elektu
 (Z) 择妻用耳莫用眼（意为：娶妻不可凭外貌） 

per pacienco kaj fervoro sukcesas ĉiu laboro
 (Z) 有毅力、有热情，万事都能成（意近：只要

功夫深，铁杵磨成针） 

per pacienco venas scienco
 (Z) 有毅力就有学问（或技能）（scienco 在这里作个人可获得的

学问、技能、文化知识讲） 

per paroloj li bruas, tutan urbon detruas
 (Z) 扯着嗓子把牛吹，几乎要把全城毁 

per promesoj estas pavimita la infero
 (Z) 地狱之路是用诺言铺就的（意为：诺言如果不能实

现或见诸行动，必定会造成很坏的后果；不可轻易许诺）；只有良好的愿望于事无补 

per propra korpo 亲自 

per revenopoŝto （原指）回信由原送信人带回；（现指）由下一班回程邮递寄回 

per senvitra okulo 不借助于望远镜或显微镜等（看）；用肉眼（看） 

per sepmejlaj botoj 以极快的速度；大踏步（源出法国作家夏尔•佩罗 Charles Perrault 的童

话《小拇指》。在这篇童话中人们穿上了七里靴，一步能走七里路） 

per si mem 本身；本来；本质上 

per sia pekado malbona homo sin implikas
 (M) 恶人犯罪，自陷网罗 

per sia propra persono 亲自；亲身 

per sia tuta animo 真心实意地；全心全意地 

per tro multa varto malboniĝas la farto
 (Z) 娇养过分，羸弱更甚 

per tuta korpo 全身 

per ungoj kaj dentoj 不惜一切手段；全力以赴地；猛烈地；拼命地 

per unu fojo 一举；一下子；一蹴而就 

per unu salto 一跃；一下子 

per unu spiro 一口气地；不停顿地；不间断地（指做某事） 

per unu ŝtono oni du ĵetojn ne faras
 (Z) 一块石头不能（同时）扔两次［打两处］（意为：一

次行动不能达到两个目的） 

per unu vorto 一言以蔽之；总而言之；一句话 

per vorto ĝentila ĉio estas facila
 (Z) 说话客气，一切顺利；好言好语事事通 

perdi apetiton 食欲减退；倒胃口；不想吃；对某事失掉兴趣 

perdi ion el la okuloj 看着某物从视野中消失；不再看见某物 

perdi ion el la vido = perdi iun el la okuloj 

perdi la apetiton 食欲减退；倒胃口；不想吃；对某事失掉兴趣 

perdi la batalon 战败；败阵 

perdi la ekvilibron 失去平衡 

perdi la fadenon （讲话）离题 

perdi la fadenon en la parolo 讲话失去线索；离开话题；讲话离题；抓不住论点；偏离了



主题（指讲话、辩论时离开了主要论点，犹如织布机扣梭上的线或缝衣服的线断了） 

perdi la grundon sub la piedoj （在深水中）脚踩不到底 

perdi la ĝustan vojon 迷路 

perdi la kandelon el la kapo
 (Z) 丧失理智；发狂 

perdi la kapon 心慌意乱；张皇失措；不知所措；失去冷静；失去理智（意为：对自己的

心理平衡状态暂时失去控制因而紧张、慌乱、失去自制） 

perdi la kuraĝon
 (Z) 失去勇气；泄气；灰心 

perdi la lumon （双目）失明 

perdi la memregecon 失去自制；失态 

perdi la paciencon 发脾气；动怒 

perdi la parolon （因过分激动）说不出话来；丧失说话能力；变成哑巴 

perdi la partion 输了一局 

perdi la piedtenon （在深水中）脚踩不到水底；失去立足点；不知所措；不知如何是好 

perdi la praktikon （因久不练习而）荒疏 

perdi la propran felon 丧失性命；死亡 

perdi la saĝon
 (Z) 失去［丧失］理智；发狂；一时不知所措 

perdi la spiron 喘不过气来；上气不接下气 

perdi la vizaĝon 丢脸；失面子；丢人（来自汉语） 

perdi la voĉon 嗓子变哑；失音 

perdi paciencon 失去耐心；再也忍耐不住 

perdi siajn penojn 白费力气 

perdi sian [la] vojon 迷路 

perdi sian kaston 失却社会地位；失去特权 

perdi sian kroneton = perdi sian virgecon 

perdi sian tempon 浪费时间 

perdi sian virgecon （女子）失身；失去贞操 

perdi sinregadon 失去自制；忘乎所以 

perdi teron el sub la piedo [piedoj] 一只脚（或双脚）踩空 

perdiĝas per pruntedono amiko kaj mono
 (Z) 借钱给人，既会失去朋友，又会失去金钱 

perdiĝinta ŝafo 迷途的羔羊；（宗教方面的）迷途者；迷失正道的人 

perdinta la kapon pri haroj ne ploras
 (Z) 掉了脑袋的人不会为头发哭泣（意为：主要的东西

既已丢失，次要的就不值得惋惜） 

perdita [perdiĝinta, erarvaganta] ŝafo
 (N) 迷途的羔羊；尚未悔改的罪人；误入歧途者 

perdita ŝafo 迷途的羔羊；（宗教方面的）迷途者；迷失正道的人 

pereis ŝafino, pereu ankaŭ la ŝafido
 (Z) 母羊死了，小羊也不该留下（意为：因而不分青红皂

白地放弃一切；意近：因噎废食） 

perfekta belulino 绝色美女；绝代佳人 

perfektiga lernejo 女子精修学校（为已受过普通教育的青年女子作进入社交界准备的学

校） 

perfidi la fidon de iu 辜负某人的信任 

perforta amo estas plej forta malamo
 (Z) 强求的爱乃是最大的恨 

perforte amori virinon 强行与女人发生性关系 

perforteco forprenas la saĝon de saĝulo
 (M) 勒索使聪明人变得愚蠢 

perforto — signo de malforto 暴力是虚弱的表现 



peri [interhelpi] por atingi kompromison 打圆场 

perlabori vivrimedojn 谋生 

permesi al si 允许自己，擅自，胆敢，冒昧 

persono neakceptebla 不受欢迎的人（指驻在国要求撤离的外交官） 

pesi siajn vortojn 衡量自己所说的话；斟词酌句；斟酌语句；仔细考虑着讲 

pesilo de Temisa 忒弥斯之秤；公正的裁判（Temisa 是希腊神话中司法、正义的女神。她

的形象是两眼用布蒙着，一手拿着秤，一手拿着剑。她裁判公正，无所偏袒） 

pesilo estas la atributo de la juĝpovo 天平是司法权力的标志 

peti azilon ĉe iu 请求某人收容；请求某人庇护 

peti ies manon 向某人（指男子向女子）求婚 

peti panon kaj ricevi ŝtonon
 (N) 求面包而得石头；求怜悯却遇到铁石心肠；大失所望 

peti pri la luno 要求得到不可能得到的东西；提出办不到的要求；异想天开 

peto de barono estas ordono
 (Z) 男爵的请求就是命令（意为：有地位的人请求办的事不可不

办） 

peto kaj demando kondukas tra l’ tuta lando
 (Z) 请求和询问，全国都通行（意为：靠请求和

询问可走遍全国） 

petolado sen mezuro ne kondukas al plezuro
 (Z) 无节制的嬉戏不会使人感到愉快 

petolu, diboĉu, sed poste sorton ne riproĉu
 (Z) 放荡不羁瞎胡闹，以后别怨命不好 

Petro kornojn tenas, Paŭlo lakton prenas
 (Z) 彼得执牛角，保罗取牛奶（意为：一人受累，

一个得益。注：彼得和保罗是初期基督教的两位重要人物他们的名字常被并列地使用在

西方谚语中） 

Petro parolas sen direkto, sed Paŭlo konjektu
 (Z) 彼得说话本无意，保罗却要细推想（意为

无意中说的话往往说中）；彼得说话本无意，保罗却要细思量 

Petro rifuzas, Paŭlo ekuzas
 (Z) 彼得拒绝接受，保罗使用起来；有人断然拒绝，有人却轻松

享用（意为：各人有各人的喜好） 

Petron kruro doloras, karolo ne lamas
 (Z) 彼得的腿疼痛，卡洛尔的脚不跛（卡洛尔不会因

彼得腿上的疼痛而走路跛脚，意即各人的痛苦各自承受） 

petu, kaj estos donite al vi; serĉu, kaj vi trovos; frapu, kaj estos malfermite al vi; ĉar ĉiu 

petanto ricevas, kaj la serĉanto trovas, kaj al la frapanto estos malfermite
 (N) 你们祈

求，就给你们；寻找，就寻见；叩门，就给你们开门；因为凡祈求的，就得着；寻找的，

就寻见；叩门的，就给他开门 

petu, kaj estos donite al vi
 (N) 你们祈求，就给你们（意为：只要孜孜以求，定能如愿以偿。

和汉语成语“精诚所至，金石为开”意思相近） 

peza estas ŝtono, kaj sablo estas ŝarĝo, sed kolero de malsaĝulo estas pli peza ol ambaŭ
 (M) 

石头重，沙土沉，而愚妄人的恼怒，比这两样都更重 

pezi sur la konscienco [la koro] 使良心不安；使心情沉重 

pezoj kaj mezuroj 度量衡 

pia ruzo 表面虔诚的奸诈 

piaj deziroj 不可能实现的愿望；痴心妄想；幻想（含有讽刺意味）(= iluzioj) (ironie senefikaj) 

piedbati kontraŭ la pikiloj
 (N) 踢刺棍；以卵击石；螳臂挡车（意为：不自量力去做办不到

的事或作无谓的抵抗而徒然使自己遭受损害） 

piedo ne atentis, kapo eksentis
 (Z) 脚不小心，头被责打（意为：不公平） 

piedostara portreto 全身像 

Pigmaliono ricevis sian Galateon 皮格马利翁娶了自己的伽拉特亚雕像（希腊神话中的塞浦



路斯国王，善雕塑，热恋自己所雕的一个少女即海神的女儿 Galatea 的象牙雕像，因他

感情真挚，爱神 Afrodita 便给该雕像以生命，使他俩结为夫妇） 

pika dubo 使人苦恼的疑虑；折磨人的疑虑 

piki al iu la vundan lokon
 (Z) 刺到某人痛处（身体上的或心灵上的）；触及某人心灵创伤（指

用话语触及某人的内心痛苦、伤心事、自尊心、要害等） 

piki la okulojn 使眼睛感到不舒服；使人感到刺眼 

piki per ambaŭ spronoj 用双刺踢马；驱马速进 

piko de konscienco 良心的责备 

pintigi la buŝon (signe de malŝato ktp) 撅起嘴（表示嫌恶、轻蔑、不高兴） 

pintigi la orelojn （狗等）竖起耳朵 

pipra rakonto 淫秽的故事 

pirata eldono 海盗版；偷印版；翻印本 

pirata radioricevilo 私设的电台 

Pirra venko 皮洛士式的胜利；损失惨重的胜利（皮洛士曾率兵至意大利与罗马交战，付

出惨重代价，打败罗马军队。故有此语） 

plaĉi al ies okuloj 使某人看得中意；讨某人喜爱；讨某人喜欢；使某人爱上 

plagon al li! 该死的！ 

planita batalo (= altrudita batalo) 互有准备的对阵战；正规战 

platona amo 柏拉图式的恋爱，（纯）精神恋爱 

plej bona gvidilo estas la lango
 (Z) 最好的向导是舌头 

plej bona kuracisto estas la tempo 最高明的医生是时间；时间是良医（意为：时间一久，

一切痛苦、失望都会随时间而逐渐淡忘，一切都会好转。意近：刀伤三尺，久自成疤） 

plej bona sprito estas silento
 (Z) 最好的机智是沉默 

plej bone ridas, kiu laste ridas
 (Z) 谁笑在最后，谁笑得最好（意为：不要因一时的成功或暂

时占上风而过早得意，只有最后的胜利才是真正的胜利，所以不要笑得太早，等最后胜

利来到或事成后再笑也不迟）——注：这句谚语出自法国作家弗洛里昂的寓言诗《两个

农夫和云》：从前有两个农民，一个名叫居约，另一个叫路加。居约见到天上出现一片

乌云，认为就要下冰雹，便对路加说，如果下冰雹，庄稼就要被冰雹打坏，农民们将一

无收成，三个月后就会发生饥荒，灾难就会接踵而来，因此他认为这片乌云是灾难的先

兆。路加则认为这片乌云是吉兆，它预示着即将下雨，正好浇一浇久旱的庄稼，农民将

会获得丰收。居约不同意路加的说法，两个人各说各的看法，热烈争论起来。路加说，

既然如此，我就不再多说，那就等着瞧吧。谁笑在最后，谁笑得最好。这时忽然吹来一

阵风，乌云消散，既没有下冰雹，也没有下雨。后来，其中的“谁笑在最后，谁笑得最

好”就作为谚语流传下来，并译成了欧洲各国的语言。柴门霍夫的《proverbaro esperanta》

（《世界语谚语集》）也收有这条谚语。这条谚语的含义是：不要因一时的成功或暂时占

上风而过早得意，只有最后的胜利是真正的胜利。 

plej certa laboro — laboro per oro
 (Z) 用金制的工具干活最有把握；有钱能使鬼推磨 

plej danĝera malsano estas manko de saĝo
 (Z) 最危险的疾病是缺乏智慧 

plej facile promeso rimiĝas kun forgeso
 (Z) “许诺”（promeso）和“忘却”（forgeso）押韵

最和谐；许诺和忘却常相伴随（意为：不可轻信诺言） 

plej granda potenco kuŝas en la komenco
 (Z) 开头的力量最大（意为事情的好坏或成败取决

于最初阶段） 

plej juna katido musojn jam pelas
 (Z) 猫在幼小时就已经会拿耗子（意为：人在幼小时就已

表现出父母遗传的性格；事物的性质在一开始就已经确定）； 



plej kruela estas redono por farita bono
 (Z) 对受到的恩惠给以报答最为令人痛苦；受恩容易

报恩难 

plej kuirita kampulo ĉiam restos krudulo
 (Z) 乡巴佬受的教育再多，也还是一个大老粗

（kuirita = lernigita） 

plej saĝa maljunulo ne estas tro saĝa
 (Z) 再聪明的老人智慧都是有限的（意为：也还需要学

习；活到老，学到老） 

plena de... 充满„的；满是„的 

plena estas la infero de promesitaj aferoj
 (Z) 地狱里到处都是答应要做的事（意为：诺言如

果不能实现或见诸行动，必定会造成很坏的后果；不可轻易许诺） 

plena glaso da vino, sed kun guto da veneno
 (Z) 一滴毒药坏了满杯葡萄酒（意近：一粒老鼠

屎坏了一锅粥；一条钱腥了一锅汤） 

plena kaso ŝteliston altiras
 (Z) 钱柜满，招盗贼；钱多招贼 

plena sako ĉiun mastron al vi klinos
 (Z) 装满钱的钱袋会使每一个店主向你点头哈腰 

plena stomako laŭdas la faston
 (Z) 吃饱喝足夸禁食（意近：饱汉不知饿汉饥） 

plenblovi la lipojn
 (Z) 鼓起嘴唇（冷淡、粗暴地看人时的表情；意近：吹胡子瞪眼） 

plendoj stomakon ne plenigas
 (Z) 怨言填不饱肚子 

plenega estis la kaliko de mia feliĉo
 (Z) 我的幸福之杯曾经是满满的（意为：我曾经是极其幸

福的） 

plenfigura portreto 全身画像 

plengorĝa rido 尽情的笑；痛快的笑 

plenigi la mezuron de siaj patroj
 (N) 恶贯满盈 

plenigi mankon 弥补缺点 

plenumi la kurantajn aferojn 处理日常事务 

plenumi mendon 交付定货 

plenumi promeson 履行诺言；不食言 

plenumi sian vorton 履行诺言；不食言 

plenumiĝis la tasko per granda fiasko
 (Z) 这项任务以彻底失败告终；这项工作完全失败了 

plenumita via ofico, nun pasis via vico!
 (Z) 你已履行过你的职责，现在要你还有何用！ 

pli allogas kulero da mielo, ol da vinagro barelo
 (Z) 一勺蜂蜜比一桶醋更加诱人（意为：事

物价值的大小不取决于数量而取决于质量） 

pli aŭ malpli 多多少少；或多或少；在一定程度上；几乎；差不多；接近；大约；左右 

pli aŭ malpli frue 迟早；早晚 

pli bona — estas malamiko de bona
 (Z) 较佳者现况之敌；较佳者，佳之反；要求过高，反

难成功；好高骛远，反无成就（句中的“bona”指现实的情况，为了追求“pli bona”，

人们很可能连原来的状况都无法保持。这句说话告诫我们要把握现有的东西，不要好高

骛远） 

pli bona amiko intima, ol parenco malproksima
 (Z) 好友胜似远方的亲戚；远亲不如好友；

挚友胜似远亲 

pli bona apude najbaro, ol frato post arbaro
 (Z) 近处的邻居胜过远方的兄弟；远亲不如近邻 

pli bona branĉo sennuksa, ol kaĝo plej luksa
 (Z) 不结果实的树枝胜过豪华的鸟笼（意为：宁

过自由的简朴生活，不要无自由的物质享受） 

pli bona ĉifona vesto, ol riĉeco en malhonesto
 (Z) 宁穿破烂衣，不要不义财 

pli bona estas bona nomo, ol bona oleo
 (M) 名誉强如美好的膏油 

pli bona estas gajno malgranda, ol granda malgajno
 (Z) 少赢点比多输点好；宁可少得也不



要多失 

pli bona estas io, ol nenio
 (Z) 有一点总比什么也没有好；有胜于无；聊胜于无 

pli bona estas la malmulto, kiun havas virtulo, ol la granda havo de multaj malpiuloj
 (M) 一

个义人所有的虽少，强过许多恶人的富余 

pli bona estas malgranda “jen prenu” ol granda “morgaŭ venu”
 (Z) 一句简单的“拿去吧”

胜过一句郑重的“明天来吧”（意近：一诺不如一现） 

pli bona estas malmulto, sed kun justeco, ol granda profito, sed maljusta
 (M) 收入少而有公

义，胜过收入多而行事不义 

pli bona estas malriĉulo, kiu iras en sia senkulpeco, ol homo, kiu iras malĝustan vojon, 

kvankam li estas riĉa
 (M) 行为纯正的穷乏人，胜过行事乖僻的富足人 

pli bona estas manĝo el verdaĵo, sed kun amo, ol grasa bovo, sed kun malamo
 (M) 吃素菜，

彼此相爱，强如吃肥牛，彼此相恨 

pli bona estas najbaro proksima, ol frato malproksima
 (M) 相近的邻舍，强如远方的弟兄 

pli bona estas paco feliĉa, ol havo plej riĉa
 (Z) 安宁幸福胜过巨额财富 

pli bona estas por mi la instruo de Via buŝo, ol miloj da oreroj kaj arĝenteroj
 (M) 你口中的

训言，与我有益，胜于千万的金银 

pli bona estas riproĉo nekaŝita, ol amo kaŝita
 (M) 当面的责备，胜过暗中的爱 

pli bona estas saĝa malamiko, ol malsaĝa amiko
 (Z) 宁有聪明的敌人，不要愚蠢的朋友；明

智的敌人胜过愚蠢的朋友 

pli bona estas saĝo, ol militaj instrumentoj
 (M) 智慧胜过打仗的兵器 

pli bona estas seka peco da pano, sed kun trankvileco, ol domo plena de viando, kun 

malpaco
 (M) 肉食满屋，大家相争，不如有块干饼，大家相安 

pli bona estas virto sen oro, ol oro sen honoro
 (Z) 没有金钱有美德，胜过没有荣誉有金钱 

pli bona estas vorto afabla, ol kuko agrabla
 (Z) 好言好语胜过美味糕点 

pli bona homo sen mono, ol mono sen homo
 (Z) 宁可人无钱，不可钱无人（意为：金钱需要

人管理，如果金钱不加管理，就会很快花光，人也会因此而堕落；在这个意义上说，没

有钱倒反而好些） 

pli bona io ol nenio
 (Z) 有一点总比什么也没有好；有点比没有好；有胜于无；聊胜于无 

pli bona pano sen butero, ol (dolĉa) kuko sen libero
 (Z) 有面包没有奶油，胜过有甜糕没有自

由；宁要没有奶油的面包，也不要没有自由的饼糕 

pli bona pura konscienco, ol malpura potenco
 (Z) 纯洁的良心胜过邪恶的力量 

pli bona virto sen oro, ol oro sen honoro
 (Z) 没有金钱有美德，胜过没有荣誉有金钱 

pli bone estas aŭskulti riproĉon de saĝulo, ol aŭskulti kanton de malsaĝuloj
 (M) 听智慧人的

责备，强如听愚昧人的歌唱 

pli bone estas enviigi, ol kompatigi
 (Z) 使人忌妒胜于令人同情；宁可使人忌妒，也不要使人

同情 

pli bone estas havon fordoni, ol kun homoj malpaci
 (Z) 宁愿放弃财产，不愿与人相争 

pli bone estas iri en domon de funebro, ol iri en domon de festenado, ĉar morto estas la fino 

de ĉiu homo
 (M) 往服丧之家去，强如去宴乐之家，因为死是众人的结局 

pli bone estas loĝi en lando dezerta ol kun malpacema kaj kolerema edzino
 (M) 宁可住在旷

野，不与争吵使气的妇人同住 

pli bone estas loĝi sur angulo de tegmento, ol kun malpacema edzino en komuna domo
 (M) 

宁可住在房顶的一角，也不跟吵闹的妻子同住一间房屋 

pli bone estas malmulto, sed kun justeco, ol granda profito, sed maljusta
 (M) 多有财利，行事



不义，不如少有财利，行事公义 

pli bone estas reiri, ol perdi la vojon
 (Z) 与其迷失道路，不如返回原处（意为：及时改正错

误比坚持错误好） 

pli bone estas renkonti ursinon, al kiu estas rabitaj ĝiaj infanoj, ol malsaĝulon kun lia 

malsaĝeco
 (M) 宁可遇见丢崽子的母熊，不可遇见正在行愚妄事的愚昧人 

pli bone estas sensale, ol tro sale
 (Z) 淡比过咸好；宁可不加盐，也不要加盐过多（意为：凡

事应有节制，不可走过一定限度 

pli bone estas ŝviti, ol tremi
 (Z) 宁愿出汗，不愿（冷得）发抖（意为：宁愿干活也不愿闲着。

在 tremi 后省略了 de malvarmo） 

pli bone estas, ke vi ne faru promeson, ol fari promeson kaj ne plenumi
 (M) 你许愿不还，不

如不许 

pli bone fleksiĝi, ol rompiĝi
 (Z) 弯曲比折断好；屈身比碎身要好；宁屈不断；人在矮檐下，

不得不低头（此谚宣扬委曲求全的处世之道）；弯胜折 

pli bone malfrue, ol neniam
 (Z) 迟到总比不到好；晚做总比不做强（这句谚语常用来回答因

迟到而表示歉意的人。句中只有两个作状语的副词，动词没有出现，因而对它的理解和

应用也就灵活得多，不仅仅拘限于迟来，也可用在工作、学习、发言等方面） 

pli bone malmulte gajni, ol multe perdi
 (Z) 少赢点比多丢点好；宁可少得也不要多失 

pli bone ne fari, ol erari
 (Z) 做错事不如不做事；与其做错，不如不做 

pli bone ne sali, ol sali tro multe
 (Z) 盐加得太多，不如不加（意为：与其说得过多，不如一

句话不说） 

pli da bruo, ol da faro
 (Z) 嚷的比做的多；喧囂多于行动；叫得比干得多 

pli da havo, pli da klopodoj
 (Z) 财产越多，操心事越多 

pli da infanoj, pli da beno
 (Z) 子女越多，上帝赐予的福越多；多子多福 

pli da infanoj, pli da manoj
 (Z) 子女越多，人手越多（指干活儿的人多） 

pli da mono, pli da zorgo 金钱越多，忧虑越多；是有钱，越是不安 

pli da okuloj, pli da certeco
 (Z) 看的人越多，看得越准 

pli diligente klopodu, por certigi vian vokon kaj elekton
 (N) 要更加努力，使你们所蒙的呼召

和拣选坚定不移 

pli efikas riproĉo ĉe saĝulo ol cent batoj ĉe malsaĝulo
 (M) 对聪明人说一句责备的话，胜过责

打愚昧人一百下 

pli efike ol bato pelas malsato
 (Z) 棒打赶不走，挨饿赶紧逃 

pli facile estas eviti ol spiti
 (Z) 躲避比违抗容易 

pli facile estas malbonon eviti, ol korekti
 (Z) 避免坏事比纠正坏事容易 

pli facile estas multe elspezi, ol malmulte enspezi
 (Z) 大量支出易，少量收入难（意为：花钱

容易挣钱难） 

pli facile estas multon elspezi, ol malmulton enspezi
 (Z) 大量支出易，少量收入难；花钱容易

挣钱难 

pli facile estas ne iri, ol tro malfrue reiri
 (Z) 不去比返回过晚容易 

pli facile estas perdi vilaĝon, ol akiri domon
 (Z) 失去一个村子易，获得一幢房子难（意为：

挥霍容易，挣钱难） 

pli facile estas regi ol agi
 (Z) 指导别人易，自己做来难；管人家容易，管自己难 

pli facile estas vilaĝon perdi, ol domon akiri
 (Z) 失去一个村子易，获得一幢房子难（意为：

浪费容易挣钱难） 

pli feliĉa estas donanto ol prenanto
 (Z) 施与者比接受者幸福 



pli feliĉa estas martelo insultata, ol amboso kompatata
 (Z) 挨骂的铁锤比受怜悯的铁砧幸运

（宁当铁锤，不做铁砧） 

pli feliĉa sinjoro sen havo, ol riĉulo sed sklavo
 (Z) 没有财产的奴隶主比腰缠万贯的奴隶幸福 

pli ĝuste （与 aŭ 连用）说得更恰当些；更确切地说 

pli helpas guto da feliĉo, ol barelo da saĝo
 (Z) 一滴运气比一桶智慧更有用 

pli kara estas kap’ ol ĉapo
 (Z) = pli kara estas kapo ol ĉapo 

pli kara estas kapo ol ĉapo
 (Z) 头比帽子宝贵（意为：生命比身外之物重要） 

pli kara kapo ol ĉapo
 (Z) = pli kara estas kapo ol ĉapo 

pli kostas la sako, ol la tuta pako
 (Z) 包装袋的价格比整个包裹的价格高（意为：做得不偿失

的事）；包装袋比整个包裹值钱 

pli malpli baldaŭ 迟早；早晚 

pli ol ĉion gardatan, gardu vian koron, ĉar el ĝi eliras la vivo
 (M) 你要谨守你的心，胜过谨守

一切，因为生命由此而出 

pli tiras virina haro, ol ĉevala paro
 (Z) 女人的一根头发，拉力大于两匹壮马（意为：女人总

是能达到自己的目的；意近：英雄难过美人关） 

pli valoras faro nenia, ol faro malbona
 (Z) 与其做坏，不如什么也不做 

pli valoras interkonsento, ol juĝa dokumento
 (Z) 协议比判决书更有价值 

pli valoras konkorda ovo, ol malkonkorda bovo
 (Z) 和谐的鸡蛋比不和谐的公牛更有价值

（鸡蛋安宁，而公牛好斗。意为：要与人和睦相处，而不要与人相争） 

pli valoras kontenta spirito, ol granda profito
 (Z) 心中满足惬意，胜过巨额收益 

pli valoras malgranda reganto, ol granda servanto
 (Z) 小的掌权者胜过大的仆人；宁为鸡口，

无为牛后 

pli valoras paco malbona, ol malpaco plej bona
 (Z) 勉强维持的和睦，也比真正吵起来好（源

自俄语：худои мир лучше доброй ссоры） 

pli valoras propra ĉemizo, ol fremda plena valizo
 (Z) 自己的一件衬衫比别人一手提箱的东

西值钱（意为：自己的东西比别人的东西值钱；敝帚自珍） 

pli valoras senlaboreco, ol sensenca laboremeco
 (Z) 与其干无意义的事，不如不做事 

pli valoras tuj ovo, ol poste bovo
 (Z) 日后一头牛，不如即时一个蛋；一千赊不如八百现（意

为：把握现在，不要空想未来） 

pli valoras vinagro donacita, ol vino aĉetita
 (Z) 别人赠送的醋比自己买来的酒更有价值 

pli zorgas unu patrino pri dek infanoj, ol dek infanoj pri unu patrino
 (Z) 一个母亲照顾十个

子女，比十个子女照顾一个母亲更周到 

plia aŭtuna pluvo, plia malvarmiĝo 一场秋雨一场凉 

plibono estas malamiko de bono
 (Z) 较佳是现况之敌（意为：要求过高，适得其反）；较佳

者，佳之反；至善者，善之敌；要求过高，适得其反；凡事适可而止。——注：这句谚

语的意思是：人们往往为追求更好的东西而把原来己经足够好的东西舍弃或破坏

掉。‟bona‟指的是现实的状况，为了追求 „pli bona‟，人们很可能连原先‟bona‟的状况都

难保持。这句谚语告诫人们要把握现实，不要好高骛远。） 

pligravigaj cirkonstancoj 加重罪刑情状 

ploranton ni evitas, ridanton ni imitas
 (Z) 我们回避哭泣的人，我们模仿欢笑的人（意为：

人们对别人的悲痛往往漠不关心） 

plori per pezaj larmoj 痛哭流涕；热泪横流 

plori per sangaj larmoj 痛哭流涕；十分悲痛；伤心已极 

plu neniam 永不再 



plumo ne sentas, papero silentas
 (Z) 笔尖没有感觉，纸张不会出声（意为：人们可以用笔在

纸上书写自己想要写的任何文字，不管这些文字的内容如何，因为反正纸和笔是不会提

抗议的） 

pluvas kvazaŭ per siteloj 雨下得像桶泼水那样大；下瓢泼大雨；下倾盆大雨；大雨倾盆而

下；大雨如注 

pluvis, kvazaŭ la akvo estus verŝata per siteloj 雨如瓢泼般地落下来；下倾盆大雨 

pluvo en aprilo — por la tero utilo
 (Z) 四月雨水贵如油 

poemo de akademia gusto 一首学院风格的诗（即毫无诗意的平庸的诗） 

poezio vivas nur el fikcioj 诗歌的生命只在于想象 

politika ekvilibro 政治平衡 

politiko de fero kaj sango 铁血政策（此语来源于普鲁士王国首相和德意志宰相俾斯麦 1815

－1898。他主张以强权和武力统一德国。他曾宣称：当代重大问题不是说空话和多数派

决议所能解决的。„而必须用铁和血来解决。此语后来成为战争政策的同义语） 

politiko de fero kaj sango 铁血政策（即战争政策） 

polvo kaj cindro 尘埃之身（指人，有自谦之意） 

pomo de malkonkordo 纷争之果；争端；祸根（源自希腊神话中众女神争夺金苹果的故事） 

ponto de l’ azenoj 驴桥；笨人难过的桥；笨人的难关（指欧几里得《几何学》第一卷第五

题，即勾股定理的论证。因这个题较难，初学者往往在这个题上发生困难，故有这一戏

谑语） 

popeca laboro 计件工作 

popola kutimo havas valoron de leĝo
 (Z) 民间习俗具有法律价值 

popolo diras, Dio diras
 (Z) 平民百姓怎么说，上帝也就怎么说 

por amiko intima ne ekzistas vojo malproksima
 (Z) 挚友无远路 

por amiko komplezo neniam estas tro peza
 (Z) 对朋友殷勤相助永远是一件乐事 

por buŝo amara, por koro dolĉa 嘴里苦，心里甜（意近：良药苦口利于病，忠言逆耳利于

行） 

por ĉiam 永远；始终；永久地 

por ĉio estas sezono
 (M) 凡事都有定期；做事要当其时；不管做什么都有一定的时机 

por ĉiu afero estas sia tempo kaj maniero 凡事皆有其特定的时间［时机］和方式 

por ĉiu ago venas la tempo de pago
 (Z) 凡事皆有报应之时；不是不报，只是时候未到 

por ĉiu ago venos tempo de pago
 (Z) = por ĉiu ago venas la tempo de pago 

por ĉiu faro estas horo
 (Z) 凡事皆有其时机；做事要当其时；万事皆有其时；什么时候做什

么事（做任何事都有个时间上适当不适当的问题，比如学生在学习时间去玩耍，就不是

适当的） 

por ĉiu homo lia vorto fariĝos ŝarĝo
 (M) 各人所说的话将成为自己的重担 

por ĉiu plezuro devas esti mezuro
 (Z) 各种享乐都应有所节制 

por diri la veron 说真的；老实说；说实在的（用作插入语） 

por ebriulo ne ekzistas danĝero
 (Z) 醉汉不怕危险 

por ekzakte diri 确切地说（用作插入语） 

por eterne 永远；始终；永久地 

por fremda koro ne ekzistas esploro
 (Z) 人心难测；知人知面不知心 

por gasto ne petita mankas kulero 未受邀请的客人没有调羹使用（意为：不速之客不受欢

迎） 

por glate mensogi, oni spriton bezonas
 (Z) 把谎话说圆需要才智 



por ĝuste diri 确切地说（用作插入语） 

por honoro ni dankas, se manĝ’ al ni mankas
 (Z) 为了面子辞谢，却让肚子挨饿 

por hundon dronigi, oni nomas ĝin rabia
 (Z) 要把狗淹死，就说它发了疯；欲加之罪，何患

无辞 

por juste diri 公正地说；按理说 

por kapti ezokon, bongustigu la hokon
 (Z) 为了捉到狗鱼，就应把美味的鱼饵放在钓钩上 

por la belaj okuloj de iu 为了讨某人的好；为了讨某人的欢心；为了某人的缘故 （源出于

法国剧作家莫里哀的独幕喜剧《可笑的才女》：两个青年向这两个女才子求婚，因为没

有按求婚的所谓“程序”和不会使用贵族沙龙语言同她们谈情说爱，遭到了这两位小姐

的冷落，深感屈辱，气愤之余，决定设计报复。他们想到他们的仆人多少懂得点交际场

中的礼节，也会诌两句诗，就让仆人穿上他们的漂亮衣服，假充侯爵和子爵，去向这两

位小姐求爱。这两个漂亮的仆人在小姐面前咬文嚼字，乱编歪诗，果然博得了两位小姐

的欢心。正在她们请来提琴手兴致勃勃地跳舞的时候，两位主人来到，斥责仆人胆大妄

为，剥下了他们的漂亮衣服，同时对女才子说：“那是我们的两个听差，你们这样勾引

他们走邪道儿，既不忠厚也不体面。”接着又说：“不能让他们穿着我们的衣服来博取你

们的欢心；你们如果愿意爱他们，那就为了漂亮的眼睛而爱他们吧。”两个女子被羞辱

得无地自容。后来“为了漂亮的眼睛”就被用来比喻只凭个人喜爱和好感来给某人以某

种好处或取悦于某人 

por la malpiuloj ne ekzistas paco
 (M) 恶人必不得平安；恶人自有恶人磨 

por la mono pastra preĝo, por la mono romp’ de leĝo
 (Z) 神父为钱而祈祷，俗人为钱而犯法

（意为：钱能使人做任何事情，甚至做犯法的事；意近：人为财死，鸟为食亡） 

por la pesimisto glaso estas neniam duonplena, sed ĉiam duonmalplena 盛半杯水的杯子对

悲观者来说永远不会是半满的，而是半空的 

por li eĉ la muso ne estas sen felo
 (Z) 对他来说即使耗子也并非没有毛皮（意为：他能从一切

事物中获得好处；他善于牟利） 

por longa malsano kurac’ estas vana
 (Z) 久病无良方 

por malfrua gasto restas nur osto
 (Z) 晚来的客人只能啃骨头；客人姗姗迟来，只剩骨头招

待 

por malsaĝulo bastono — por saĝulo leciono
 (Z) 对傻子要用棒打，对聪明人宜加训诫 

por malsanulo forto, por kokido la morto
 (Z) 对病人是康壮，对小鸡是死亡（意为：人世间

的不平等） 

por mia mono mi ankaŭ estas barono
 (Z) 对我的钱财来说，我也是一个男爵（意为：只有我

有权支配我的钱财） 

por mortigi pedikon unu fingro ne sufiĉas 一个指头掐不死虱子 

por muŝon mortigi, oni pafilegon ne uzas
 (Z) 打苍蝇不必用大炮；不可小题大做；杀鸡用不

着牛刀 

por ne paroli pri tio 至于„更不必提了；更不用说；不消说 

por nenio oni faras nenion
 (Z) 人们不做任何无报偿的事（意为：做事理应得到报酬） 

por paro amanta ĉiu loketo sufiĉas
 (Z) 对于一对恋人来说，一隅之地就已足够 

por parolo delira ne ekzistas rediro
 (Z) 谵言诟语不值一答（这是对谩骂者的回敬语） 

por patrino ne ekzistas infano malbela
 (Z) 母亲眼中无丑儿；瘌痢头儿子自己的好 

por Paŭlo sperto — por Petro averto
 (Z) 对保罗是体验，对彼得是警戒. 

por peko senkonscia puno nenia
 (Z) 无意犯罪不受罚；不知不罪 

por pendigi ŝteliston, antaŭe lin kaptu
 (Z) 要绞死小偷，先得把小偷拿获（意为：没有当场



捉住盗窃犯，就不可能对他惩处） 

por pli juste diri 确切地说（用作插入语） 

por pot’ argila poto fera estas najbaro danĝera
 (Z) 铁罐是瓦罐危险的邻居（意为：弱者与强

者或穷人与富人，不可相争；弱者斗不过强者；强者总是有理、有权。源出《伊索寓言》

《两个罐子》：有两个罐子，一个是瓦罐，另一个是铜罐，都顺着一条泛滥的河向下漂

去。铜罐叫瓦罐靠近他，以便给予保护。“谢谢你的好意，”瓦罐说，“但那是我所害怕

的，只要你和我保持一定距离，我就可以安全地漂下；但是如果我们一接触，我一定要

遭殃。”世界语为了押韵，将铜罐改为铁罐 fera - danĝera） 

por precize diri 确切地说（用作插入语） 

por regna speso ne ekzistas forgeso
 (Z) 公款一厘，不该忘记（意为：公私应该分清） 

por riĉulo fasto — por malriĉulo festo
 (Z) 富人斋日饭，穷人节日宴 

por saĝulo la sciado estas facila
 (M) 聪明人易得知识 

por saĝulo sufiĉas aludo
 (Z) 对聪明人只要提醒一下，就已足够；聪明人不必细说［一点就

通］；响鼓不用重锤 

por sia oro ĉiu estas sinjoro
 (Z) 每个人都是自己钱财的主人（意为：可以自主支配自己的财

富） 

por sperto kaj lerno ne sufiĉas eterno
 (Z) 体验和学习永无止境；经验和知识永远学不完 

por ŝafo tondita Dio venton moderigas
 (Z) 对剪了毛的羊，上帝拂以和风；羊儿剪毛后，上

帝和风来；羊儿剪了毛，上帝和风到（上帝对被剪过毛的绵羊会缓和风力。意为：上帝

眷顾弱者；上天可怜受难者。意近：天无绝人之路，天有好生之德） 

por ŝafon formanĝi, lupo trovos pretekston
 (Z) 狼要吃掉羊，总会找到借口；欲加之罪，何

患无辞（来自《伊索寓言》《狼和小羊》） 

por tiel diri （用作插入语）可以说是；照此说来；这样说来；这样说吧；比如说；可以说；

也就是说 

por unu — festeno, por alia — ĉagreno
 (Z) 对一人是欢宴，对另一人是烦恼 

por vendisto mensogo estas necesa apogo
 (Z) 商贩经商，必然撒谎 

por via bono vin regalas bastono
 (Z) 为你得长进，叫你挨棍棒 

por vino bona ŝildo ne bezona 好酒不用挂招牌；酒香不怕巷子深 

por vino bona ŝildo ne estas bezona 好酒不用挂招牌；酒香不怕巷子深 

por virta orelo ne danĝeras vorto malbela
 (Z) 诟语恶言对正派人的耳朵无危险（意为：正派

人不理会诟语恶言）；正派人的耳朵听不进诟语恶言 

porokaza mono 零用钱 

porti ies livreon 当某人的仆人；为某人服务，为某人效劳，忠于某人 

porti ion en la brakoj 用双臂抱着某物 

porti ion sub la brakoj 腋下夹着某物 

porti ion sur la dorso 背着某物 

porti ion sur siaj ŝultroj 把某物杠在肩上；独挑重担；忍受艰难工作的重负或辛苦 

porti la nomon 名叫；叫作 

porti la sigelon de… 带有„的痕迹；显现„的迹象 

porti sian krucon
 (N) 背十字架；忍受苦难（据《圣经·新约》记载，耶稣曾被钉在十字架

上。将人钉死在十字架上是古罗马的一种酷刑。被判死刑的犯人必须自己背着十字架走

向刑场） 

porti ŝarĝojn de la homa vivo 承受生活的重担 

posedi la rekordon 保持记录 



posedo de saĝo estas pli valora ol perloj
 (M) 得智慧胜过得珍珠；智慧的价值胜过珍珠 

post alkutimiĝo doloras disiĝo
 (Z) 相处习惯后，离别最痛苦 

post brua vento subita silento
 (Z) 呼啸的风暴过后是一片突然的寂静；风暴过后格外静 

post dolĉa vino restas acida vinagro
 (Z) 蜜酒喝过，剩下酸醋；相处似蜜酒，分手如酸醋 

post domaĝo venas saĝo
 (Z) 吃一堑，长一智 

post dorma trankvilo venas bona konsilo
 (Z) 一觉醒来后，来了好主意；睡个安稳觉，主意

自然到（意为：人在熟睡醒来后头脑特别清醒，所以当一个人感到困惑时，不要匆忙作

出决定，可先去安心睡一觉，待醒来后再想办法；或在遇到棘手问题时，不要急于草率

处理，可先把问题暂时搁一搁，待深思熟虑后再作决定） 

post ies dorso 背着某人；背地里 

post kolero venas favoro
 (Z) 怒气消后笑颜开（意为：人的情绪常常是交替变化的） 

post konfeso venas forgeso
 (Z) 认错在先，宽恕在后；认了错，不记过 

post la batalo preĝo ne helpas
 (Z) 战斗结束后，祈祷已无用（意为：为时已晚；马后炮） 

post la falo oni fariĝas singarda
 (Z) 人在跌倒后会小心起来（意近：吃一堑，长一智） 

post la fasto venas festo
 (Z) 过了斋日，就是节日；苦尽甘来 

post la fino de l’ batalo estas multe da kuraĝuloj
 (Z) 战斗结束后，来了众勇士；战斗结束后，

勇士才增多（意为：为时已晚；马后炮；事后诸葛亮多） 

post la forĵeto de teraj zorgoj 在抛弃了尘世间的一切挂虑之后；看破红尘之后 

post la kulisoj 在幕后；暗地里 

post mia malapero renversiĝu la tero
 (Z) 在我死后，管它天倾地陷；今朝有酒今朝醉，管它

明日愁和忧。——注：比较法语谚语：“apres moi le deluge”（在我死后，管它洪水滔天）。

据说语出法国国王路易十五的情妇庞巴都夫人（Pompadour,，1721－1764）之口中。路

易十五和他的情妇骄奢淫逸，糜费库银。当大臣向他们进谏，说这样的做会危及国运时，

她回答了一句“apres moi le deluge”（意思是眼前有乐先享乐，有什么后果是身后的事，

不去管它）。世界语将这句话略作改变，并在句中使用了两个押韵的词“malapero — 

tero”。）——参见“post ni la diluvo” 

post momento 马上；立刻 

post morto kuracilo jam estas sen utilo
 (Z) 人死后医药已无用处（意为：为时已晚） 

post nelonge 不久以后 

post ni la diluvo 身后之事与我们何干！（此语最初出自法王路易十五的情妇庞巴都夫人之

口。后来奥匈帝国首相梅特涅说这句话时加以引申，意思变成在他们失去领导地位后局

面也许会不可收拾）——参见“post mia malapero renversiĝu la tero” 

post nokta ripozo helpas la muzo
 (Z) 夜间休息后，缪斯来相助（意为：经过夜里睡眠后早晨

醒来头脑特别清醒，这时进行创作或做其他事效果最好） 

post sufero venas prospero
 (Z) 苦难过去幸运来；苦尽甘来 

post vetero malbela lumas suno plej hela
 (Z) 风雨过后阳光格外灿烂；雨过天晴；否极泰来 

postproksima semajno 下下星期 

postuli konton de iu 要求某人对自己的行为加以说明；责问某人 

postulo ne pretendas, rifuzo ne ofendas
 (Z) 兜售不强求，拒绝不伤人（意近：生意不成人意

在，买卖双方各自由）。这句话中的 postulo 应该理解为提出订购或提出需求，但不强

求接受，出售方可以拒绝。如何译得到位，值得进一步推敲。“postulo ne pretendas, rifuzo 

ne ofendas”中的 postulo 究竟是 oferto（供）还是 mendo（需）呢？（有专文） 

postveni ĉe ies kalkanoj 紧随某人之后来到；接踵而来［至］ 

potoj kun viando
 (M) （埃及的）肉锅；丰盛的美食；满足人的物质享受和肉欲的场所；奢



侈的生活 

poton taksu laŭ sono, sinjoron laŭ tono
 (Z) 鉴定壶罐听声音，评价绅士看谈吐（句中的 tono

指一个人的举止谈吐） 

praktiki siajn opiniojn 做自己坚信正确的事；按自己的意见做 

prave li ricevas
 (Z) 他受到应有的惩罚；他咎由自取；他活该！ 

prave punite laŭmerite
 (Z) 受到应有的惩罚；罪有应得 

prediki al surduloj
 (Z) 对聋子讲道（意为：对不能理解或不愿听的人大讲道理，白费口舌） 

preferata ŝatokupo 特别喜爱的业余爱好 

prefere morti glore, ol vivi malhonore
 (Z) 宁可光荣地死去，也不耻辱地活着 

prefere morti starante, ol vivi sur la genuoj 宁可站着死，决不跪着生 

preĝejo proksima, sed Dio malproksima
 (Z) 距教堂近，但离上帝远（意为：那些牧师和热衷

于教会事务的人，很可能并不虔诚地信奉上帝；意近：近庙欺神） 

preĝon faru, sed farunon reparu
 (Z) 祈祷要做，但也要和面（意为 ：既要事奉上帝，也要

自己动手安排生活）；要去祷告，可是饭要做好 

preĝu al la Eternulo, ne al Lia sanktulo
 (Z) 要向上帝而不要向他的圣徒祈祷（意为：要办成

一件事应该直接去找一个部门的头头或有权势的人，不应去找他手下的人） 

preĝu kore kaj laboru fervore
 (Z) 祈祷要心诚，工作要热忱 

premanta peko 最易犯的恶习 

premi al iu la manon 同某人握手（表示友谊、和解或出于礼貌） 

premi la dentojn 咬紧牙关；坚持住；克制住 

preni ekzemplon de iu 以某人为榜样 

preni en konsideron 考虑到；顾及；重视 

preni hipotekon pri la estonteco 拿未来作抵押（处置尚未到手的东西） 

preni ies ekzempon 以某人为榜样 

preni ies lokon 代替某人；接替某人职务或位置 

preni instruon en sian koron 把教导记在心上 

preni ion en siajn brakojn 用双臂抱起某人 

preni ion en siajn manojn 攫取某物；把某物据为已有 

preni ion kiel naturan 认为„是理所当然的 

preni ion sub la brakon 把某物夹到腋下 

preni ion sur siajn ŝultrojn 承担某事；担当某事 

preni iun sur la dentojn
 (Z) （在辩论中）对某人讲歪理［吹毛求疵］，和某人强词夺理 

preni la bovon per la kornoj 斗牛时握定牛角；抓牛要抓角；一开始就抓住关键；猛攻要害；

断然处理难局；坚决而大胆地对待危险；迎着困难上；知难而进；从难处着手 

preni la lokon de iu [io] 占了某人［某物］的位置；代替某人［某物］ 

preni la lokon de iu 接替某人职务或位置 

preni la mondon, kia ĝi estas 随遇而安，听其自然 

preni la paskon 复活节领受圣餐 

preni la temperaturon 量体温 

preni mezuron 量尺寸 

preni Pireon por homo 把比雷埃斯误当作人名；因吹嘘而闹了一个大笑话（比雷埃夫斯是

希腊濒临爱琴海的一个港市，法语原名为 Piraeus。此语源出法国作家拉封丹的寓言“猴

子与海豚”。猴子为了掩饰自己的无知，声称他认识比雷埃夫斯，而且还是他的老朋友，

因此闹了一个大笑话） 



preni (sian) lokon 就座 

preni sian sorton en propraj manoj 掌握自己的命运 

preni sian vorton returne 收回诺言；收回成言 

preni sur sin la direktadon 掌权；领导；指挥 

preni sur sin la respondecon 承担责任 

preni sur sin la tutan riskon 自己承担全部风险；自担一切风险 

prenu kiel vi volas, la poto ĉiam bolas
 (Z) 你要吃什么就吃什么吧，锅总是烧开着的（意为：

你愿怎么办，就怎么办吧） 

prenu sian sorton en propraj manoj 掌握自己的命运 

prepari favoran grundon por io 为某事准备有利条件或铺平道路 

preterdormi gravajn cirkonstancojn 因睡而失去重要机会；坐失良机 

preterlasi la okazon 错过机会 

preterpasi la limojn 超过限度；做得太过分；走极端 

pretigita por ĉiu bona laboro
 (N) 人若自洁，脱离卑贱的事，就必作贵重的器皿，成为圣洁，

合乎主用，预备行各样的善事 

prezenta letero 介绍信 

prezenti la brakon al virino 让女伴挽着手臂 

prezenti la flankon （船）以一侧向着或对着 

pri dolĉa vorto ne fieru, maldolĉan ne koleru
 (Z) 听到赞美莫骄傲，听到批评莫气恼 

pri gustoj oni disputi ne devas
 (Z) 口味问题无须讨论（意为：各有所好，不必强求一致） 

pri havo najbara oni estas malavara
 (Z) 对邻人的东西，人们毫不吝惜；慷他人之慨 

pri kio amikoj sekretas, ili vian juĝon ne petas
 (Z) 朋友们保密的事，不会请你评判（意为：

不要打听别人的秘密或议论别人的私事） 

pri kio estas la afero?
 (Z) 怎么回事？出了什么事？ 

pri la lupo rakonto, kaj la lupo renkonte
 (Z) 讲狼的故事，就碰到狼；说到狼，狼就到（意

思是：当人们在谈论某一个人的时候，这个人便出乎意外地来到面前，相当于“说到曹

操，曹操就到） 

pri la ŝtrumpa truo scias nur la ŝuo
 (Z) 只有鞋才知道袜子有洞（意为：局外人无法知道内情） 

pri laboroj maldiligenta, pri festoj plej kompetenta
 (Z) 工作的懒汉，过节的行家 

pri lando malproksima estas bone mensogi
 (Z) 国家［地区］离得远，谎言容易编（句中的

“lando”既可以理解为“国家”，也可以理解为“地区”。意为：有关遥远地方的谎言

容易编造） 

pri nenio oni povas ĵuri
 (Z) 对任何事都不可发誓保证（意为：我们对任何事的未来发展都没

有绝对把握，意外事件意或外情况随时都可能发生或出现，因此我们对任何事都不要说

得太绝对） 

pri propra afero neniu juĝas libere
 (Z) 任何人也不会自由评论自己的事；评论自己的事，任

何人都不可能客观公正（意为：谁都不会客观地评论自己的事，即免不了带有主观性） 

pri tio jam ĉiuj paseroj babilas
 (Z) 关于那件事所有的麻雀都叫开了（意为：那件事已经传

开了；那已经是公开的秘密了） 

prilabori iun per bastono 用棍棒教育某人（使其改过） 

prilevi la tablon （饭后）收拾餐具；收拾饭桌 

primeti la tablon （饭前）摆上餐具；摆饭桌 

princo el reĝa sango 王族 

printempo semas, aŭtuno rikoltas
 (Z) 春天播种，秋天收获；春种秋收，各有其时 



pripensu malrapide kaj agu decide
 (Z) 事前须三思，行动要果断；思虑要审慎，行动要果敢 

pro amo al la kandelo kato lekas la kandelingon
 (Z) 猫舔烛台是出于对蜡烛的爱（意为：对

一个人阿谀奉承有时目的不在于讨好被奉承的人本身而在于讨好与他有密切关系的另

一个人。leki 可作“拍马屁”、“低三下四地奉承”讲） 

pro Dio 看在上帝面上（表示恳求） 

pro eraro ne praviĝas la faro
 (Z) 错事就是错事；行为不会因错误而成为正确 

pro homo fiera ĝojas infero
 (Z) 地狱因有骄傲的人而高兴；人骄傲，地狱笑（意为：骄傲的

人将被罚入地狱，即为骄傲付出代价） 

pro honoro （用作插入语）坦白地说；老实地说 

pro ies honoro 为了向某人表示敬意 

pro kapo malsaĝa suferas la kruroj
 (Z) 脑袋糊涂，双腿受苦（意为：首脑人物考虑不周，会

害得部下疲于奔命） 

pro karta preno perdiĝis bieno
 (Z) 拿了纸牌一张，便把地产丢光（意为：小事或做事不慎

往往会引起严重后果；赌博可使人倾家荡产） 

pro la ĉielo! 看在天老爷分上！ 

pro la honoro de… 为了向（某人）表示敬意；为庆祝„；为纪念„ 

pro limoj kaj baroj malpacas najbaroj
 (Z) 因为边界篱笆，邻居争执不下 

pro malĉastaĵoj ĉiu viro havu propran edzinon, kaj ĉiu virino havu propran edzon
 (N) 要免

淫乱的事，男子当各有自己的妻子，女子也当各有自己的丈夫 

pro memoro al iu 为了纪念某人；纪念„ 

pro memoro 作为纪念（给、赠、收、留礼物时用） 

pro multo da arboj li arbaron ne vidas
 (Z) 只见树木多，不见森林在；见木不见林（意为：

由于只看到诸多的具体细节而看不到事情的整体或全局，或由于只看到事物诸多的次要

方面而看不到事物的本质） 

pro najleto bagatela pereis ĉevalo plej bela
 (Z) 只为节省一根小钉，失去一匹骏马（意为：

如果为了节省一根马掌钉，不把马掌钉好，骏马就可能跌倒受伤；因小失大） 

pro viaj malbonagoj vi ĝemados unu al alia
 (M) 你们必因自己的罪孽相对叹息 

pro vorta ludo li eĉ patron ne domaĝas
 (Z) 他甚至对父亲都要说俏皮话（vorta ludo 的意思是

“一语双关的俏皮话”，“玩弄辞藻”，“耍字眼”） 

pro vorta piko ofte perdiĝas amiko
 (Z) 刺人的话语常使人失去朋友（vorta piko 的意思是“刺

人的话”，“伤人的话”） 

profane ĵuri 用上帝的名字发假誓；赌咒发假誓 

profesia sekreto （医生等的）职业性的保密 

profeto ne estas sen honoro, krom en sia patrujo kaj en sia domo
 (N) 大凡先知，除了本地本

家之外，没有不被人尊敬的 

profetu al ni, ho Kristo, kiu vin frapis?
 (N) 基督阿，你是先知，告诉我们打你的是谁 

profiti de alies penado 坐享其成 

profiti la okazon 利用机会；趁机会 

profitiga [profita] amo 有所企图而假装的亲热；出于私利的爱 

profiton celu, sed aliajn ne pelu
 (Z) 利益尽可追求，但莫把别人赶走（意为：自己得利，也

让别人得利） 

projekto en aero 不能实现的计划；空想 

proklami sur la tegmento 公开宣布；广泛宣扬（源出《圣经》） 

prokrasti ĝis post 推迟到„后 



prokrastita ne estas perdita
 (Z) 推延并不就是失去（意为：推延未必就是失策，因为有的事

在一定的情况下适当推迟处理反而妥当一些，因为在推迟的这段时间内，人们可以获得

更多的有利于解决问题的信息；另外，通过时间的变迁，某些棘手的问题也许会自己得

到解决或从根本上就失去了解决的必要性，这就可能使我们避免一些本来是不可避免的

麻烦） 

Prokrusta lito 普洛克路斯特斯的床；强行一致的政策；削足适履的规定；死板的标准（源

出希腊神话普洛克路斯特斯是个拦路大盗。他强迫过路的人躺在他的铁床上。身子比床

长的，就砍掉他的脚；比床短的，就硬把他的身子拉长，直到气绝身亡） 

proksima kubuto, sed ne por la buŝo
 (Z) 胳膊肘虽靠得近，但帮不了嘴的忙；胳膊肘儿再近，

也够不着嘴（意为：彼此靠得很近的人往往关系疏远） 

promesi orajn montojn
 (Z) 许下言过其实的诺言；作无法兑现的许诺 

promesi pirojn sur saliko 空许愿；开空头支票 

promesita trezoro estas sen valoro
 (Z) 许诺（而没有兑现）的财宝毫无价值 

promeso estas larĝa, plenumo estas ŝarĝa
 (Z) 许下的诺言大，履行的负担重 

promeso ne satigas
 (Z) 诺言填不饱肚皮；诺言不能当饭吃 

Prometea fajro 普罗米修斯之火；（要达到高尚的目的造福人类的）热望；追求；志气

（Prometeo 是希腊神话中的巨人之一。他曾盗取天火传于人世，因而受到宙斯处罚，

锁在高加索山崖。他的肝脏白天被鹰啄食，夜里又恢复原状。 Prometea fajro 一语常用

来表示人们在科学、艺术和社会工作等方面追求崇高目标的永不消减的热情） 

promorta teruro estas pli malbona ol la morto 对死亡的恐惧比死亡本身更可怕 

pronomoj “mia”, “min” kaj “mi” en mondo reĝas ĉiam tri
 (Z) 世界总是由“我的”和“我”

所主宰（意为：世界总是由以“我”为中心的利己主义所主宰。句中宾格的“min”难

以译出） 

propeka kapro
 (Z) 替罪羊；代人受过者（据《圣经·旧约》《利未记》第十六章记载，古犹

太教大祭司亚伦在向圣坛献完赎罪祭后，要奉上一只活的公山羊。大祭司把双手按在羊

头上，诉说自己和民众所犯之罪，表示全民族的罪过已由该羊承担，然后把羊逐入旷野，

就算把一切罪孽给带走了） 

propra karno kaj sango 亲骨肉；儿女 

propra opinio ne estas leĝo por alia
 (Z) 个人的意见对别人不是法律 

propra sufero — plej granda sur tero
 (Z) 自己的痛苦是世上最大的痛苦（意为：人们只感到

自己的痛苦最难忍受，但对别人的痛苦缺乏同情心） 

propra supo brogas, fremda allogas
 (Z) 自己的汤烫，别人的汤香（意为：觉得别人的东西

比自己的好） 

propra volo ordonon superas
 (Z) 自己的意志高于命令 

propran ĝibon neniu vidas
 (Z) 驼子都看不到自己拱起的背（意为：自身的缺点难以看到） 

propran vangon neniu batas 谁也不打自己嘴巴（意为：谁也不跟自己过不去） 

prostitui sian talenton 出卖自己的才华，糟蹋自己的才能 

proverbo estas sperto, proverbo estas averto
 (Z) 谚语是经验，谚语是警言 

provi havigi al si 谋求；争取 

provi plenigi la barelon de la Danaidinoj 试图填满达那伊得斯的无底桶；做徒劳无益的事 

provi sian sorton 碰运气 

provi sian superecon 与„比高低；与„决胜负 

provi sian ŝancon 碰运气 

provinca ansero 土头土脑的傻瓜，乡巴佬，土包子 



prudento antaŭgardas kontraŭ malfeliĉoj 理智可使人免遭不幸 

prunti la pavajn plumojn 借孔雀羽毛（装饰自己）；借别人的功绩或优点炫耀自己；掠人

之美 

prunto amikon forpelas
 (Z) 出借财物，等于赶走朋友 

pruvi per absurdo 用归谬法证明 

pruvo sen manko 确凿的证据 

pruvoj konvinkas nur la spiriton, ne la koron 证据只能在理上服人，而不能使人心服（理

智上的信服，不等于感情上的折服） 

psikologia milito 心理战（指利用宣传手段进行的敌对斗争） 

puba monto 阴阜 

publika sekreto 公开的秘密 

publika voĉo 公众舆论 

pugnigi la manojn 把双手握成拳头；捏紧拳头；握紧双拳 

puni per skorpioj
 (M) 用蝎子鞭抽打；施以重刑（注：蝎子鞭是一种似蝎子的皮鞭，鞭子末

梢系有锐利的金属物，像蝎子的毒钩一样） 

punkto de vidado 观察点；着眼点；观点；看法；见解 

punkton post punkto 逐点；逐条；一点一点地 

puno pekon svingas, favorkoreco ĝin estingas
 (Z) 惩罚使犯罪增多，仁慈使犯罪减少 

pura ĉielo fulmon ne timas
 (Z) 晴空不怕闪电（意为：品行端正的人不怕受惩罚） 

pura konscienco estas plej granda potenco
 (Z) 纯洁的良心是最强大的力量 

Pura Lando （佛教的）西方净土，极乐世界 

pura sango 纯种 

pura vero 完完全全的真实情况 

purigi la nazon 擤鼻子 

purigu unue la internon de la kaliko kaj de la plado, por ke ilia ekstero ankaŭ fariĝu pura
 (N) 

先洗净杯盘的里面，好叫外面也干净了 

putra arbo ne povas doni bonajn fruktojn 烂树结不出好果子（源出《圣经·新约》《马太

福音》第七章第十八节：bona arbo ne povas doni malbonajn fruktojn, nek putra arbo doni 

bonajn fruktojn. 好树不能结坏果子，坏树不能结好果子） 

putrado de fiŝo komenciĝas de l’ kapo
 (Z) 鱼从头部开始腐烂（意为：一个国家或团体的腐

败先从上层人物开始。意同：上梁不正下梁歪。源自拉丁语：piscis primum a capite foetet.） 

putraĵo allogas vulturojn 腐肉诱来兀鹰（意为：人死后继承人会像兀鹰一样贪婪地扑向遗

产） 

R 

rabia de [pro] kolero 气得发疯；怒不可遏的 

rado de doloro kaj de ĝojo en mia kor’ ruliĝas 我的心喜一阵，忧一阵（= mi estas jen en 

doloro, jen en ĝojo） 

rado malbona knaras plej multe
 (Z) 坏车轮的响声格外大（意为：无知识的人爱自夸；本事

不大，牛皮却吹得最响） 

rajdi sur ĉevalo oni ne lernas sen falo
 (Z) 不从马背上跌下，就学不会骑马（意为：不经摔打，

才干不会增长） 

rajto de pugno kaj glavo 暴力；强权 



rajto de pugno 暴力；强权 

rajto de vizito 检查权（不包括搜查） 

rakonti ĉion faritan kaj kaŝitan
 (Z) 述说做过的和隐瞒的一切；如实叙述所做的一切；彻底

坦白 

rampi sur la manoj kaj la piedoj 用手脚爬行 

rampi sur la tero 爬行；匍匐 

rangeto rangon respektu, modestan lokon elektu
 (Z) 低级别要尊重高级别，但宁可选个低职

位；小官虽然觊觎官位，还是当个小官吧（意为：找准你的位置吧） 
rano eĉ en palaco sopiras pri marĉo

 (Z) 青蛙即使住在宫殿里，也还是要怀念沼泽地（意为：

人的积习或本性不易改变） 

rapida kiel aglo （飞行速度）像雕一样快 

rapida kiel fulmo 像闪电一样迅速 

rapida kiel sago 像箭一样快 

rapide — senvide
 (Z) 快得不见踪影 

rapide iras la vortoj, sed ne rapide la faroj
 (Z) 言辞迅速，行动缓慢（意为：说得多，干得

少；答应起来痛快，但干起来很不卖力） 

rapide kreski, kiel fungo 长得像蘑菇一样快 

rapidu malrapide 要慢中求快（原是古罗马皇帝奥古斯都的名言之一，意思是 “要抓紧时

间，但不要性急”。这条成语运用了矛盾修饰法：它由两个意思截然相反的词构成，形

式简单，但含义深刻） 

raporti pri ĉiuj cirkonstancoj kaj nuancoj
 (Z) 详细陈述（报告，报道）情况 

raporti pri si 讲述自己的经历 

rava virino estas krono por sia edzo
 (M) 才德的妇人，是丈夫的冠冕 

razisto raziston razas
 (Z) 剃头师傅给剃头师傅剃头；同行相顾；你帮我，我也帮你 

reakiri spiron 恢复呼吸；缓过气来；缓一口气；歇一口气 

redonu al Cezaro la propraĵon de Cezaro, kaj al Dio la propraĵon de Dio
 (N) 凯撒的物当归

给凯撒，神的物当归给神；把某人的东西交给某人；物归原主 

redonu al neniu malbonon pro malbono
 (N) 不要以恶报恶 

redukto al absurdo 归谬法；反证法（为了证明某一命题的正确而证明其对立面的谬误的

方法） 

ree kaj ree 一次又一次地；反复地；再三地 

refreŝigi la gorĝon per vina bano 用酒润嗓子，饮酒 

regali iun per la piedo 给某人一脚；踢某人一脚 

regali per promesoj 空口许愿；开空头支票 

regimentoj el la linio 步兵 

regna kaso, bona ĉaso 国家的金库，理想的猎物 

reguligi konton 结账 

reguligi la kontojn kun iu 与某人结清账目；向某人作清算；跟某人算账；向某人报复 

reĝa sango 王族血统 

reĝidino sur pizo 豌豆公主；娇生惯养的人（源出安徒生的一篇同名童话） 

reĝo de la friponoj 狡诈透顶的人 

reĝo donacis, sed polico minacas
 (Z) 国王送来礼物，警察却来威胁（意为：一件本应令人高

兴的事却给人带来麻烦；飞来横祸） 

rekomendi sian animon al Dio 将灵魂托付给上帝；临终时向上帝祈祷；（绝望中）求上帝



保佑 

rekomendo kondukas al plendo
 (Z) 推荐招致抱怨 

rekta kiel cipreso （指人的身体）像柏树一样挺直；笔直的 

rekta kiel kandelo （指人的身体）像蜡烛一样挺直；笔直的 

rekta kiel stango （指人的身体）像杆子一样挺直；笔直的 

rekte kaj klare 直截了当地；开诚布公地；坦率地 

rekte kontraŭe 正好相反；截然相反；完全相反 

remaĉadi la farojn de la antaŭa tempo 翻来覆去地回想过去做过的事 

remaĉi sian venĝemon 反复思考复仇的事 

remeti la laboraĵon sur la stablon 重新着手进行工作 

remetu vian glavon en ĝian ingon; ĉar ĉiuj, kiuj glavon prenas, per glavo pereos
 (N) 收刀入

鞘吧；凡动刀的，必死在刀下 

renkonti sian vaterlon （尤指经过一段成功后）遭到惨败；遭到毁灭性打击 

renkontiĝis la kato kun sentima rato
 (Z) 猫儿遇上了不知害怕的老鼠（意为：硬碰硬，强手

遇到了强手） 

renversi rolojn （与某人）互换角色；（与某人）主客易地 

repagi al iu malbonon pro bono
 (M) 对某人以怨报德 

repagi malbonon kontraŭ malbono
 (N) 以恶报恶；以怨报怨 

repreni promeson 收回诺言 

repreni sian diraĵon 收回前言；承认说了错话 

repreni sian diron 收回前言；承认说错 

repreni sian parolon = retiri sian parolon 

respektinda patrino 共济会分会女会首的尊称 

respektu Dion kaj reĝon kaj obeu la leĝon
 (Z) 既要敬重上帝和国王，也要遵守法律和法规 

restarigi la homojn kun iu 和某人恢复关系 

restas al iu nur la haŭto sur la ostoj 瘦得皮包骨 

restas nek konsilo, nek konsolo
 (Z) 既得不到劝告，也得不到安慰（意为：陷入困惑；陷于

困境） 

resti ĉe sia aserto 坚持自己的断言；坚持己见 

resti ĉe sia opinio 坚持自己的意见 

resti en la brakoj de morfeo 在梦乡中；熟睡 

resti kun krucitaj brakoj 无所事事；袖手旁观 

resti maljuna knabino
 (Z) 仍是一个老姑娘［老处女］ 

resti sur sia loko 留在原处；未离原地；停滞不前 

resti surda al iu [io] 不听某人的话［不听某事］；对某人置之不理；对某事充耳不闻［置若

罔闻］ 

resti surda al... 对„充耳不闻；对„置若罔闻；对„置之不理 

resti tie, plantita kiel paliso 像木桩栽在土中似的站在那里；站在那里一动也不动；纺丝不

动地站着 

restis nenio absolute, nek por mordi, nek por gluti
 (Z) 穷得连任何糊口的东西都没有；穷得

叮当响；极度贫困 

restu tajloro ĉe via (sia) laboro
 (Z) 裁缝只管干自己的成衣活（意为：应各守本业，不要去管

自己不在行的事。句中的 via 恐系 sia 之误） 

reteni la [sian] spiron 屏住气；屏息；屏息静气 



reteni sian piedon 不外出；不出门；不去（某处） 

reteni tion, kio jam ŝvebas sur la lango 把到了嘴边的话忍住不说 

retiri la kornojn 缩回了角；收起威风；不再狂妄；不再趾高气扬 

retiri sian parolon 收回自己的诺言 

retiriĝi for de la mondo 隐居起来；遁世；成为隐士 

retiriĝi sur la Aventinon （某党）退到阿文蒂诺山（意为拒绝与其他政党合作） 

retorta provo 在书斋里进行的试验；脱离实际的试验 

reveni al la vivo (el sveno) （从昏厥中）世苏醒过来；神志清醒过来 

reveni al sia vomitaĵo 重犯劣行；故态复萌 

reveni al siaj Penatoj 回到老家；回家（Penatoj 是古罗马的家庭炉灶诸神，相当于中国的

灶王爷，可转义作“家园”、“老家”讲） 

reveni kun plenaj manoj 满载而归 

revidi la lumon 出黑牢；重见光明，复明 

revoki ion en ies memoron 使某人重新想起某事；唤起某人对某事的记忆；使某人回忆起；

使某人回想起 

revoki ion en sian memoron 使自己重新想起某事；追忆某事 

revuo de la revuoj 报刊评论摘要；报刊评论摘编 

rezervi la plej bonan por la fino 把最好的留在最后 

rezervi sin mem por... 养精蓄锐以待（时机等） 

rezervoj de oro （银行或国家的）黄金储备 

rezigni ĉian esperon pri... 放弃一切希望 

rezigni la mondon 弃绝红尘；弃绝尘世生活，投入空门 

rezonado kaj filozofado panon ne donas 推论和探求哲理出不了面包；空讲道理和夸夸其谈

不能当饭吃（意为：不实干就得挨饿） 

rezoni per analogio 类比推理 

rezono de virino 女人的逻辑；不成理由的理由；讲不出道理的道理 

ricevi cerban skuon 受到脑震荡 

ricevi galonon 晋级；晋升 

ricevi grizan haron, ne vidinte altaron 头发已白，仍未嫁人（altaro 原义为“祭坛”讲。西

方人的结婚仪式通常在教堂内举行。“ne vidinte altaron”的含义是尚未到教堂举行过结

婚仪式） 

ricevi karnon kaj sangon 成为有血有肉的；获得了活生生的内容；得到了生动具体的体现 

ricevi muŝon en la cerbon
 (Z) 头脑里产生了一个怪念头；精神有点失常 

ricevis bandito laŭ sia merito
 (Z) 强盗受到惩罚罪有应得（意为：坏人逃脱不了应得的惩罚） 

ricevos vulpo por sia kulpo
 (Z) 狐狸干坏事，总会受惩罚 

riĉa estas tiu, kiu ŝuldas al neniu
 (Z) 不欠债的人就是富人 

riĉa grundo produktas ankaŭ herbaĉojn 再好的庄稼地也会长杂草 

riĉa preparo, sed povo avara
 (Z) 招待不周，请多包涵（本句中的 avara 有“菲薄的”、“不充

足的”含义。povo avara 的意思是“力量有限”。此语是主人招待客人时讲的一句客套

话） 

riĉa zorgas pri ĉampano, malriĉa pri pano
 (Z) 富人关心香槟酒，穷人只为面包愁 

riĉeco estas frato de fiereco
 (Z) 富有是傲慢的弟兄（意为：富有会产生倨傲） 

riĉeco sen gvido kiel ĉevalo sen brido
 (Z) 不加管理的财富犹如脱缰之马 

riĉigas ne enspezo, sed prudenta elspezo
 (Z) 致富不在于收入，而在于合理［谨慎］支出；



致富不在于收入多少，而在于支出是否得当 

riĉo feliĉon ne donas 财富不能给人幸福；财不造福 

riĉulo havas grandan parencaron
 (Z) 富人亲戚多 

riĉulo havas kornojn, malriĉulo dornojn
 (Z) 富人头上长角，穷人身上带刺（在西方语言中

“korno”可作威力的象征；“dorno”可转义指“使人痛苦或烦恼的事物”） 

riĉulo kiel fajro proksime bruligas, malproksime ne varmigas
 (Z) 富人犹如一团火，近处的

人被他烧伤，远处的人得不到他的热量 

riĉulo veturas, malriĉulo kuras
 (Z) 富人乘车坐船，穷人步行往返（意为：富人和穷人无平

等可言） 

ridas blindulo pri lamulo
 (Z) 瞎子笑跛子 

rideti kiel aŭguristoj 像占卜官那样会心地微笑；愚弄人的人彼此心照不宣（aŭguristo 是古

罗马根据鸟的飞翔姿态或天象来解释所谓神的意旨和预言吉凶的占卜官。古罗马作家西

赛罗 cicerono 在《占卜》一书中记述，占卜官们看见同行欺骗问卜者时，常情不自禁地

互相交换会心的微笑） 

rideto de kompato 怜悯之笑（有轻蔑之意） 

ridi antaŭ ies nazo 当面嘲笑某人 

ridi el la tuta gorĝo 尽情地笑；痛快地笑 

ridi el la tuta koro 尽情地笑；痛快地笑 

rido matene — ploro vespere
 (Z) 早晨笑，晚上哭（意为：过分放纵欢乐必然导致悲伤哭泣） 

rido troa naskas ploron 乐极生悲 

ridoj miksiĝas kun larmoj 又笑又哭 

rifuĝi sub ies flugiloj 受到某人庇护 

rifuzi al si 节制；戒绝；摒弃 

rigardaĉi kiel bovido
 (Z) 像小牛似的傻看 

rigardi al io en la vizaĝon （与 fakto, danĝero, morto 等词连用）敢于正视„；不畏惧„ 

rigardi al iu en la okulojn 坦然无惧地正视某人；在某人面前问心无愧 

rigardi al iu en la vizaĝon 正视某人 

rigardi en la plej kaŝitajn faldojn de lia koro 看到他心灵最隐蔽之处 

rigardi flanken iun 斜视某人 

rigardi ion de ĝia flanko praktika 从实用（或应用）的角度看待某事物 

rigardi ion de supre 客观地看待某事 

rigardi iun de alte 小看某人；傲视［蔑视，鄙视］某人；瞧不起某人；以轻蔑的态度看待

某人 

rigardi kaj aspiri ne devigas akiri
 (Z) 看中的东西未必非要买下（意为：在讨价还价的过程

中，如果价格谈不拢，可以不买）；看中的东西未必非要占有 

rigardi malafable 冷眼相看；横眉怒目地看 

rigardi per ambaŭ okuloj 十分注意地看；特别留神地看 

rigardi per ŝafaj okuloj 用温和的目光看 

rigardi rekten en la vizaĝon 直视某人；正视某人 

rigardi sin kiel la umbilikon de la mondo 自以为老子天下第一；自以为了不起 

rigardu per ambaŭ okuloj! 要特别留神地看；眼睛要放尖些！ 

rigidigi sian nukon 挺直脖子；刚强起来；变得固执；固执起来；变得刚愎自用 

rikolti laŭrojn 获得很多成就；取得胜利；享受成功的果实；享受荣誉 

rikolti mendojn 收到定购 



rimedo al celo 达到目的的手段 

ripetado de eraro ne faras ĝin vero 多次重复不能使错误成为真理 

ripetado estas plej bona lernado
 (Z) 重复（复习）是最好的学习方法；温故而知新 

ripetata parolo pri la sama titolo
 (Z) 翻来覆去老说同样的话 

ripozi sur siaj laŭroj 躺在桂冠上；安于既得的成就；安于小成；吃老本 

riproĉo de la konscienco 良心的责备 

riski ĉion je unu kubĵeto 孤注一掷 

riski sian kolon 冒生命危险；拼着性命 

riveretoj fluas al riveroj
 (Z) 小溪流向江河（意为：节省零钱，可以致富；钱总是落到有钱

人的腰包） 

rol’ de virino — bona mastrino
 (Z) 女人的职务乃是称职的主妇 

romo estas tie, kie estas la papo
 (Z) 教皇在哪里，罗马就在哪里（意为：首长在哪里，权势

和威望就在哪里 

rompi al iu la kornojn 使某人不能趾高气扬；挫一挫某人的锋芒［锐气］；杀某人的威风；

制服某人 

rompi al iu la koron 伤了某人的心；使某人很伤心；使某人十分悲痛 

rompi al si la brakon (de laciĝo) 累得筋疲力尽 

rompi al si la kapon 苦苦思索；绞尽脑汁 

rompi al si la kolon [nukon] 摔断颈骨；摔死；摔成重伤；一败涂地 

rompi ĉiujn interrilatojn kun iu 与某人断绝一切关系（或交往） 

rompi ies fierecon 打掉某人的傲气；杀某人的威风 

rompi ies kuraĝon 使某人气馁 

rompi ies spiriton 挫某人的锐气；使某人垂头丧气 

rompi kontrakton 违反合同；解除合同；取消合同 

rompi la bankon (ĉe ludo) （赌钱时）把庄家的钱全部赢来；赢得庄家的全部赌本 

rompi la ekvilibron 破坏平衡；失去平衡 

rompi la fundamenton 违反《世界语基础》（指不遵守世界语十六条文规、通用词汇和基

础练习中的词语的用法） 

rompi la glacion 打破坚冰；打破冷场；打破沉默；打开僵局；消除拘束（原义为破除水面

的冻冰，好让船只通行；比喻在拘束的会议或交谈中首先讲话，以使气氛活跃起来） 

rompi la kornojn de iu 使某人不能趾高气扬；杀某人的威风；制服某人 

rompi la leĝon 触犯法律；违法；犯法 

rompi la malamikan fronton 冲破敌人防线 

rompi la malamikojn 击溃敌军 

rompi la pacon 破坏和平；扰乱自安 

rompi la rabaton 停过安息日；不守安息日（指公元一世纪时犹太人改信基督教后不再严

守安息日；指违反安息日不可工作和娱乐的教规） 

rompi la rekordon 打破记录；打破前例 

rompi la sabaton
 (N) 不守（停守）安息日（指违反安息日不工作的教规） 

rompi la silenton 打破沉默；开口说话；开始发言；说出隐瞒至今的事实；吐露隐情 

rompi lancon kun iu 与某人论战［争论，发生争执］；和某人唇枪舌战（原义为中世纪在

比武中与人拼断长矛） 

rompi panon kun iu 与某人同掰面包；与某人共餐；与某人和解 

rompi promeson 背弃诺言；食言，失信 



rompi rekordon 打破一项记录 

rompi rilatojn 断绝关系 

rompi sian faston 停止守斋 

rompi sian vorton 违背自己的诺言；食言；失信；失约 

rompi sorĉon 破除魔法 

rompi strikon 使停止罢工 

ronda jaro 整年；全年 

ronda nombro （抹掉零数的）整数；约整数；齐头数 

ronda periodo 圆周句（由几个分句构成的和谐流畅的长复合句） 

ronda sumo 约整数；整笔款项（指用十、百、千等一类整数表示的金额）；相当可观的一

笔款子 

rondtabla konferenco 圆桌会议（由各方代表参加讨论和达成协议的政治会议或其他会议。

圆桌席位不分主次，所以圆桌会议表示所有与会者一律平等。） 

ronki kiel kolera leono 鼾声如怒狮 

ronki kiel mil diabloj 鼾声如雷 

rostita kolombeto ne flugas al buŝeto
 (Z) 烤熟的小鸽子是不会飞到你的嘴边上来的；不要妄

想不劳而获 

rotacio de kulturoj （农业）轮种；轮作 

rozo sen dorno 无刺的玫瑰；（不可能有的）十全十美的幸福 

rubika kubo 魔方（由匈牙利人 Rubik 发明） 

ruĝa flanko （船的）左舷（同 babordo） 

ruĝa kiel kuirita omaro 像煮过的龙虾那样红（常用来形容人在发怒或感到困窘时发红的

脸）；面红耳赤 

ruĝa kiel rozo （脸色）绯红；红润 

ruĝa lumo 红灯（指示车辆“停止”、“禁止通行”的红色灯光；在飞机、轮船的航行中指

示“在左侧”） 

ruĝa viando 红肉（类）（指牛肉、马肉、羊肉等） 

ruĝiĝi ĝis la oreloj （羞得）满脸通红 

ruladi la okulojn 眼睛溜溜转（向四周察看） 

rulfali sub la tablon （喝得）酩酊大醉 

ruliĝi kvazaŭ sur reloj （事情）进行得很顺利 

rustimuna 防锈的 

rusto manĝas feron, ĉagreno la koron
 (Z) 锈蚀铁，愁伤心 

rusto manĝas la feron, kaj zorgo la homon
 (Z) 锈蚀铁，忧伤人 

ruza kiel serpento 像蛇一样狡猾 

ruza kiel vulpo 像狐狸一样狡猾 

S 

sabata jaro 安息年（古犹太人每隔七年让土地休息一年，称安息年） 

saĝa estas la frato post ricevo de l’ bato
 (Z) 兄弟挨了揍，方才变聪明（意为：事后聪明，为

时已晚） 

saĝa estas la hundo post ricevo de l’ vundo
 (Z) 狗在受伤后，变得更聪明；吃一堑，长一智 

saĝa filo estas ĝojo por sia patro, kaj filo malsaĝa estas malĝojo por sia patrino
 (M) 智慧之



子，使父亲欢乐；愚昧之子，叫母亲担忧 

saĝa filo ĝojigas la patron
 (M) 智慧的儿子使父亲快乐 

saĝa homo kaŝas scion; sed la koro de malsaĝuloj elkrias malsaĝecon
 (M) 通达人隐藏知识；

愚昧人的心，彰显愚昧 

saĝa hundo post la vundo
 (Z) 受伤后变得聪明的狗（意为：在吃了亏或受过挫折后吸取了教

训的人）；受过伤的聪明狗 

saĝa kapo duonvorton komprenas
 (Z) 聪明的脑袋能够理解半句话; 聪明的脑子一点就通

（意为：只要稍微暗示一下，聪明人就能听懂） 

saĝa scias, kion li diras — malsaĝa diras, kion li scias
 (Z) 聪明人知道应该说些什么，傻子知

道什么就说什么 

saĝa tenas aferon, malsaĝa esperon
 (Z) 智者干实事，愚者抱希望 

saĝa viro konstruis sian domon sur roko; viro malsaĝa konstruis sian domon sur la sablo
 (N) 

聪明人把房子盖在磐石上；无知的人把房子盖在沙土上 

saĝeco estas multe pli bona, ol oro 智慧远胜过金子——参见“akiro de saĝeco estas multe pli 

bona ol oro” 

saĝo abunda, sed ne profunda
 (Z) 懂得虽多，但却浅薄 

saĝo barbon ne atendas
 (Z) 智慧不等待胡须（意为：有智慧的人不一定都是年岁大的人）；

不长胡子的人未必没有智慧。——注：在古罗马胡子往往被看作是哲学家的标志。 

saĝo de homo faras lin pacienca; kaj gloro por li estas pardoni pekon
 (M) 人有见识，就不轻

易发怒。宽恕人的过失，便是自己的荣耀 

saĝo de homo faras lin pacienca
 (M) 人的明慧使他有耐性 

saĝo estas fonto de vivo por sia posedanto
 (M) 人有智慧就有生命的泉源 

saĝo estas pli kara ol juveloj, kaj nenio povas esti komparata kun ĝi
 (M) 智慧比珠宝更宝贵，

一切都不足与智慧相比较 

saĝo havas multoblan forton
 (M) 智慧有诸般的力量 

saĝon kaj instruon la malpiuloj malestimas
 (M) 愚妄人藐视智慧和训诲 

saĝulo scias ion, sed neniu scias ĉion 聪明人知道一些事，但没有人知道所有的事；聪明的

人知识是有限的，无所不知的人是没有的 

saĝuloj estas kronataj de klereco
 (M) 通达人得知识为冠冕 

sako alenon ne tenas, ĝi baldaŭ elvenas
 (Z) 口袋藏不住锥子，它会很快钻出（意为：秘密终

会被揭穿）；纸包不住火 

sako kun truo 无底洞 

sako malplena sin rekte ne tenas
 (Z) 空袋子立不直（面粉袋子要装满面粉才能直立，人也只

有吃饱肚子才能生存。意近：人穷志短） 

sako ne sonas — amiko ne konas
 (Z) 钱袋无声响，朋友不来往（“钱袋无声响”意思就是钱

袋空了）；囊中无分文，朋友不上门 

sakon kun truo vi neniam plenigos
 (Z) 有破洞的袋子，你永远也装不满（意为：无法满足贪

得无厌的欲望；欲壑难填） 

saldi konton 结账 

salita prezo 过高的价格；昂贵的价格 

salomona juĝo 所罗门式的裁判；极公正的裁判；英明的裁决（所罗门是古希伯来的国王。

在传说中他被描绘为贤明机智的典范，判决了许多疑难案件） 

salona poezio 沙龙诗；肤浅的诗 

salonaj konversacioj 沙龙式的谈话；客套的或风雅的谈话 



saltadi ĉirkaŭ afero, kiel blovata neĝero
 (Z) 说话老是说不到正题［点子］上；讲话抓不住中

心 

saltadi el unua al deka
 (Z) 讲话前后不连贯；东拉西扯 

salti el la pato en la fajron （像被煎的鱼一样）刚跳出油锅，又掉进火里；跳出热锅，又

入烈火；才脱龙潭，又入虎穴；才脱小灾，又遭大难；刚出苦海，又入火坑；每况愈下 

saluti per kunmeto de la kalkanoj 立正敬礼 

sama buŝo blovas varmon kaj malvarmon
 (Z) 一张嘴呵出冷热两种气；说话出尔反尔；忽褒

忽贬；两面三刀 

sama gento, sama sento
 (Z) 同一个种族（或民族），同一种感情 

samaj kondiĉoj, samaj superstiĉoj
 (Z) 相同的客观情况，相同的迷信行为 

samsanga amo 兄妹或姐弟恋 

sana kiel fiŝo en akvo 像水中的鱼那样健康 

sana menso en sana korpo 健全的身心寓于健康的身体；健康的思想寓于健康的体魄（来

自拉丁语：mens sana in corpore sano 这是罗马讽刺大师爵贝那鲁所说的话。原义为：

有健全的身体才有健全的心理） 

sange ŝviti super io 累死累活地干某事；呕心沥血地做某事 

sango bolas, juneco petolas
 (Z) 年青人充满活力，免不了要顽皮淘气 

sango komuna reciproke sin altiras
 (Z) 共同的血，相互吸引（意为：血缘关系使人亲近；血

浓于水） 

sango ne silentas, sian sangon ĝi sentas
 (Z) 既是亲属，就该互相亲近；到底还是亲戚，一家

人嘛！（句中的 sango 指“血缘关系”、“家庭关系”；ne silentas 的意思是“表现出来”、

“起作用”，sango ne silentas 直译为“亲属关系表现出来”、“血缘关系起作用了”；sian 

sangon ĝi sentas 的意思是“有血缘关系的人互相之间具有一种自然而然的亲近关系） 

sanigaĵo malbongusta, sed efiko plej ĝusta
 (Z) 良药苦口利于病 

sankta akvo 圣水 

sankta kaj pura, kiel unua ekamo 像初恋一样圣洁 

sankta milito 圣战（指欧洲历史上的十字军东征） 

sankta nombro （宗教上的）神秘的数字（如 3，7，9） 

sanktfigurojn ornamas kaj homojn malamas
 (Z) 一面装饰圣像，一面憎恨世人（意为：假

装虔诚，伪善） 

sanktigita akvo 圣水 

sano pli valoras ol oro 健康比金子更宝贵；健康胜于财富 

sapo blankecon ne havas, tamen blanke ĝi lavas
 (Z) 肥皂不白，却能把东西洗白（意为：评

价事物不能只看表面；事物的性质常不能从外表判定） 

sapumi la okulojn
 (Z) 迷惑（某人）；蒙蔽（某人）——注：PIV 将这条惯用语解释为“severe 

riproĉi al iu”(p. 958)，《世界语汉语词典》据此译为“严厉地责备某人”（p. 785）。受

PIV 的影响，有好几种世界语-民族语词典也者按上述解释来翻译这条惯用语，似乎

“severe riproĉi al iu”已经成为这一惯用语的公认的唯一正确的解释。但事实上这条惯

用语原是与“ŝuti polvon en la okulojn”排列在同一组（946 组）中的。“ŝuti polvon en la 

okulojn”的含义是“自吹自擂地蒙骗人”（关于这一惯用语的含义下文将着重讨论），

与“severe riproĉi”毫不相干。另外，“sapumi la okulojn”在《Proverbaro Esperanta》的

分类索引中是被列在 232（trompo）和 121（korupto）项下的，这也证明它的含义与“riproĉi”

无关而与“ŝuti polvon en la okulojn”的含义相近。我认为，柴门霍夫将“sapumi la okulojn”

与“ŝuti polvon en la okulojn”编排在同一组中，绝非偶然。遗憾的是，由于我西方语言



的知识有限，到目前为止我还没有在西方诸语言中找到“sapumi la okulojn”的语源；

关于它的语义暂时还难下结论。需要补充说明一下：PIV 之所以将“sapumi la okulojn”

解释为“severe riproĉi”，可能是因为该词典的编者受了法语的影响。在法语中，“passer 

un savon à qn”和“savonner la tète de qn”都可以作“严厉责备某人”讲，然而这两条

法语惯用语都与“眼睛”无关，因此还不能断定它们就是“sapumi la okulojn”的语源。 

sardona rido 冷笑（荷马史诗） 

sata animo malŝatas mieltavolon, sed por malsata animo ĉio maldolĉa estas dolĉa
 (M) 人吃

饱了，厌恶蜂房的蜜。人饥饿了，一切苦物都觉甘甜 

sata malsatan ne povas kompreni
 (Z) 饱汉不知饿汉饥 

sata stomako ne lernas volonte
 (Z) 饱肚子不乐意学习 

satigi la kaprinon kaj konservi la brasikon 既喂饱母山羊，又保存好卷心菜（意为：试图

做到两全其美［两者兼顾］；试图两方面都不得罪） 

satira sago 讥讽的毒箭；讽刺话 

saŭdado pri la bona malnova tempo 对美好往昔的怀念 

saŭdado pri la familio 思念家人 

saŭdado pri la patrujo 怀念祖国 

scias la kato, kies lardon ĝi manĝis
 (Z) 猫偷吃了谁家的肥肉，它自己清楚（意为：自己犯的

什么过错，自己明白） 

scienco estas akumulado de etaj faktoj 科学是微小事实的积累 

scienco estas la plej pura produkto de intelekto 科学是智慧最纯的结晶 

scienco havas semon enuan, sed frukton bonĝuan
 (Z) 学问的种子令人生厌，但果实却很香甜 

sciencon oni ne mendas, klerecon oni ne vendas
 (Z) 学识不能定购，教养不能出售 

scii mezuron 识度量；有分寸；有理有节；有所节制，知道什么时候该停止；适可而知 

scii siajn limojn 知道自己有多大能力 

scii, kie la kankroj pasigas la vintron 老谋深算；洞悉底里 

scii, kio favoras la propran intereson 知道自己的利益所在；善为个人得益谋算 

scion akiru, sed ne ĉion eldiru
 (Z) 知识要获取，但别把一切都说出去 

sciu elokventi, sciu ankaŭ silenti
 (Z) 既要会滔滔雄辩，也要会沉默寡言 

sciu funde, sed tenu profunde
 (Z) 了解要彻底，但要藏在心里（意为：要把事情彻底搞清，

但要注意保密） 

se al hundo mankas nenio, ĝin atakas rabio
 (Z) 狗在优裕环境中易得狂犬病（意为：不幸的

人生活境况刚有起色，便会有新的不幸向他袭来） 

se amas Dio, prosperas ĉio
 (Z) 如果上帝爱你，你就一切顺利 

se amiko petas, li neniam ripetas
 (Z) 朋友提请求，不必说二遍（意为：朋友有事来求，能办

的就应立刻去办，不要有丝毫犹豫） 

se birdo tro bekas, la katon ĝi vekas
 (Z) 鸟儿叫得太欢，就会把猫吵醒；鸟乱叫，吵醒猫（意

为：嬉戏欢乐不可过分，否则会给自己造成麻烦） 

se blindulo kondukas blindulon, ambaŭ falos en fosaĵon
 (N) 若是瞎子领瞎子，两个人都要掉

在坑里；盲人领瞎子，跌进深沟里；盲人骑瞎马，夜半临深池 

se brulas nenio, fumo ne iras
 (Z) 没有东西燃烧，就不会冒烟；不烧火就不会有烟（意为：

事出必有因；无风不起浪） 

se ĉiu balaos antaŭ sia pordo, tiam en la tuta urbo estos ordo
 (Z) 如果人人自扫门前，全城就

会整洁不乱；人人门前自己扫，全城整洁自会好（意为：如果每个成员都能严格要求自

己，把自己应做的事或所分担的工作做好，那么整个事业或总的情况就会处于良好状态



中。意近：众擎易举） 

se ĉiu speson donos, malriĉulo malsaton ne konos
 (Z) 每人施舍一厘，穷人不饿肚皮 

se decidos la sorto, helpos nenia forto
 (Z) 如果命运作出决定，任何强力也无法违抗 

se devigas neceso, faru kun kareso
 (Z) 既然非做不可，那就爽爽快快去做 

se Dio ne aranĝos, lupo vin ne manĝos
 (Z) 如果上帝不安排，狼就不会来吃你（意为：如果

你遭厄运，那是上帝的安排。意近：只好听天由命） 

se Dio ne volas, sanktulo ne helpos
 (Z) 如果上帝不愿意，圣徒不会来相助；如果没有上帝的

意愿，圣徒就不会来相助（意为：如果有人来帮助你，那一定是上帝意旨） 

se Dio ordonos, eĉ ŝton’ lakton donos
 (Z) 如果上帝下令，石头也会产奶 

se du kuŝiĝas, estas al ili varme; sed unu — kiel li varmiĝos?
 (M) 再者，二人同睡，就都暖和。

一人独睡，怎能暖和呢？ 

se eĉ via celo estas la plej bela, ĝi tamen ne povas pravigi la rimedojn, kiujn vi uzas 即使你

们的目的是最美好的，它也不能证明你们所使用的手段是正当的 

se edzino ordonas, domo ordon ne konas
 (Z) 妻子掌大权，家里乱了套 

se elsaltas la okazo, ĝi rompiĝas kiel vazo
 (Z) 机会如瓦罐，掉地成碎片（意为：做事要掌握

时机；机不可失） 

se en kor’ io sidas, vizaĝo perfidas
 (Z) 存于心，形于色（意为：隐藏在心里的想法会在脸上

表露出来）；有诸内，必形诸外 

se en la brusto de virin’ ekflamas deziro, tiam eĉ ligil’ plej sankta ŝin ne detenas 如果女人

的胸中燃烧着欲望，最神圣的约束也阻止不了她 

se estas hontinde por virino esti kun haroj tonditaj aŭ razitaj, ŝi estu vualita
 (N) 女人若以剪

发剃发为羞愧，就该蒙着头 

se estas racie iri senĉapele, certe la nudistoj posedas pli altan gradon de racieco 如果不带

帽子（在外）行走是合理的，裸体主义者则肯定有其高度的合理性 

se estos eble, restu pacaj viaparte kun ĉiuj homoj
 (N) 若是能行，总要尽力与众人和睦 

se ezoko piiĝis, gobio ne dormu
 (Z) 如果狗鱼虔诚起来，鮈鱼切不可睡觉（意为：要提防假

装虔诚的恶人） 

se fiŝo petas, akvo helpi pretas 你有情，我有意 

se forestas la suno, sufiĉas la luno
 (Z) 要是没有太阳，月亮也足够明亮 

se geedzoj sin batas, fremdulo restu flanke
 (Z) 夫妻吵嘴打架，外人切莫参加 

se gut’ al guto aliĝas, maro fariĝas
 (Z) 滴滴水珠，汇成海洋（意近：聚沙成塔，集腋成裘） 

se haroj ne mankus, oni kalvon ne havus
 (Z) 毛发不脱，头就不秃（意为：异想天开的假设。

请注意句中的动词用假定式） 

se homo ne estas naskita el akvo kaj la Spirito, li ne povas eniri en la regnon de Dio
 (N) 人若

不是从水和圣灵生的，就不能进神的国 

se homoj mankas, infano ankaŭ estas homo
 (Z) 如果没有大人，小孩也算大人；山中无老虎，

猴子称大王 

se iel eble 只要有一点儿可能 

se io venas al buŝo, buŝon ne fermu
 (Z) 如果有东西到了嘴边，就别把嘴闭上；东西到嘴边，

别把嘴闭上（意为：不要错过机会） 

se iu el vi opinias sin saĝa en ĉi tiu mondo, li fariĝu malsaĝulo, por ke li saĝiĝu
 (N) 你们中间

若有人，在这世界自以为有智慧，倒不如变作愚拙，好成为有智慧的 

se iu iras dum la nokto, li faletas
 (N) 人若在夜间行走，就会跌倒 

se iu iras dum la tago, li ne faletas, ĉar li vidas la lumon de ĉi tiu mondo
 (N) 人在白日走路，



就不至跌倒，因为看见这世上的光 

se iu trovis virtan kaj kapablan edzinon, ŝia valoro estas pli granda ol perloj
 (M) 如果有人

得着有才德的妇人，她的价值胜过珍珠 

se iu verŝos sangon de homo, lia sango ankaŭ estos verŝita de homo
 (M) 凡流人血的，他的血

也必被人所流 

se juneco estus sperta, se maljuneco estus lerta!
 (Z) 但愿年轻时富有经验，但愿年老时手脚

灵便！ 

se junulo ne lernis, maljunulo ne scias
 (Z) 少时不学，老时无知 

se kalumnio eĉ pasas, ĝi ĉiam ion lasas
 (Z) 即使诽谤过去，也总会留下痕迹 

se kalumnio ne brulas, ĝi almenaŭ makulas
 (Z) 如果诽谤没有把人烧伤，至少也把人的名誉

弄脏 

se la arbo falis, ĉiu branĉon derompas
 (Z) 大树倒地，人人折枝（意近：人倒霉，众人欺；

墙倒众人推，鼓破乱人捶） 

se la ĉielo falus al tero, birdokaptado estus facila afero
 (Z) 要是天向地面落下，捉鸟就容易

了（意为：异想天开） 

se la gasto estas amata, eĉ lia servanto ne restas malsata
 (Z) 如果客人受喜爱，他的仆人也会

受款待 

se la gasto meritas, eĉ lia hundo profitas
 (Z) 如果客人受赞扬，他的狗儿也沾光 

se la kaliko tro pleniĝas, la vino elverŝiĝas
 (Z) 如果杯子太满，酒就会溢出（意为：凡事要有

节制，不可过分） 

se la koro tiras vin 如果你有此意；如果你喜欢 

se la salo sengustiĝis, per kio ĝi estos salita?
 (N) 盐若失了味，怎能叫它再咸呢？（意为：教

育别人的人首先必须以身作则，为人师表） 

se la sorto vin batas, mokantoj ne mankas
 (Z) 如果命运打击你，就不会缺少嘲笑你的人 

se la tempo forblovis, ni jam helpi ne povas; kio post ni aperos, ni de ĝi ne suferos
 (Z) 被时

间刮走的东西，我们不能把它找回；在我们死后出现的事物，不会使我们感到痛苦（意

为：过去的和未来的事物都与我们无关） 

se la tuta korpo estus okulo, kie estus la aŭdado? se la tuta korpo estus aŭdado, kie estus la 

flarado?
 (N) 若全身是眼，从哪里听声呢？若全身是耳，从哪里闻味呢？ 

se la virto estus interezdona, jam de longe la bankieroj tion rimarkus 假如德行可以生息，

银行家们早就瞄上了它 

se lipo dikiĝas, ventro maldikiĝas
 (Z) 嘴唇厚，肚子瘪（意为：撅嘴生气，损害健康） 

se lupo ekpentis, ŝafo atentu
 (Z) 狼表示忏悔，羊就得当心 

se malakriĝas la hakilo, kaj oni ne akrigas la tranĉan flankon, oni devas streĉi la fortojn; kaj 

la ĉefaĵo estas prepari ĉion saĝe
 (M) 铁器钝了，若不将刃磨快，就必多费气力；但得智

慧指教，便有益处 

se malriĉulo sukcesas, li ĉiujn forgesas
 (Z) 穷人发迹，忘记众人 

se malsato turmentas, lupo timon ne sentas
 (Z) 如果受到饥饿的煎熬，狼就不会感到害怕；

饿狼胆大（意为：人在极端困苦时会做出平时不敢做的事） 

se memoro min ne trompas 如果我没有记错的话 

se mi faru riverencon, mi elektas potencon
 (Z) 如果我必须向谁鞠躬，我宁可选择有权有势

者 

se mi gloros min mem, mia gloro estas nenio
 (N) 如果我荣耀自己，我的荣耀就算不得什么 

se mi scius, kie mi falos, mi tien metus tapiŝon
 (Z) 要是我知道我会跌倒在什么地方，我就在



那里铺一条地毯（意为：与事实相反的一种美好的假设或愿望） 

se mi scius, kion mi ne scias, ĉiuj saĝuloj min envius
 (Z) 要是我把不懂的东西都弄懂了，所

有的聪明人都会忌妒我 

se mi tion faras propravole, mi havas rekompencon; sed se ne propravole, kiel administranto 

mi estas komisiita
 (N) 我若甘心作这事，就有赏赐；若不甘心，责任却已经托付我了 

se muso nur unu truon disponas, ĝi baldaŭ la vivon fordonas
 (Z) 耗子只打一个洞，很快它就

把命送（意为：不要太信赖一个方面，而要有多方面的考虑；一个人要为自己的退路作

多方面的打算，以便藏身避祸；要多几手准备。意近：狡兔三窟） 

se ne estus “se” kaj “tamen”, mi al ĉio dirus amen
 (Z) 假如没有“如果”和“可是”，我就会

对一切说“同意”（实际表示的意思是不可能同意。“amen”是犹太教徒和基督教徒祈

祷结束时的用语，意思是“诚心所愿”；“diri amen al io”的意思是“赞同”、“同意某事”） 

se ne la “se" malfeliĉa, mi estus nun homo plej riĉa
 (Z) 要是没有那倒霉的“如果”，现在我

就是最富的人 

se ne mencii pri... 更不用提„；更不用说„ 

se ne paroli pri... 更不用说„；且不说„ 

se ne plaĉas la najbaro, ne plaĉas lia faro
 (Z) 如果你不喜欢你的邻居，他做的事也不会使你

中意 

se ne venas per bona vorto, oni prenas per forto
 (Z) 好言好语得不到，便用暴力去强取 

se neĝas sur la monto, estas malvarme en la valo
 (Z) 山上下雪谷里寒（意为：邻近的人在思

想、感情、习惯等方面相互影响或相互仿效。）——注：《世界语汉语词典》认为这条世

界语谚语的喻义是“唇亡齿寒”（p. 954），这是不正确的。“唇亡齿寒”的意思是：嘴唇

没有了，牙齿就会觉得冷，比喻关系密切、利害相关。这条世界语谚语并没有这样的含

义。它在《Proverbaro Esperanta》的分类索引中是被放在 92（infekto）、272（imite）和

（proksime）项下的，因此，我建议将这条习语性谚语译为：山上下雪谷里寒（意为邻

近的人在思想、感情、习惯等方面互相影响或互相仿效）。 

se neniu plendas, neniu defendas
 (Z) 没有人控告，也就没有人辩护；没有控告人，也就没有

辩护人 

se nur la tombo estus eterna forgeso de ĉiuj pekoj! 但愿死亡可将一切罪恶永远忘却！ 

se okulo ne atentas, dorso eksentas
 (Z) 眼不注意瞧，后背就被敲（意为：因不小心而受罚。

句中的 eksentas 后省略了“la batojn”） 

se okulo ne vidas, koro ne avidas
 (Z) 眼不见，心不贪（意为：如果没有看到某种东西，也就

不会产生占有欲。例如，看不见别人手里的好东西，人们也就不会羡慕甚至忌妒；看不

到值得偷的东西，小偷也就不会去偷） 

se okulo ne vidis, pagas la poŝo
 (Z) 眼睛没看见，钱袋该付钱（意为：应该对自己因疏忽而

造成的过错承担责任） 

se oni amas la gaston, oni zorgas la paston
 (Z) 如果喜欢来客，就要把面和好（意为：准备好

菜好饭款待） 

se oni povas tiel diri 如果可以这样说的话（用作插入语） 

se peĉjo ne semos, Petro ne rikoltos
 (Z) 小彼得不播种，大彼得就不会有收获；少壮不努力，

老大徒伤悲 

se peko trafas, eĉ bastono ekpafas
 (Z) 如果罪孽袭来，就连棍棒也会向它射击（意为：罪人

或犯错误的人必受惩罚） 

se regno estas dividita kontraŭ si, tiu regno ne povas stari
 (N) 若一国自相分争，那国就站立

不住 



se sako tro pleniĝas, ĝi baldaŭ disŝiriĝas
 (Z) 口袋装得太多，很快就会撑破（意为：不可过分

贪婪） 

se silentas draŝejo, malpacas loĝejo
 (Z) 场院静悄悄，屋里在争吵（本谚语在主句的

“malpacas”之后省略了“pro malsato”。意为：如果打谷场上没有人干活，家里的就会

因饥饿而争吵不休。意近：不劳动就要挨饿）；打谷场上静悄悄，屋里为食在争吵（本

谚语在主句的“malpacas”之后省略了“pro malsato”） 

se stomako doloras, kapo laboras
 (Z) 如果肚子饿得慌，头脑就把办法想（意近：饿极智生） 

se unu ne venis, dek ne atendas
 (Z) 如果有一个人没来，十个人就不必等他（意为：赴约要

准时，莫叫众人等一人） 

se vendisto ne mensogas, li aĉetanton ne allogas
 (Z) 卖货人不说谎话，买货人不愿买下 

se venis malhumileco, venos ankaŭ honto; sed ĉe la humiluloj estas saĝo
 (M) 骄傲来，羞耻也

来；谦逊人却有智慧 

se vi donas mielon, donu ankaŭ kuleron
 (Z) 如果你给我蜂蜜，也应给我羹匙（意为：得寸进

尺。）——注：在初稿中，这条习语性谚语的译文是：如果你给人蜂蜜，也应给人羹匙。

从字面来看，这一译文似乎是无可挑剔的，而且喻义也很清楚：既给人以帮助或好处，

就应给人获取这种帮助或好处的手段。但当我将这条谚语与同组（607 组）的另一条谚

语进行对比后，我发现我的上述译法是欠妥的。 

se vi faros vin ŝafo, la lupoj vin manĝos
 (Z) 如果你使自己成为绵羊，狼就要把你吃掉 

se vi krudulon iom karesos, li al si ĉion permesos
 (Z) 如果你向没有教养的略表亲近，他就会

因此为所欲为（意为：没有教养的人受到一点儿宠爱便忘乎所以） 

se vi krudulon salutos, li vin tutan englutos
 (Z) 如果你向粗人打个招呼，他就要把你整个吞

占（意为：如果对没有教养的人稍稍表示亲近，他就要占有你的一切。没有教养的人不

可亲近） 

se vi montriĝis malforta en tago de mizero, via forto estas ja malgranda
 (M) 你在患难之日

若胆怯，你的力量就微小 

se vi pistos malsaĝulon en pistujo inter griaĵo, lia malsaĝeco de li ne apartiĝos
 (M) 你虽用

杵，将愚妄人与打碎的麦子一同捣在臼中，他的愚妄还是离不了他 

se vi povas, profitu, sed aliajn ne incitu
 (Z) 能得的利益你尽可以得，但不可把别人气恼（意

为：不可为获取个人利益而妨碍他人利益） 

se vi prenis la violonon, prenu ankaŭ la arĉon
 (Z) 既已拿起提琴，也该拿起琴弓（意为：既

然决定要干一件事，就应该把必不可少的用具准备好） 

se vi pri ĉio informiĝos, vi baldaŭ maljuniĝos
 (Z) 如果你把一切都打听清楚，你很快就会衰

老（当有人向你打听情况而你又不愿告诉对方时，常用这条谚语来回答，意思是叫对方

不要多问或多管闲事） 

se vi sendis malsaĝulon, sendu kontrolon
 (Z) 你要是派了一个大傻瓜，也该再派一人去检查

（在主句中 kontrolon 后省略了“post li”） 

se vi senfine parolos, de ĝi la poto ne bolos
 (Z) 你要是老说个不停，壶里的水就没法烧开；话

多水不开；话讲得多，水烧不开（意为：话说得多的人，活儿干得必然少。句中的 ĝi

应改为 tio 较为合理。NPIV 在 paroli 就改成了 tio） 

se vi sidos en branoj, vin manĝos la porkoj
 (Z) 如果你和麸皮搀和在一起，猪就会把你吃掉

（意为：跟不正派的或下流的人在一起，自己也会变坏。意近：近墨者黑） 

se vi ŝafo fariĝos, lupoj ne mankos
 (Z) 如果你成了绵羊，就不会没有恶狼（意为：如果你像

绵羊那样谦恭软弱，就会有人欺侮你） 

se vi volas filinon, flatu la patrinon
 (Z) 你要是想娶一位姑娘，就先去讨好她的妈妈（意为：



对一个人阿谀奉承有时目的不在于讨好被奉承者本人而在于讨好与他有密切关系的另

一个人） 

se vi volas pacon, preparu militon 欲求和平，必先备战 

se via dekstra mano faligas vin, detranĉu kaj forĵetu ĝin
 (N) 若是右手叫你跌倒，就砍下来丢

掉 

se via frato malriĉiĝos kaj lia brako malfortiĝos, tiam subtenu lin
 (M) 如果你的兄弟渐渐贫

穷，手头拮据，你要资助他 

se via malamanto estas malsata, manĝigu al li panon
 (M) 如果你的仇敌饿了，就给他食物吃 

se via okulo estas malbona, via tuta korpo estos malluma
 (N) 你的眼睛若昏花，全身就黑暗 

se virino havas longajn harojn, tio estas por ŝi gloro, ĉar ŝiaj haroj estas donitaj al ŝi kiel 

kovraĵo
 (N) 女人有长头发，乃是她的荣耀，因为这头发是给她作盖头的 

se vulpo pentofaras, gardu la kokidojn
 (Z) 狐狸一忏悔，小鸡要当心；如果狐狸忏悔，就要

看好小鸡；给鸡拜年，没安好心；坏人假正经，不可不当心 

sed antaŭ ĉio, miaj fratoj, ne ĵuru, nek per la ĉielo, nek per la tero, nek per ia alia ĵuro
 (N) 

我的弟兄们，最要紧的是不可起誓，不可指着天起誓，也不可指着地起誓，无论何誓都

不可起 

sed kiam vi donas almozon, ne lasu vian maldekstran manon scii, kion faras via dekstra
 (N) 

你施舍的时候，不要叫左手知道右手所作的 

sed tio ĉi estas alia historio 这是另一回事 

sed tio estus la renversita mondo! 这真是颠倒乾坤！这可是反常的做法！这还像什么世界！ 

seka akcepto 冷淡的接待 

seka artikolo 平淡无奇的文章 

seka humuro 不动声色的幽默；一本正经地讲出的笑话 

seka koro 硬心肠 

seka manĝeto 无饮料的小吃 

seka panpeco 一块没有涂奶油的面包 

seka panpeco, sed en libereco
 (Z) 宁吃没有涂奶油的面包，不可无自由 

seka parolado 干巴巴的讲话 

seka rakonto 枯燥无味的故事 

seka rido 干笑 

seka stilo 枯燥乏味的文笔 

seka temo 平淡无味的题材 

seka tono 冷冰冰的语调 

seka tuso 干咳 

seka vino 干（白）葡萄酒（指不加糖和香料的纯葡萄酒） 

sekaj statistikoj 枯燥的统计表 

sekreta [silenta] kiel tombo 像坟墓那样默不作声；绝对保守秘密；严守秘密，嘴巴很紧，

守口如瓶 

sekreta inko 密写墨水；隐显墨水 

sekreta kiel tombo 像坟墓那样默不作声；绝对保守秘密；严守秘密，嘴巴很紧，守口如瓶 

sekreta praktiko 秘密的行径 

sekreta seruro 暗锁 

sekreto de bonfarto 养生秘诀；养生诀窍 

sekretoj de la alkovo 房事秘密，闺中事 



sekreton de aliulo ne malkaŝu
 (M) 不可泄漏别人的密事 

sekreton ne malkaŝu, ĉar alie aŭdanto vin riproĉos
 (M) 不可泄漏别人的密事，否则听见的人

会骂你 

sekvi ies ekzemplon 仿效某人的榜样；学习某人的榜样；照某人的样子（做） 

sekvi ies pensojn 理解某人的想法 

sekvi iun kiel lia ombro 如影随形地跟着某人；形影不离；紧紧跟着某人；总是追随某人左

右 

sekvi iun per la okuloj 目光跟着某人 

sekvi iun per la penso 心中一直惦念着某人；一直想［思念］着某人；心随某人而去 

sekvi iun per la rigardo 眼睛一直盯着看某人；目送某人 

sekvi kutimon 遵守习俗 

sekvi la modon 追求时尚；赶时髦 

sekvi la naturon 过自然的生活（即不受社会习俗的约束） 

sekvi la ordon de la naturo 按自然的规律（即按事物的自然的条理）行事 

sekvi la paŝojn de iu 跟着某人走；步某人的后尘；仿效某人 

sekvi leĝon 遵守一项法律 

sekvi per spuro 跟踪追赶（或追捕） 

sekvi politikon 奉行一项政策 

sekvi principon 遵循原则；按照原则 

sekvi sia(j)n inklino(j)n 随心所欲 

sekvi sian kapricon 随意而行；任意行动 

sekvi sian nazon 笔直地朝前走；凭本能行事；凭直觉行事；任性行事 

sekvi vantaĵojn 追逐虚荣 

sekvi vojon 顺着路走 

sekvu min, kaj lasu la mortintojn enterigi siajn mortintojn
 (N) 任凭死人埋葬他们的死人，你

跟从我吧 

selante ĉevalon, oni ĝin karesas
 (Z) 给马上鞍时，先要抚摩它（意为：要求一个人做他不喜

欢做的事情前，先得对他讨好奉承或给他一点小恩小惠） 

semi drakajn dentojn 散布纠纷；引起战争（源自希腊神话腓尼基王子 Kadmo 曾杀死一条

巨龙，把它的牙齿埋在地下，结果长出了一批全副武装相互厮杀的武士） 

semi laŭ linioj 条播 

semi venton kaj rikolti ventegon
 (M) 种的是风，收的是风暴；做坏事必遭加倍报应；一恶收

十报 

semu al vi justecon, tiam vi rikoltos amon
 (M) 你们要为自己撒种公义，就能收割慈爱 

sen atendo, sen espero venis mizero
 (Z) 苦难总是突然而至 

sen brido kaj baro 毫无阻碍地；顺畅地 

sen distingo pri aĝo aŭ sekso 不分年龄性别；不分男女老幼 

sen fajro ne brulas eĉ pajlo
 (Z) 没有火即使干草也不会燃烧（意为：事出必有因；无风不起

浪） 

sen gutoj malgrandaj maro ne ekzistus
 (Z) 没有小水滴，就没有大海洋 

sen ia eĉ plej malgranda 丝毫没有，毫无 

sen ia ombro da dubo 毫无疑义；绝对可靠 

sen laboro ne venas oro
 (Z) 不劳动就不会有财富 

sen lukto neniu frukto 没有奋斗就没有成果 



sen mensoga rekomendo ne iros la vendo
 (Z) 不用谎言推荐，无法卖出商品 

sen mezuro 没有分寸地；无限度地；过度地 

sen mono en urbon ne iru
 (Z) 没有钱不要进城；无钱莫进城 

sen mono oni estas nulo, kun mono — saĝulo
 (Z) 人没有钱就一无所能，人有了钱就成为圣

人 

sen ordo en afero ne ekzistas prospero
 (Z) 没有条理，事情就不会成功（NPIV 将此条置于

afero 的第 5 义项下，需要再斟酌） 

sen ordo 没有秩序；次序紊乱；乱七八糟 

sen povo kolero estas ridinda afero
 (Z) 无力的愤怒乃是一件可笑的事（意为：弱者的威胁、

恐吓无人理会） 

sen regalo ne estas balo
 (Z) 没有酒食招待就开不成舞会；没有不款待的舞会 

sen rigardo, sen gardo
 (Z) 既没看，也没管（意为：粗心大意；疏忽） 

sen speso unua ne ekzistas la dua
 (Z) 没有第一枚一厘钱，就不会有第二枚（意为：钱财是

由一分一厘积蓄起来的） 

sen spiro （因恐惧或激动）屏住气；屏息；连大气也不敢出 

senĉesa guto eĉ ŝtonon traboras
 (Z) 滴水不间断，能使石头穿；持续不断，水滴穿石（意近：

绳锯木断） 

sendemanda ekprotesto estas ofte kulpatesto
 (Z) 未经询问而突然提出的抗议往往是犯罪的

证明 

sendi al iu kison per la fingroj = sendi al iu perfingran kison 

sendi al iu kison per la mano = sendi al iu perfingran kison 

sendi al iu perfingran kison 给某人一个飞吻；向某人飞吻 

sendito nur portas; kion oni ordonis, li raportas
 (Z) 使者的任务只是转达；上级命令他讲什

么，他就讲什么 

senditon oni aŭskultas aŭ ne aŭskultas, sed ne punas nek insultas
 (Z) 不管使者的话是否值

得听取，他既不应受惩罚，也不应受辱骂；两国交兵，不辱来使（或：不斩来使） 

senesplore aĉeti 不仔细看货就买下；瞎买东西 

senfara plendo ne estas defendo
 (Z) 只抱怨不行动，无济于事 

senfina litanio da plendoj [riproĉoj] 没完没了的诉苦［指责］ 

senfine melkebla bovino 挤不尽奶的乳牛；榨取不尽的财源（指人或企业） 

senfortuloj longe vivas
 (Z) 体弱者长寿（意近：病夫多长寿；带病延年） 

senkonscie vi agis, konscie vi pagos
 (Z) 行为无意，也该赔偿（意为：非故意的过失也应受处

罚） 

senkonsidere al… 不考虑；不问；不顾 

senlabora ofico 闲职；挂名差事 

senlabora posteno 闲职；挂名差事 

senlaboreco dormon alportas
 (Z) 无所事事会使人昏昏欲睡 

senlaboreco estas patrino de ĉiuj malvirtoj
 (Z) 游手好闲是万恶之母；怠惰为万恶之源；万

恶懒为首；一懒生百邪；小人闲居为不善 

senlanigu, sed ne senfeligu
 (Z) = senlanigu, sed ne senhaŭtigu 

senlanigu, sed ne senhaŭtigu
 (Z) 给羊剪毛，但不要把皮剥掉（意为：做事要掌握一定分寸，

不可过分） 

senpaga estas nur la morto, sed ĝi kostas la vivon
 (Z) 只有死亡才是免费的，但它却使人断送

性命（代价极大） 



senplumigi kokinon, ne vekante mastrinon
 (Z) 不吵醒女主人，就把母鸡的毛拔光（意为：

做事灵巧、熟练，又能掌握分寸） 

senpove ebria 烂醉如泥 

senpripensa kiel papilio 像蝴蝶一样轻率 

sensacio en la publiko 公众的强烈反响 

sensala ŝerco 毫无风趣的玩笑 

senseksa amo 男女间的纯洁友谊；精神恋爱 

sensenta kiel ŝtipo 像木头一样毫无感觉（或知觉） 

senŝminka vero 未加虚饰的真相 

sentema punkto 一提起来就使人难为情、生气、痛苦、起反感的问题；使人伤心的话题 

senti ian abomenon kontraŭ manĝado 感到有点厌食 

senti jam la ŝnuron ĉe la gorĝo 已经感到绞索套在脖子上；感到死期临近 

senti langvoron 感到倦怠，无精打采，发懒 

senti sin ĉe si 就像在自己一样自在 

senti sin en sia medio 感到自在；如鱼得水 

senti sin ĝenata 感到拘束；感到不自然 

senti sin kiel hejme 感到像在家里一样（不感到拘束） 

senti sin ne kiel hejme 感到拘束；感到很不自在 

sento estas io nemezurebla 感情是无法测量的 

senvestiĝa danco 脱衣舞 

sep fojojn virtulo falos kaj tamen leviĝos
 (M) 义人虽七次跌倒，仍能再起来 

serĉi amajn aventurojn 寻求艳遇 

serĉi ĉe iu helpon 寻求某人的帮助［援助］ 

serĉi en ĉiuj loketoj kaj anguletoj 找遍了旮旮旯旯，到处仔细寻找 

serĉi en la koro 设法记起（忘掉的事）；追忆 

serĉi favoron ĉe iu 求宠于某人；巴结某人；拍某人的马屁 

serĉi fortunon ĉe la virinoj 找机会追求（有钱的或漂亮的）女人；寻求艳遇 

serĉi fortunon 寻找发财致富的机会，碰运气，找机会，找门路 

serĉi ion en la memoro (aŭ koro) 设法记起（忘掉的）某事；努力回忆某事；追忆；寻思 

serĉi ion en la memoro 设法记起（忘掉的）某事；努力回忆某事；追忆；寻思 

serĉi kun diogena lanterno 打着第欧根尼的灯笼寻找；徒劳无益地寻找 

serĉi la perfektecon 精益求精 

serĉi la tagon pasintan
 (Z) 寻找过去了的日子；寻找不可能找到的东西，徒劳无益地搜寻 

serĉi la venton sur la kampo 作无谓的寻求；水底捞月 

serĉi la Vojon (de Budho) （佛教徒）拜佛修行 

serĉi plezuron ĉe fremda virino 在陌生［别人的］女人身上寻求（肉体上的）快乐；和女

人通奸；寻花问柳 

serĉu la virinon! 此事必有女人牵连在内！（对男人的犯罪动机或某种荒唐行为的一种带有

偏见的辩解） 

serĉu, kaj vi trovos
 (N) 寻找，就寻见（意为：只要孜孜以求，定能如愿以偿。和汉语成语

“精诚所至，金石为开”意思相近）；决心寻求者必有所得；只要肯找就一定会找到 

serpento en herbo 绿茵中的蛇；看不见的危险；隐患；暗藏的敌人 

serpenton oni povas eviti, sed kalumnion neniam
 (Z) 毒蛇易躲避，流言难避免 

servi ĉe la tablo 伺候进餐 



servo al Dio vana ne restas
 (Z) 事奉上帝是不会徒劳的 

servo ne petita ne estas merita
 (Z) 未请来效劳，费力不讨好 

servo postulas reservon
 (Z) 我为你效劳，也要求你为我出力；我帮你，你也应该帮我 

sia estas kara pli ol la najbara
 (Z) 自己的总比邻人的好（意为：自己的总比别人的好） 

sia estas kara pli ol najbara
 (Z) = sia estas kara pli ol la najbara 

sian sorton neniu evitos
 (Z) 任何人也逃脱不了自己的命运；劫运难逃 

sian tutan koleron aperigas malsaĝulo; sed saĝulo ĝin retenas
 (M) 愚妄人怒气全发；智慧人

忍气含怒 

sidas gasto minuton, sed vidas la tuton
 (Z) 客人只坐一分钟，一切都已收眼中（意为：人们

对身边的人或事物由于天天相见便习以为常，但一旦换了新的环境，便可立刻发现许多

异常现象） 

sidi ĉe la supro de la tablo 坐在上座（最荣誉的席位） 

sidi ĉe si 独自一人坐着 

sidi ĉe tablo 正在吃饭；正在进餐 

sidi en amaso da embaraso
 (Z) 处于极大的困境中；处境十分为难；处境非常尴尬；困难重

重 

sidi en io ĝis la oreloj 埋头于某事；深深陷在某事之中 

sidi en la kaĉo 在困境中；受困 

sidi en la laboroj de... 忙于„的工作 

sidi en la manoj de iu 在某人手中；被某人控制 

sidi en laboroj ĝis super la oreloj
 (Z) 深陷于工作之中；成天忙于［埋头于］工作；忙得不亦

乐乎；忙得不可开交 

sidi en ŝuldoj ĝis super la ŝultroj; droni en la ŝuldoj 债台高筑 

sidi en vitra domo 生活上不藏任何秘密；没有不可告人的个人秘密；处于脆弱的地位；处

于易受攻击的地位（出自“oni ne ĵetu ŝtonojn, sidante en vitra domo”） 

sidi kiel [kvzazaŭ] sur pingloj 好像坐在针尖上；如坐针毡（意为：焦虑万分，坐立不安，

心神不宁或心有牵挂） 

sidi kiel muso sub balailo
 (Z) 像耗子蹲在扫帚下一声不吭 

sidi kiel sur pingoj
 (Z) 好像坐在针尖上（意为：焦虑万分，坐立不安；心神不宁或心有牵挂）；

如坐针毡（源自俄语：сидеть, как на иголках） 

sidi kvazaŭ sur flamantaj karboj 极其焦虑不安 

sidi kvazaŭ sur pingloj 如坐针毡 

sidi sur la kalkanoj 蹲着 

sidi sur pingloj 坐在针尖上；如坐针毡 

sidiĝi al la tablo 坐下吃饭；入席；就座用膳 

sidu lango malantaŭ la vango
 (Z) 不要作声；要保持沉默；要守口如瓶 

sieĝi ies pordon
 (Z) （为请求得到帮助等而）纠缠某人 

sigelita libro
 (N) 谜；不可理解的事物；高深莫测的道理 

ŝlosita libro = sigelita libro 

silenta interkonsento 默契 

silenta kiel tombo 像坟墓那样沉默；绝对保守秘密；严守秘密；嘴巴很紧；守口如瓶（= 

sekreta kiel tombo）（此语源自法语惯用语“être muet comme une tombe”，意思是“严守

秘密”，因此不能理解为“像坟墓那样寂静”） 

silente! 别做声！请肃静！ 



silentiĝi pro miro 惊讶得说不出话来 

silento estas konsento
 (Z) 沉默即同意 

silentu donante, parolu ricevante
 (Z) 施惠时不要声张，受惠时应把话讲（意为：应该道谢） 

silentulo la tutan kukon formanĝas 不吭声的人把一块饼全吃光（意为：好吃的东西只管吃，

可别多嘴多舌的，即劝人少说话，多做实事） 

silkaj flataĵoj 曲尽逢迎、令人舒服的奉承话 

simetrio estas la bazo de la arkitekturo, same kiel ritmo — de la poezio aŭ muziko 对称是

建筑学的基础，犹如韵律之对于诗或节奏之对于音乐 

simila al la kraketado de dornoj sub poto estas la ridado de la malsaĝuloj; kaj vantaĵo ĝi 

estas
 (M) 愚昧人的笑声，就像锅底下荆棘的爆声一样；这也是虚空 

simio al simio plaĉas pli ol ĉio
 (Z) 猴子喜欢猴子，胜过喜欢一切（意为：同类相爱） 

simpla kiel kolombo 像鸽子一样天真无邪 

simpla saĝo = komuna saĝo 

simpla tago 规定的工作日；平常的日子（非节日） 

sin amuzi [amuziĝi] pri iu 以取笑某人为乐 

sin apogi sur rompita kano 依赖不可靠的人或物 

sin aranĝi en... 安顿在„；在„安家或定居 

sin bani en la suno 沐浴在阳光中；沐日光浴 

sin deteni de voĉdono 在投票时弃权 

sin direkti al... 走向„；驶向„ 

sin doni al... 献身于„；致力于„ 

sin fordoni al... 献身于„；致力于„；沉溺于„ 

sin gardi kontaŭ 当心；小心 

sin gardi kontraŭ ĉio malbona
 (M) 远避诸恶 

sin gardi 小心；留神；提防 

sin gvidi per kaprico 任性［随心所欲地］行事 

sin helpi per 借助于；依赖；依靠 

sin intermeti 干涉；插嘴 

sin izoli en sia funebro [laboro] 一人独自哀伤［工作] 

sin ĵeti antaŭ ies piedojn 拜倒在某人的脚前 

sin ĵeti en la kaptilon = sin ĵeti en en la reton 

sin ĵeti en la reton 自投罗网 

sin ĵeti 投向；扑上去；投身于 

sin kaŝi antaŭ 躲藏；躲避 

sin klini antaŭ la cirkonstancoj 顺应环境；向环境低头 

sin kompromiti 连累自己；受牵累 

sin liberigi de... 从„解脱出来；摆脱；免除 

sin limigi al... 以„为限；限于„ 

sin luli en revoj 以幻想自慰；用幻想欺骗自己 

sin nutri per akridoj kaj sovaĝa mielo
 (N) 吃得很苦；过半饥半饱的生活 

sin nutri per ĥimeroj 沉浸在幻想中 

sin orienti 确定（自己的）方向（或方位）；定方向；辨方向 

sin peli pro io 为某事奔忙 

sin relasi （指人在肌肉或精神上）放松 



sin rememorigi pri... 使自己想起„；使某人自己回忆起„ 

sin ŝiri de... 勉强使自己离开；忍痛与„分离；挣脱；摆脱 

sin teni alte 态度傲慢 

sin teni flanke de io 不介入某事；对某事袖手旁观 

sin trudi 使人接受；成为必要；非此不可 

sin turni al la poŝo
 (Z) 请求（某人）资助［施舍］ 

sin turni kontraŭ iu 转而反对（某人） 

sin turni sur la kalkano 用脚跟（为轴）转身，急向后转 

singardeman Dio gardas
 (Z) 上帝保佑谨慎的人 

sinjorino kaj sinjoro, unu alian valoras
 (Z) 太太和老爷，两人正般配（意近：不是一家人，

不进一家门） 

sinjoro karesas, sed baldaŭ ĉesas
 (Z) 老爷的宠爱会很快消失（意为：大人物对人的态度变化

无常） 

sinjoro petas, kvazaŭ dekretas
 (Z) 老爷提请求，如同下命令（意为：地位高的人请求办的事

不可不办） 

sinjoroj sin batas, servantoj vundojn ricevas
 (Z) 主人打架，仆人受伤 

sinki en abismon 陷入绝境；陷于危殆 

sinapa semeto
 (N) 一粒芥菜种；大有发展前途的微小事物 

situacio sen eliro
 (Z) 绝境；无法摆脱的困境 

sizifa laborego 西西弗斯（或译西西弗斯）式的劳动（或工作）；永无止境的艰苦工作［令

人厌倦的劳动］；徒劳无益的繁重工作（源出希腊神话。科林斯国王西齐法斯因生前作

恶多端，死后被罚在地狱推运巨石上山，但巨石在近山顶处又滚下，于是重新再推，如

此循环不息） 

sizifa rulado de ŝtono 永无止境的艰苦工作［令人厌倦的劳动］；徒劳无益的繁重工作（参

见 sizifa laborego） 

sizifa tasko = sizifa laborego 

skatolo de Pandora 潘多拉的盒子（潘朵拉下凡时宙斯神送给她一个盒子，她私自打开看，

致使一切灾害和罪恶全都释放到世上，只有希望还留在里面）；一切灾祸的根源 

skeleto ĉe festeno 宴会上的骷髅（古埃及人在重大宴席上都要放一具骷髅用以提醒人们居

安思危，不忘苦难和死亡，或为了促使欢宴者尽情享乐）；令人扫兴的人或事物 

sklavo de sia pasio 耽于情欲的人 

sklavo de sia vorto 恪守诺言的人 

sklavo kun forta mano estas plej granda tirano
 (Z) 奴仆要是掌握了支配权，就会是最暴虐的

主人 

skrapi la plankon per la piedoj 用脚擦地板作声（以示对发言人的抗议） 

skribi en akvon 写在水中（意为毫无用处） 

skribi ion sur la tabelo de sia koro 把某事铭记在心中；牢牢记住某事 

skribi kontraŭ iu maldolĉaĵon 罚某人受苦 

skribita juro 成文法 

skribita sur la akvo 写在水上的；没有把握的；很靠不住的（如未履行的诺言等） 

skribita sur la sablo 写在沙子上的；没有把握的；很靠不住的（如未履行的诺言等） 

skui la kapon 摇头（表示拒绝、不赞同、怀疑等） 

skuu vin! 行动起来! 

skvamoj falas de ies okuloj
 (N) 看到自己的错误；觉醒；悦然大悟；不再受骗 



sokrata ironio 苏格拉底式的佯装无知法（辩论中假装无知，然后逐步巧妙地发问，以暴露

对方的谬误而驳倒对方） 

sola vojo libera al la fundo rivera
 (Z) 死路；绝路 

solida nutraĵo
 (N) 固体食物；难消化（理解）的道理 

somera tago agonias 夏天就要结束了 

somero de sankta marteno 小阳春天气（指在圣马丁节即 11 月 11 日前后出现的好天气） 

sondi ies intencon 试探某人的意图 

sonĝo teruras, sonĝo forkuras
 (Z) 恶梦使人恐惧，恶梦也会消逝 

sonorado al li venas, sed de kie — li ne komprenas
 (Z) 传来了声响，但他不知来自何方（意

为：无法弄清的传闻） 

sonorilo vokas al preĝejo kaj mem neniam eniras
 (Z) 钟催别人做礼拜，自己却在教堂外（意

近：有嘴管人家，无嘴说自家） 

sopiri al la ombro （在烈日下劳动后）渴望阴凉的地方歇一歇 

sorto donas favoron, sorto donas doloron
 (Z) 命运给人恩惠，命运也给人痛苦 

sorto ofte alsendas, kion oni ne atendas
 (Z) 人所没有预料到的，命运常给送来；命运常常送

来意想不到的东西 

sorton malsaĝulo timas, saĝulo elportas 傻人害怕命运，聪明人忍受命运 

sperta mano ne restas sen pano
 (Z) 有经验的［熟练的］工匠不会没有面包吃；一技在手，

不难糊口 

sperto saĝon akrigas
 (Z) 经验增智慧；经验使人更聪明 

spesmilo superflua poŝon ne ŝiras
 (Z) 多余的一块钱不会把口袋撑破（意为：钱越多越好；

钱多不是坏事） 

spesmilo vojon trabatas
 (Z) 钱能打通道路；贿赂买得时运通 

spiko malplena plej alte sin tenas
 (Z) 空穗头抬得高（意为：不学无术的人好自大） 

spiri la lastan spiron 咽气；断气；死 

spirita orgio 精神上的放纵 

spirita rezervo （宣誓、许诺或说话时的）内心保留（指不说出来的内心保留的想法） 

spirito vina 酒精；乙醇 

spiro de vivo 生命气息；活气 

sprit’ en tempo ne ĝusta estas tre malbongusta
 (Z) 不适时的机智味道苦涩 

sprita vorto tentas, nenion atentas
 (Z) 妙语诱人，妙语伤人 

sprono de monto 山嘴；山鼻子 

s-ro ajnulo (sinjoro ajnulo) 某某先生 

stampi ion en sia memoro 铭记某事 

stanaj soldatoj 锡制的玩具兵；不能打仗的兵 

staras la morto jam en la korto
 (Z) 死神已站在院子里；死已在眼前；大限已到 

stari [esti] ĉe la aŭroro de sia vivo 在生命的初期 

stari al iu en la gorĝo （某事物）使人感到厌恶 

stari antaŭ la okuloj 呈现在眼前；历历在目 

stari aparte de mondaj vantaĵoj 置身于世俗无意义的事物之外；淡泊名利，与世无争 

stari ĉe la ankro 抛了锚；停泊着 

stari ekster konkurso （因已获奖而）不参加竞赛，不参加评比，（因成绩优异而）准予免

考 

stari kiel muro kontraŭ 坚定地面对；顽强地与„对抗 



stari kontraŭ 抵抗；反抗；反对 

stari kun ambaŭ piedoj sur la tero 双脚踏在实地上；不为幻想所迷惑；抱现实态度 

stari per unu piedo en la tombo
 (Z) 一只脚站进坟墓里；将死；行将就木 

stari per unu piedo 单脚站立 

stari por iu kiel muro kaj turo
 (Z) 对某人来说就像是一堵墙和一座堡垒；坚定地保卫某人；

尽力保护某人 

stari por... 维护；拥护；捍卫；支持；主张；赞成 

stari sur genuoj 跪着 

stari sur ies flanko 站在某人一边；扶持［袒护］某人一方 

stari sur la karto 千钧一发；岌岌可危；处在危险关头 

stari sur la sojlo 即将来临；即将发生 

stari sur siaj propraj piedoj 自立；自力更生（指不依靠外力帮助，靠自己的力量办事） 

starigi altaron al iu 把某人奉若神明 

starigi bilancon 造资产负债表；结算 

starigi la orelojn （狗等）竖起耳朵 

starigi rekordon 创造记录 

starigi tendon 搭帐篷 

stariĝi obstine
 (Z) 执拗起来；来了牛脾气 

stariĝi sur fortaj piedoj en la mondo 在社会上站稳脚跟；开始在社会上自立 

stariĝi sur la fingroj de la piedoj 踮起脚 

stariĝi sur siaj piedoj 起立；站起来 

staris, ekfaris
 (Z) 毫不迟疑地立即干了起来 

stomaka tiro 胃痉挛 

stomako malsata nur pri pano meditas
 (Z) 饥饿的肚子只把面包想（意为：人在饥饿时除了

想吃饭外，顾不上考虑别的问题） 

stomako ne estas spegulo: kion ĝi manĝis, ne vidas okulo
 (Z) 肚子不是镜子：它吃下的东西，

眼睛看不见 

streĉado de la kapo 动脑筋努力思索；绞脑汁 

streĉi ĉiujn fortojn 全力以赴 

streĉi la [siajn] muskolojn 尽量使用肌肉；用尽全力 

streĉi la [sian] atenton 集中注意力；专心致志 

streĉi la cerbon 苦苦思索；绞脑汁 

streĉi la kuraĝon 鼓起勇气 

streĉi la okulojn 瞪大眼睛看；尽力注视 

streĉi la orelojn
 (Z) 竖起耳朵听；侧耳细听 

streĉi la pensojn 努力思考 

streĉi la rigardon 聚精会神地看 

streĉi la saĝon 苦苦思索 

streĉi siajn krurojn （久坐后）伸腿 

streĉi siajn pensojn 努力思考 

streĉi sian kolon 伸长脖子 

streĉi sian memoron 尽力回忆；竭力回忆 

streĉiĝi el la haŭto
 (Z) （蛇）挣扎着蜕皮；施展浑身解数，竭尽全力，拼命（想办法等）—

—注：这条惯用语在《世界语插图大词典》（Plena Ilustrita Vortaro de Esperanto，以下简



称 PIV）中 p. 376 上被解释为：“kunigi sian tutan forton kaj energion”，但就在这同一本

词典 p. 1037 上在这条惯用语的后面我们还可以发现“pro subita surprizego”的简单注释。

到底应该怎样理解和翻译这条惯用语呢？我查了多种外汉词典和外语原文词典，证实这

条惯用语中并没有“pro subita surprizego”的含义。这条惯用语来源于俄语的“из кожи 

вонлезть”，它通过蛇争扎着蜕皮这一形象比喻表达“竭尽全力”、“施展浑身解数”、“拼

命（想办法）”的意思，这与“kunigi sian tutan forton kaj energion”的意思是相合的。

PIV 之所以在 p.1037 上又给这条惯用语注上“pro subita surprizego”，我想可能是由于

受英语惯用语“jump (或 leap) out of one‟s skin”（大吃一惊，吓一跳）和与其相对应的

世界语惯用语“eksalti el sia haŭto (PIV, p.376) 的影响所致。这条惯用语通过蛇挣扎着

蜕皮这一形象比喻表达“施展浑身解数，竭尽全力，拼命（想办法）”的含义。 

streĉiĝi sur la pintoj de la piedoj 踮起脚尖 

streĉu la okulojn!
 (Z) 瞪大眼睛看吧！睁大眼睛好好瞧瞧吧！ 

striko de solidareco 声援性罢工 

struta politiko 驼鸟政策；藏头露尾的自欺政策；自欺欺人、回避现实的政策（源出关于

驼鸟的传说。据说驼鸟遇到猎捕时就把头埋进沙子，以为自己看不见敌人，敌人也就不

会看见它） 

strute fermi la okulojn antaŭ la faktoj 像驼鸟一样闭眼不看事实；不愿正视事实 

stulta kiel ansero 像鹅一样呆笨 

stulta kiel azeno 像驴一样笨 

stulta kiel ŝafo 像绵羊一样呆笨 

stultulo ĉiam trovas pli grandan stultulon, kiu lin admiras 崇拜蠢人的人，比蠢人更蠢 

sub ies adreso 用某人的地址（通信）；向某人（表达）；针对某人（而说） 

sub ies dispono 由某人支配；听候某人吩咐或差遣 

sub ies nazo 在某人的鼻子底下；在某人眼皮底下；在某人面前；当着某人的面 

sub ies proteksto 在某人的保护下 

sub la brako de iu 跟某人挽着胳膊（走） 

sub la egido de... 在„的保护［庇护］下；在„的赞助［指导，支持］下；由„主办［发

起］（在古希腊诗人荷马笔下，egido 是宙斯神和雅典娜女神的表徽。后来在希腊和古罗

马诗歌中是宙斯和雅典寻娜女神的盾牌） 

sub la flugiloj de... 在„的保护下 

sub la libera ĉielo 在户外；露天 

sub la luno 月光下；尘世间；世界上；天下 

sub la mantelo de la nokto 在夜幕下 

sub la masko de… 在„的伪装下 

sub la masko 偷偷地，秘密地；虚伪地 

sub la muziko 在音乐声中；在音乐的伴奏下 

sub la nomo 用„名字；用化名 

sub la okuloj de iu 在某人的眼皮底下；当着某人的面；在某人的注意下 

sub la sigelo de la sekreto 在保证严守秘密的情况下；约定保守秘密 

sub la suno 普天之下；在世界上；在人间 

sub la vento 在下风（处）；在背风处 

sub sep sigeloj
 (N) 在保证严守秘密的情况下 

sub seruro promesojn tenu, sed doninte ne reprenu
 (Z) 把诺言锁藏好，但既已以许诺，就别

把诺言收回；不要轻易许诺，但既已许诺，就不要把诺言收回 



sub tegmento 在家里；在顶层 

sub tero sklavo kaj sinjoro ne diferencas per valoro
 (Z) 下了葬，奴隶老爷都一样（意为：无

贵贱之分了） 

sub vitro 在玻璃房子里 

subite venis al iu en la kapon la ideo, ke... 某人突然想到… 

submeti la frunton 低下前额（表示谦恭） 

subtera agado 地下活动；秘密活动 

subtiri la voston （狗被打时）夹起尾巴；不敢再神气；退缩起来 

suferi kiel damnito 受极大的痛苦，受煎熬 

suferi operacion 经受手术 

suferi ventojn 胀气 

suferinto pli valoras, ol lerninto
 (Z) 亲身的体验胜过学得的知识 

sufero de Tantalo 可望而不可及所产生的痛苦（坦塔罗斯在希腊神话中是主神 Zeŭso 之子，

因泄露天机被罚入冥府，站在上有果枝、水深及下巴的水中，口渴想喝水时，水即退去，

想吃果子时，树枝即被风吹向高处） 

suferoj sufokas kaj homoj mokas
 (Z) 既受痛苦折磨，又受众人嘲笑（意为：人在痛苦时往

往受到别人嘲笑）；受痛苦折磨的人常受到众人嘲笑；人在受痛苦折磨时，往往受众人

嘲笑。 

sufiĉa por la tago estas ĝia propra malbono
 (N) 一天的难处一天当就够了 

sukcesa ĉe ekzameno 顺利通过考试；考试及格 

sukcesa venkanto de pordoj malfermitaj
 (Z) 攻进敞开城门的胜利者；假勇士；吹牛大王 

sulkigi la frunton 皱起前额 

suma pago 整笔支付 

super ĉio 首先；尤其是 

super ĉiuj mezuroj 过度地；极度地 

superi la rekordon = rompi la rekordon 

superi sian doloron 克制悲痛 

superĵeti iun per koto 毁坏某人名誉；诽谤某人 

superpaŝi la limon 超过限度；做得太过分；走极端 

superpinte — nur tuŝinte
 (Z) 从顶上一擦而过（形容速度快或说话者对某一问题只作一带而

过的暗示） 

superŝuti iun per favoroj 给某人以过分的宠爱或好意（使其反而感到不自在） 

superŝuti iun per insultoj 把某人臭骂一通；劈头盖脸骂了某人一顿 

supervivi la konsternon 从惊愕中恢复过来 

sur arbon kliniĝintan saltas la kaproj
 (Z) 山羊都爱跳到已经倾斜的树上（意为：弱者受众人

欺;人在倒霉常会受到许多人的欺侮。意近：墙倒众人推） 

sur ĉeval’ de najbaro la ŝarĝo ne pezas
 (Z) 压在邻人马背上的驮子不重 

sur ĉiu flanko nur manko kaj manko
 (Z) 到处都是匮乏；陷于困境 

sur ĉiu loko estas la okuloj de la Eternulo
 (M) 耶和华的眼目，无处不在 

sur ĉiu paŝo 每一步；每走一步；随时随地；到处；随处，处处（PIV 给这惯用语的语义提

示是“(ĉie)”，应按这个提示译出这个惯用语的语义（删去原译中的“每时每刻”）。请

看柴门霍夫的用例：kiel ni efektive vidas sur ĉiu paŝo / sur ĉiu paŝo ni renkontas en la 

lingvoj naturaj grandegajn malfacilaĵojn kaj konfuzaĵojn / rigardu la faktojn, kiuj sur ĉiu paŝo 

sin trovas antaŭ via nazo） 



sur ia punkto 在某种程度上；在某种情况下 

sur ies loko 处于某人的地位 

sur la bordo de la morto 在死亡的边缘 

sur la brusto de Abraham = sur la sino de Abraham 

sur la frunto estas skribite 一望而知；一看就明白 

sur la genuoj 在膝上 

sur la loko 在原处；在应该在的地方；当场 

sur la nazo estas skribite 一望而知；一看就明白 

sur la sino de Abraham
 (N) 在亚伯拉罕的怀中；在天堂；处于极乐境界；与死去的祖先一起；

在幸福的长眠中（Abraham 是《圣经》中希伯来人和阿拉伯人的始祖） 

sur la ŝtelisto brulas la ĉapo
 (Z) 不由自主地露出马脚；做贼心虚，不打自招（直译为：小偷

的帽子着火了）——注：这条谚语照字面直译成汉语不难理解：小偷头上戴的帽子着火

了。从它的字面意义来看，它似乎和“做贼心虚”风马牛不相及，甚至荒唐可笑。但如

果我们知道了它的来源，它的意思就不难理解了。原来它是从俄语的一个俗语（на воре 

шапка горит）一字不差地译成世界语的。这个俗语来自一则俄罗斯民间故事：一个巫

医在市场上被扒手偷了钱，情急智生，他便立即站在高处大声喊道：“小偷的帽子着火

了！”偷钱的人不知是计谋，就不由自主地伸手去抓自己头上的帽子，因而露了马脚。

后来在俄语中，“小偷的帽子着火了”便获得了“不由自主地露出马脚”和“做贼心虚，

不打自招”的意思。这个俗语不仅在俄语中常被人使用，而且还进入了东欧诸语言中，

广为流传，引而也就被收进了《世界语谚语集》中。下面再看一看与它同组（314 组）

的其它几条谚语的意思：kiu tro sin pravigas, tiu mem sin kulpigas / scias la kato, kies 

lardon ĝi manĝis / se en kor‟ io sidas, vizaĝo perfidas / kiu resonis, tiu sin donis / 

sendemanda ekprotesto estas ofte kulpatesto / tablon frapas tajloro, tuj tondilo eksonas。 

sur la ŝultroj de la almozdonantoj 靠布施者施舍生活 

sur la tero paco, inter homoj Difavoro!
 (N) 平安归于地上，幸福归于人间！ 

sur la tero se azenoj ne amasus, la milit’ eĉ ne okazus 如果没有这么多蠢驴，世上也就不会

有战争 

sur la ventro veluro, en la ventro murmuro
 (Z) 腹外丝绒装，肚里辘辘响（意为：假阔气） 

sur la vizaĝo estas legeble, ke 一望而知；看得出来 

sur leĝa bazo
 (Z) 在合法的基础上；有法律根据 

sur lia nuko sidas pli ol peruko
 (Z) 他颈项上有着比假发更可贵的东西；他既有智慧又有经

验 

surda kiel puto 全聋；什么也听不见 

surda kiel trunko 全聋；什么也听不见 

suriri sur la tabulojn 登台演戏；成为演员（舞台是用木板拼接成的。“走上木板”就是登

上舞台演戏） 

surpriza striko
 (Z) （尤指国家机关工作人员未向公众事先通知的）突然（性）罢工 

surtabligi panon 把面包摆到桌上；开饭 

surtabligi siajn kartojn = ĵeti siajn kartojn sur la tablon 

suspekto pruvon ne egalas
 (Z) 怀疑不等于证实 

suverena kortumo 最高法院 

suverena rimedo 能解决一切问题的办法［措施］，（能治理各种弊端的）灵丹妙药 

svingi la manon 挥手；挥手告别 



Ŝ 

ŝafaro harmonia lupon ne timas
 (Z) 团结一致的羊群不怕狼 

ŝafe sekvi 盲目跟随；盲从 

ŝafido de Dio 上帝的羔羊；基督；救世主 

ŝafo donas sian lanon, por ke mastro havu panon
 (Z) 绵羊产毛，好让主人吃上面包（意为：

一部分人不得不为另一部分人效劳；人与人之间无平等可言） 

ŝafo kalkulita ne estas savita
 (Z) 清点过的羊不等于得救的羊（意为：要经常清点，采取措

施，以免有羊被狼吃掉；凡事要多加防范，不可麻痹大意） 

ŝafoj de panurgo 巴汝奇的绵羊；盲目的追随者或效法者（巴汝奇是文艺复兴时期法国作

家拉伯雷所著讽刺长篇小说《巨人传》中巨人庞大固埃的仆人。这个成语的意思是，一

只绵羊投入水中，其他绵羊也跟着投水，引申为“盲目模仿的蠢人”） 

ŝajnas al mi, ke 据我看来；在我看来 

ŝajno trompas
 (Z) 表面现象不可靠；外表常骗人 

ŝajnon ne fidu, juĝi ne rapidu
 (Z) 不要相信表面，不要急于判断 

ŝanĝi la lokon 旅行 

ŝatu amikon laŭ la dato de akiro
 (Z) 珍爱朋友要看结交之日的早迟（意为：结交越久，越值

得珍爱；老朋友胜过新朋友） 

ŝerce dirite, cele pensite
 (Z) 嘴里说着玩，心里有目标；虽是说着玩的，却是有所指的 

ŝi estas riĉornama, alloga belulino 她打扮得花枝招展，是位诱人的美女 

ŝi estis aŭreolita de siaj blondaj haroj 她一头金发 

ŝi galopas dum legado 她看书一目十行 

ŝi havas ja temperamenton! 她可容易冲动啊！ 

ŝi plektis fantaziajn kronojn el floroj 她编织幻想的花冠 

ŝi tre adoris lin, sed ŝi vidis lin nur en favora lumo 她很崇拜他，但她只看到他好的一面 

ŝia majesto 陛下（间接提及女王） 

ŝia mano estas ankoraŭ libera 她还没有结婚 

ŝipon rompitan ĉiuj ventoj atakas
 (Z) 破船什么风都不顺；破船遭风打（对于失去控制的破

船来说，四面八方的风都是逆风。ĉiuj ventoj 指从各个方向吹来的风。意为：人在倒霉

时往往会接二连三地遇到许多不幸的事。古罗马小赛列克曾说：对一艘盲目航行的船来

说，任何方向的风都是逆风） 

ŝiri al iu la koron 使某人感到十分痛心；使某人很伤心 

ŝiri al si la harojn （因绝望、强烈的悲伤或悔恨而）扯自己的头发；悲痛欲绝；呼天抢地；

自怨自艾（相当于捶胸顿足） 

ŝiri la rozojn de la vivo 享受人生的乐趣；寻欢作乐 

ŝiri rilatojn 断绝关系 

ŝiriĝis fadeno sur la bobeno
 (Z) 线断在线轴上（意为：事情中途失败） 

ŝiru rozojn en somero, ĉar en vintro ili ne estas
 (Z) 采摘玫瑰须在夏天，因为冬天不会再有

（意为：做事要及时，不可拖延或犹豫；意近：有花堪折直须折，莫待无花空折枝） 

ŝiru rozojn en somero, ĉar en vintro ili ne estos
 (Z) = ŝiru rozojn en somero, ĉar en vintro ili ne 

estas 

ŝiru vin en du partojn, la mondo trian postulos
 (Z) 如果你把自己撕成两部分，人们还会要求

第三部分（意为：即使把自己的一切都牺牲掉也难以满足某些人的欲望。意近：欲壑难



填） 

ŝlosilo uzata ruston ne konas
 (Z) 常用的钥匙不生锈（意近：流水不腐，户枢不蠹） 

ŝlosita libro 无法理解的事物；高深莫测的道理；谜 

ŝmiri ies manon 贿赂某人；收买某人 

ŝovi la nazon en ion 过问（与己无关的事）；探听（别人的事）；管闲事 

ŝparado estas komenco de riĉeco 节约是富足的开端 

ŝparu groŝon — vi havos plenan poŝon
 (Z) 节省每一文钱，你就会有满满的钱袋 

ŝparu kiam bone, vi havos kiam bezone
 (Z) 平时省，用时有 

ŝpini planojn en sia kapo 在脑子里构思计划［策划］ 

ŝtata perfortaĵo 政变 

ŝtataj sekretoj 国家机秘 

ŝtelaĵokaŝisto mem estas ŝtelisto
 (Z) 窝赃者就是偷窃者；窝主即窃贼 

ŝteletiston oni batas, ŝtelegiston oni ŝatas 小偷人人打，大偷人人夸；窃钩者诛，窃国者侯 

ŝteli ĉe ŝtelisto estas malfacile
 (Z) 窃贼的东西难以偷到（意为：行家骗不了行家） 

ŝteli kison al iu 偷吻某人，冷不防吻了一下某人 

ŝtelisto ŝteliston evitas, ĉar li tie ne profitas
 (Z) 小偷不偷小偷，因为难以下手（无利可图） 

ŝtelisto ŝteliston ne perfidas
 (Z) 小偷不出卖小偷（意为：同行不互相拆台） 

ŝtelu malproksime, edziĝu proksime
 (Z) 偷东西要在远处，找老婆要在近处 

ŝtono de falpuŝiĝo
 (Z) 绊脚石；障碍 

ŝtono defalis de mia brusto 我心头的一块石头落下了 

ŝtopi al si la poŝojn 塞满腰包；肥私囊 

ŝtopi al si la stomakon 填饱肚子；弄些东西充饥 

ŝtopi la breĉon 填补空缺；充当临时代替人 

ŝtormo en tetaso 杯水风波（为一件极小的事而引起的轩然大波）；小题大做；大惊小怪 

ŝtupo post ŝtupo 一级一级地；逐步；逐渐地；循序渐进地 

ŝuisto pli bone komprenas la ŝufaradon, ol la plej sciencoplena ĥemiisto 鞋匠比最有学识的

化学家熟知做鞋的技艺 

ŝuldi konton al iu 有责任向某人对自己的行为加以说明 

ŝuldo estas unua heredanto
 (Z) 债务是第一继承人 

ŝuldo havas longan vivon
 (Z) 债务寿命长 

ŝuldo kaj mizero estas najbaroj
 (Z) 债务和贫困是邻居 

ŝuldo ne bruas, tamen dormon detruas
 (Z) 债务不吵也不闹，就是扰人睡不好 

ŝuldo ne makulas, sed pagon postulas
 (Z) 债务并不损害名誉，但欠债必须偿还 

ŝuldo ne rustiĝas, ŝuldo ne mortiĝas
 (Z) 债务不会锈蚀，债务不会死去 

ŝuldoj kaj mizero estas najbaroj
 (Z) 债务和贫困是邻居 

ŝuldon tempo ne kuracas
 (Z) 时间医治不好债务 

ŝultro ĉe ŝultro 肩并肩地；同心协力地；和谐一致地 

ŝuti polvon en la okulojn
 (Z) 往某人的眼里扬灰；迷惑；蒙骗；弄得人眼花缭乱；（另一种译

法）对着某人眼睛拍灰尘；出风头；摆架子；自我表现——参见“ĵeti polvon en la okulojn”

词条 

ŝuti polvon sur sian kapon 把灰撒在头上（表示哀悼、悲恸） 



T 

tablo festena, sed telero malplena
 (Z) 盛宴的桌子，空空的盘子（意为：假阔绰） 

tablo kovrita faras amikojn
 (Z) 摆上酒食的桌子招朋友；酒肉招朋友 

tablo kun verda tapiŝo 铺上绿色桌毯的桌子（供打牌或商讨问题时用） 

tablon frapas tajloro, tuj tondilo eksonas
 (Z) 裁缝一拍桌子，剪刀就发出声响（意为：一事

的发生会造成与其密切相关的另一事物的连带反应。tablo 指裁缝的工作台） 

tablon ornamas ne tuko, sed kuko
 (Z) 装饰桌子的不是桌布而是糕饼 

tage kaj nokte 夜以继日，日夜不停地，坚持不懈地 

tago aranĝas, tago ŝanĝas
 (Z) 时日有安排，时日在改变（意为：世间的一切都在复一日地变

化着） 

tago festa — for aferoj 节日期间，公事停办 

tago post tago 一天又一天地；日复一日 

tago tagon sekvas, sed ne similas
 (Z) 一天接一天，天天不一样；日复一日，各不相同；日新

月异 

tajloro krimis, botisto pendas
 (Z) 裁缝犯了法，靴匠被吊死；一人犯法，他人受罚（意为：

无辜者常代人受过） 

taksi la dimension de evento 估量事态的规模 

taksi la sanon ni lernas en malsano
 (Z) 生病方知健康可贵 

talento ne sole natura, sed ankaŭ klerigita 才干不只是天赋的，也是由教育得来的 

tani al iu la haŭton
 (Z) 痛打某人，严惩某人；严厉斥责某人，严厉训斥某人——注：这条

惯用语在 PIV 中有两种解释：1）severe puni (p. 376); 2) lin bati (p.1084)。另外，在 PIV

的前身《Plena Vortaro de Esperanto》（《世界语原文大词典》，以下略为 pv）它也曾被解

释为：“severe riproĉi iun”（p. 463）。我认为对这三种解释我们应采取兼容的态度。据我

所知，这条惯用语在法语、德语和英语等西方语言中的相应的形式都作“痛打某人”、

“狠揍某人”讲，所以 PIV 把它解释成“lin bati”和“severe puni”是符合西方语言习

惯的。在《proverbaro esperanta》（以下略为 pe）中我们可以查得，它在该书最初按类

编排的版本中原是与“fari al iu bonan lavon”和“fari al iu predikon pri moro”（均作“严

厉训斥某人”讲）列在同一组（第 137 组）中的。由此可见，pv 中“severe riproĉi iun”

的解释是符合柴门霍夫的原意的，是不容摈弃的（PIV 摈弃这一义项是不妥当的）。因

此，这条惯用语可以译为：1）痛打某人，严惩某人；2）严厉训斥某人（法语：tanner；

德语：gerben）。 

Tantalaj turmentoj （因得不到所渴求的东西而产生的）难以忍受的痛苦；无法忍受的折

磨（坦塔罗斯在希腊神话中是主神 Zeŭso 之子，因泄露天机被罚入冥府，站在上有果枝、

水深及下巴的水中，口渴想喝水时，水即退去，想吃果子时，树枝即被风吹向高处） 

tapiŝon ne deziris, maton akiris
 (Z) 原先地毯不想要，过后只好拿草席（意为：好机会错过，

只好将就着用） 

teda kiel kulo 像库蚊一样令人生厌 

Temistoklo diradis, ke la laŭroj de Miltiado malhelpas lin dormi 地米斯托克利经常说：米

太亚得的桂冠使我不能入睡（米太亚得是古雅典的统帅之一，建立了赫赫战功，荣获桂

冠。当时另一位雅典政治家和统帅地米斯托克利听到人人称颂米太亚得，就经常这样说。

后来这句话成了一句名言，比喻不甘落后，要和别人并驾齐驱，也用于讽刺虚荣心强、

嫉妒别人成就的人） 



temp’ estas mono
 (Z) 时间就是金钱（意同：一寸光阴一寸金） 

temp’ estas valoro simile al oro
 (Z) 时间贵如金（意近：一寸光阴一寸金） 

tempo flatas, tempo batas
 (Z) 时间使人满意，时间也给人打击；时运有时好，有时坏 

tempo kaj cirkonstancoj saĝon alportas
 (Z) 时间和境遇会给人带来智慧（即：给人带来经验） 

tempo prenas, tempo pagas
 (Z) 时间拿走我们的东西，时间也偿还给我们（这是在对失去某

种东西的人进行安慰时说的话） 

tempo toleras, sed vero aperas
 (Z) 时间是宽容的，但真理终会出现［真相终会水落石出或大

白于天下］（意为：谬误和邪恶的存在只是暂时的） 

tempo venos, zorgon prenos
 (Z) （时机未到，）时机一到，就来关照 

tenajla manovro （军）钳形攻势 

tendeno de Aĥilo 跟腱 

teni al si la piedojn varmaj 保持常备不懈 

teni al si la ventron de ridego 捧腹大笑 

teni apertan tablon 招待客人吃饭来者不拒（指任何未受邀请的熟人，只要来了都可受到

饮食招待）；非常好客；招待客人十分慷慨 

teni bonan tablon 经常吃得好 

teni butikon 开铺子；开店 

teni ĉiujn fadenojn en sia mano 操纵全盘；大权在握（原指木偶戏演员把操纵木偶的线都

牵在自己的手里，演员牵动不同的线，木偶就做出各种不同的动作） 

teni en siaj manoj ies sorton 掌握某人的命运 

teni ion en sekreto 将某事保密 

teni ion en sia memoro 记住某事 

teni ion en siaj manoj 把某物捧在手中；把某事或某物掌握在自己手中 

teni ion malantaŭ seruro kaj riglilo 深藏某物；密藏某物；妥为保藏 

teni iun en vindoj 把某人裹在襁褓中；不让某人自由行动；束缚某人 

teni iun per fera mano
 (Z) 用铁手抓着某人；严加管束某人；严格控制某人 

teni iun sub la pantoflo 统治或压迫某人；对某人施威 

teni je distanco 与（某人）保持一定距离；避免与（某人）亲近；对（某人）敬而远之 

teni kunvenon 主持会议 

teni la [sian] buŝon 保持沉默；不作声 

teni la kason 掌管现金出入 

teni la kondukilojn en la manoj 掌握领导（或统治）权，掌管 

teni la nazon supren 鼻子朝天；态度傲慢；摆架子；翘尾巴 

teni la okulojn en streĉo
 (Z) 瞪大眼睛注视；全神贯注地看 

teni la okulojn malfermitaj 不让眼皮打架；克服困倦 

teni oficon 担任职务 

teni promeson 履行诺言；遵守诺言；践约；说话算数 

teni regstangon 控制；操纵 

teni sekreton 保密 

teni sian langon en la buŝo
 (Z) 闭口不言；守口如瓶；有话忍住不说 

teni sian promeson 遵守诺言；履行诺言；说话算数 

teni sian rangon 举止与自己的身分相称；举止不失身分 

teni sian vorton 信守诺言 

teni sin dorso ĉe dorso 背靠着背 



teni sin en ekvilibro 保持（身体）平衡 

teni sin sur la piedoj 站稳；支持住；不跌倒；站得住 

teni sub seruro 深藏；珍藏；密藏 

tia spirito, kiu plenigis la belan estaĵon 充实于美好肉体的心灵 

tiajn homojn oni ne povas mezuri per la ordinara ulno 那样的人是不能用普通尺度来衡量

的（意为：不是一般的人） 

tial, kiam vi donos almozon, ne sonigu trumpeton antaŭ vi, kiel faras la hipokrituloj en la 

sinagogoj kaj sur la stratoj, por havi gloron ĉe homoj
 (N) 所以你施舍的时候，不可在你

前面吹号，像那假冒为善的人，在会堂里和街道上所行的，故意要得人的荣耀 

tiam kaj tiam 时而；偶尔 

tie ĉi malbone, tie nebone
 (Z) 这儿糟糕，那儿也不好（意为：处境极为困难，没有任何出路） 

tie iras fumo per densaj nuboj
 (Z) 那里浓烟弥漫（意为：那里有一件非常可疑的事） 

tie kaj tie 处处；到处，在各处 

tie vi petos, vi tiros, vi nenion akiros
 (Z) 任你讨，任你要，一样东西得不到（意为：得不到

任何结果，白费力气） 

tiel estas, tiel restas
 (Z) 既然已经这样，那就仍然这样（意为：维持现状；使现状保持稳定，

不作任何改变）；维持现状；保持现状保持不变 

tiel estu! 但愿如此！（表示可能实现的愿望） 

tiel longe, kiel 只要（tiel longe, kiel li havis ankoraŭ propran kapitalon, li nenion domaĝis 只要

他还有资金，他就毫不吝惜） 

tiel nomata 所谓的；号称的；叫为„；叫做„ 

tiel same favorkore, kiel mi agis kun vi, vi agos kun mi
 (M) 我怎样厚待了你，你也要照样厚

待我 

tiel same, kiel se iu forkuras de leono kaj lin kaptas urso, aŭ li venis hejmen kaj apogis sian 

manon al muro kaj lin pikas serpento
 (M) 景况好像人躲避狮子又遇见熊，或是进房屋

以手靠墙，就被蛇咬 

tiel similaj unu al la alia, kiel du gutoj da akvo 像两滴水一样彼此相似；像极了；简直一模

一样 

tiel similaj unu al la alia, kiel du gutoj da roso 像两滴露水一样彼此相似；像极了；简直一

模一样 

tien kaj reen 往复地；来回地 

tien okuloj iras, kion la koro deziras
 (Z) 心里往哪里想，眼睛往哪里看；心之所想，目之所

往 

tikla punkto 弱点；要害 

tikli ies vantecon 满足某人的虚荣心；使某人扬扬自得 

timi kiel sciuro 像松鼠一样胆怯 

timi sian propran ombron
 (Z) 连自己的影子都害怕；胆小到极点（意为：毫无根据地感到

惊谎恐惧） 

timo havas grandajn okulojn
 (Z) 受惊之后草木皆兵；疑心生暗鬼；杯弓蛇影（源自俄语：у 

страха глаза велики.）（意近：风声鹤唳，草木皆兵） 

timu lupon edukitan kaj malamikon repacigitan
 (Z) 要提防驯化了的狼和言归于好的仇敌

（意为：恶人本性不会改变，敌人总归是敌人） 

timulo timas eĉ sian propran ombron 胆小的人连自己的影子都害怕（意为：胆小到极点） 

tintanta cimbalo
 (N) （有如）响钹鸣锣；华而不实的言辞 



tintigi la glasojn （为某人的健康等）碰杯；干杯 

tio aŭ alio 这样那样的事情［东西］；任何事情［东西］ 

tio ĉi estas laŭ lia gusto
 (Z) 这合乎他的口味（兴趣，爱好） 

tio estas （= t.e.）那就是；即 

tio estas alia rakonto 这是另一回事 

tio estas lia amata ĉevaleto
 (Z) 那是他的爱好（或话题） 

tio estas pura historio 这纯属捏造 

tio estas solida mono! 这是完全靠得住的！ 

tio kaj alio 这样和那样的事情［东西］；各种事情［东西］ 

tio ne estas la demando! 不是这个问题！这是文不对题的！问题不在这里！ 

tiraneco reagas sur la tiranon 暴政反过来施虐于暴君本身 

tiri el io instruon 从某事中吸取教训 

tiri iun el embaraso 使某人摆脱困境 

tiri iun en koton 使某人蒙受耻辱；毁坏某人名誉 

tiri iun je la orelo 揪（或提）某人的耳朵（以示对犯有小过失的人的惩罚） 

tiri konkludon el rezono 通过推理得出结论 

tiri la medolon de iu verko 摘录一部作品的精华 

tiri la ŝnurojn 暗中操纵；幕后鼓动 

tiri profundan spiron 深深地吸一口气 

tiri tonon 拉长声调 

titolo sen mono — sensignifa sono
 (Z) 捞不到钱的头衔只是一组没有意义的声音（这里的

“sono”指“titolo”的语音） 

tiu aŭ alia 任何的；任何人 

tiu, kiu iradas en mallumo, ne scias, kien li iras
 (N) 那在黑暗里行走的，不知道往何处去 

tiu, kiu semas ŝpare, ankaŭ rikoltos ŝpare; kaj tiu, kiu semas malavare, ankaŭ rikoltos 

malavare
 (N) 少种的少收，多种的多收 

tiun argumenton vi prezentas en tute malĝusta lumo 那一论据你是完全从错误角度提出的 

tolaĵon malpuran lavu en la domo
 (Z) 脏内衣要在家中洗；家丑不可外扬 

tomba silento 死一般的沉寂；万籁俱寂 

tomboj blankigitaj ekstere ŝajnas belaj, sed interne estas plenaj de ostoj de mortintoj kaj de 

ĉia malpureco
 (N) 粉饰的坟墓，外面好看，里面却装满了死人的骨头，和一切的污秽 

tomboj blankigitaj
 (N) 粉饰的坟墓；虚有其表的人或物（意思与汉语的“金玉其外，败絮

其中”相近）；伪善的人；伪君子；假道学 

tondi al iu la flugilojn 使某人受挫折；使某人无法施展才能；使某人失去劲头；限制某人

的活动；约束某人 

tondi la flugilojn de birdo 剪掉一只鸟的翅膀；使某人受挫折；使某人无法施展才能；使某

人失去劲头；限制某人的活动；约束某人 

tondi la flugilojn de iu 使某人受挫折；使某人无法施展才能；使某人失去劲头；限制某人

的活动；约束某人 

tondro kampulon memorigas pri Dio
 (Z) 雷声使乡巴佬记起上帝（意为：受到危险威胁时才

想起上帝） 

tordi al si la piedon 扭伤脚脖子 

tordi la [siajn] manojn （为某事苦恼、悲痛或在绝望时）绞扭双手 

tordi la buŝon 撇嘴（表示嫌恶） 



tordi la leĝon 曲解法律 

tordi ŝnurojn el sablo
 (Z) 用沙子搓绳；干徒劳无益的事；白费力气 

tordorompi la kapon al iu 拧断某人的头 

tra unu orelo eniras, tra la dua eliras
 (Z) 一只耳朵进，一只耳朵出；左耳进，右耳出；听过

就忘 

tra vitro de teruro pligrandiĝas la mezuro
 (Z) 受惊之后草木皆兵；疑心生暗鬼；杯弓蛇影 

trabo en sia okulo 自己眼中的梁木；自己的重大缺点 

trabori al iu la koron 刺痛某人的心；使某人十分伤心 

trabori al iu la orelojn （喊叫声）震某人的耳朵；讲话使人感到厌烦 

trafe aŭ maltrafe
 (Z) 要么打中，要么不中；不论命中不命中；不管成功不成功；不论成功

与否；要么成，要么败，豁出去了；不管三七二十一，豁出去了；不是完全成功，就是

彻底失败；成败在此一举；碰运气地；瞎碰地；胡乱地；漫无目的地 

trafi de Scilo al Ĥaribdo
 (Z) 想逃脱困境，反陷入更糟的境地；原来糟，现在更糟；才脱虎

穴，又入龙潭——注：来自希腊神话：Scilo（一作 Scila）和 Ĥaribdo（一作 Karibda）

原是希腊神话中的两个妖怪，后来用来分别指意大利一条狭窄的墨西拿海峡（markolo de 

Mesino）两侧的巨岩和大漩涡。水手如果想躲避巨岩往往就掉进大漩涡；如果想避开大

漩涡，就会撞上巨岩。 

trafi du celojn per unu ŝtono
 (Z) 扔一块石头打两个目标（意为：试图用一次行动获得两个

结果，即“一举不能两得”）。——注：见到这条惯用语我们会很自然地用汉语的“一举

两得”或“一箭双雕”来对译，但这种译法是不妥当的。请比较与它同组（291 组）的

另外两条惯用语的含义：kontentigi la katon kaj kune la raton 既使猫儿满意，又使耗子欢

喜（意为：试图做不可能做到的两全其美的事）；ke la lup‟ estu sata, kaj la ŝaf‟ ne tuŝata 既

要狼吃饱，又要羊不少（意为：很难实现的两全其美的办法；试图做不可能做到的两全

其美的事）。既然同组的另外两句都具有否定含义，“trafi du celojn per unu ŝtono”所要

表达的意思就不可能是肯定的，因而也就不可能简单地用汉语的“一举两得”或“一箭

双雕”来对译了，因为这两个汉语成语都具有肯定的含义。我认为正确的译法是直译加

注释：用一块石头打两个目标（意为：试图用一次行动获得两个结果）。这样译实际上

是向读者暗示“一举不能两得”（不相当于法语的：faire d‟ une pierre deŭ coups 一举两

得；英语的 kill two birds wth one stone.）；用一块石头打中两个目标；一举两得。 

trafi du muŝojn per unu bato 一下子拍死两只苍蝇；一举两得；一箭双雕 

trafi el fajro sub flamon （情况）愈来愈糟；每况愈下 

trafi en la manojn de iu 落入某人之手 

trafi en malfacilaĵojn 陷入困境 

trafi en malfavoron 失宠；不受欢迎 

trafi per la parolo rekte en la vizaĝon
 (Z) 直截了当地对„说 

trafi per la vizaĝo en koton
 (Z) 把脸跌进泥里；丢脸；丢丑；出洋相 

trafis falĉilo sur ŝtonon
 (Z) 镰刀砍到了石头上（意为：硬碰硬，强手遇到强手） 

trafis hakilo al ligno malmola
 (Z) 斧子砍到了硬木上（意为：遇到了强硬的抵抗，强手遇到

了强手，硬碰硬）——注：此句与“trafos hakilo al ligno malmola”含义不同。这两条

习语性谚语由于动词时态不同，喻义也就大相径庭。前者可译为“斧子砍到了硬木上（意

思是遇到了强硬的抵抗，强手遇到了强手，硬碰硬）”；后者似应译为：“斧子总会砍到

硬木上的（意为：仗势欺人者总会受到惩罚）”。这所以这样翻译，是因为在《Proverbaro 

Esperanta》最初按内容编排的版本中这两条谚语分别属于两个不同的组（723 组和 261

组）。让我们来比较一下这两组谚语的意思。与前者同组的谚语有：trafis pugno pugnon 



拳头碰上了拳头 / trafis falĉlo sur ŝtonon 钐镰砍到了石头上 / renkontiĝis la kato kun 

sentima rato 猫儿遇上了不知害怕的老鼠 / trovis malbonulo malbonulon pli grandan 恶

人遇到更恶的人。与后者同组的谚语有：lumo fariĝos, kulpulo troviĝos 一旦有了光，罪

犯无处藏 / pagos lupo por la ŝafo 强欺弱，总有报 / ankaŭ la lupon atingos la sorto 狼也

难逃天数 / por ĉiu ago venas la tempo de pago 凡事皆有报应之时。通过对两组谚语意思

的比较我们可以看出，上面所说的两条谚语的喻义是大不相同的。 

trafis pugno pugnon
 (Z) 拳头碰上了拳头（意为：硬碰硬，强手遇到了强手） 

traflugis anĝelo preter orelo
 (Z) 天使从耳边飞过（意为：谈话突然中止；忽然沉默下来） 

trafos hakilo al ligno malmola
 (Z) 斧子总会砍到硬木上（意为：仗势欺人者总会受到惩罚）

——参见“trafis hakilo al ligno malmola” 

tragedia ironio 悲剧性讽示（指剧中人未察觉而观众却能领会的常带有预言性的讽示），悲

剧性反讽 

tralavi la gorĝon
 (Z) 润嗓子；饮酒 

tranĉi al si la gorĝon 抹脖子；自刎 

tranĉi en la karnon 触及（某人）痛处或要害；刺痛（某人的）心；使（某人）在为伤心；

深深伤害（某人的）感情；采取断然措施 

tranĉi la Gordian nodon 斩断戈耳迪之结；以果断的措施迅速解决困难问题；大刀阔斧地

解决疑难问题（或难以圆满解决的复杂问题）；快刀斩乱麻（源出西方古代传说：弗利

基亚国王戈尔迪打了一个结并预言说能解开此结的人将成为亚细亚之王。后来亚历山

大·马其顿拔剑斩断此结，应此预言） 

tranĉi la okulojn 刺眼 

tranĉi la orelojn （声音）刺耳 

tranĉi rekte en la karnon
 (Z) 尖锐而中肯地批评（某人）；批评切中（某人的）要害。——

注：这条惯用语在 PIV 中有两种不同的解释：1）akre kaj trafe kritiki (p. 491); 2) uzante 

drastan rimedon (p.1127)。《世界语汉语词典》据此译为：1）一针见血（p.378）；2）采

取断然措施（p. 922）。我认为 PIV 的前一种译法比较接近于这条惯用语中的真正含义，

后一种译法则应被看作是 francismo（法语的特有表达方式）。请比较法语惯用语中 couper 

dans le vif（割到肉里； 采取断然措施）。在世界语中还没有能找到法语中的这样的用

例。至于这条惯用语的确切译法，严格地说，“一针见血”并不很妥当。据《现代汉语

词典》的解释，“一针见血”的意思是“比喻说话简短而能说中要害”，并无“批评”的

含义。我认为比较妥当的译法是：尖锐而中肯地批评（某人）；批评切中（某人的）要

害。 

transiri en alian mondon 到另一个世界去；去世；逝世；仙逝 

transiri en alian pli bonan mondon 到另一个更美好的世间去；仙逝；归天；去世 

transiri en pli bonan mondon 到更美好的世间去；仙逝；归天；去世 

transiri la limojn 超过限度；做得太过分；走极端 

transiri la Rubikonon 渡过卢比孔河；迈出决定性的一步；采取断然行动；作出最后抉择；

闯过有重要意义的一关；下重大决心；破釜沉舟（卢比孔河是意大利北部的一条河。当

庞培和元老院共谋推翻凯撒时，凯撒曾渡过这条河进攻他们） 

transiri Rubikonon = transiri la Rubikonon 

transirinta en alian mondon 已经到了另一个世界；已经死去 

transiru ni al la aferoj 我们谈正题吧；我们言归正传吧 

transpasi al la tagordo 进入议程 

transpasi la limon 超过限度；做得太过分；走极端 



transpasi Rubikonon = transiri la Rubikonon 

transsalte — senhalte
 (Z) 一跳过去就不停地跑（形容速度快） 

transsendu, mi petas （如收信人已离开或已迁往他处）烦请转寄（信封用语） 

transvivi sin mem 虽死犹生（死后活在人们的记忆中）；（永远）活在人们的记忆中 

trapafadi la aeron
 (Z) 接二连三射穿空气；屡遭失败 

trapasi la linion 出界（指球场上界线） 

traserĉa letero 搜查证 

trastreki siajn tojn 给自己写出的字母 t 全都划上短横；认真细致；注意细节；一丝不苟 

travidi ies koron 看穿某人的心 

travitrina rigardado 只看橱窗不买货 

tre facile kalkuleblaj 屈指可数；廖廖无几 

tremo atakas
 (Z) （因害怕）发抖，哆嗦 

treni la krurojn （因受伤或疲乏）拖着脚走路，拖着步子走路；步履艰难 

treni sian ekzistadon 勉强维持生存［生活］ 

treni sian mizeran vivon 过着悲惨的生活 

treni sian vivon de mizero al mizero
 (Z) 过着艰难困苦的［悲惨的］生活；艰难度日 

treniĝi en la vojsulkon 驶进老车辙；走上常规；恢复常规；重操旧业 

trinki akvon el sia cisterno
 (M) 从自己妻子那里得到快慰（意为：不在外面寻花问柳。源出

《圣经·旧约》《箴言》5：15：原句为：trinku akvon el via cisterno, kaj fluantan el via puto.

你要喝自己池中的水，饮自己井中的活水。意为守住婚姻的本分，只能在正当的婚姻中

寻求满足） 

trinki el la fonto de la muzoj 获得（文艺方面的）灵感；汲取灵感 

trinki kaj manĝi 维持生命；生存； 欢宴；大吃大喝 

trinki la akvon de Leteo 忘却过去（参见 fali en Leteon） 

trinki la kalikon de lia kolero!
 (M) 喝耶和华的忿怒之杯 

trinki la maldolĉan kalikon 忍受苦难；饱尝辛酸 

trinki pro ies sano
 (Z) 为某人的健康干杯；举杯祝某人健康 

trio plaĉas al Dio
 (Z) 上帝喜爱三；好事都成三（西方人认为三是最完美的数字，因而用三

来作上帝神性的象征。例如，宇宙中的一切都要经过“发生”、“发展”、“结束”三

个阶段；世界是由空气、海洋和土地组成的；在西方神话中世界是由朱庇特即天神、尼

普顿即海神和普路同即冥神分别掌管的；自然界可以划分为矿物界、植物界、动物界三

部分；世界上的各种色光都可以由三原色即红、黄、蓝复合而成，等等） 

tro akra fajro estas sen daŭro
 (Z) 烧得过旺的火不持久（意为：凡事不可过分） 

tro alta postulo aĉetanton ne ŝarĝas
 (Z) 过高的需求并未给顾客造成负担（这是卖货人在讲

价钱时对顾客所讲的话。意为：尽管这种商品销路好，但售价没有因此而提高） 

tro da bono ne turmentas
 (Z) 过多的钱财不会使人苦恼（意为：钱财越多越好。此句中的

bono 相当于 bonaĵo，即财产，值钱的东西） 

tro da enspezo ne estas tro da pezo
 (Z) 收入的钱财再多，也不会重得拿不动（意为：收入越

多越好） 

tro da konfido kondukas al perfido
 (Z) 过分信赖，终被出卖 

tro da kuiristoj kaĉon difektas
 (Z) 厨师太多，糊了粥锅（意为：人多反而把事情搞坏。意近：

艄公多了打烂船） 

tro da libero kondukas al mizero
 (Z) 行动过于放任，必然招致贫困（意为：长期沉湎于花天

酒地的生活而不知约束，必然会把钱财挥霍光） 



tro da metioj — profitoj neniaj
 (Z) 手艺过多，反无收益（意为：什么都想学，结果什么都

学不会或学不精） 

tro elektema ricevas nenion
 (Z) 过分挑剔的人一无所得 

tro fervori estas danĝere 过分热心是危险的 

tro forta ĵuro — la afero ne pura
 (Z) 过头的誓言——肮脏的勾当（意为：越是行为不端的人，

越是赌咒发誓，竭力否认自己的卑劣） 

tro grandaj kalkuloj kondukas al nuloj
 (Z) 计划过于庞大［算计过了头］，反而落空 

tro kara aranĝo por malkara tagmanĝo
 (Z) 为安排一顿便宜的午餐而花去过多的钱（意为：

得不偿失） 

tro longa atendo ĝis fino de l’ vendo
 (Z) 等到全部卖完，时间太长了（意为：时间太长，不

愿等下去） 

tro longa sufero — malgranda espero
 (Z) 受苦时间过长——希望变得渺茫 

tro multe da salo malbonigas la manĝon
 (Z) 过多的盐会使菜肴失去美味（意为：讲话过分

追求妙趣或写文章过分讲究辞藻，反令人生厌） 

tro nutrata kapro fariĝas kiel apro
 (Z) 山羊喂得过饱就会变得像头野猪（意为：幸福或富足

使人傲慢） 

tro rapida akcelo ne kondukas al celo
 (Z) 欲速则不达 

tro rapida edziĝo — porĉiama kateniĝo
 (Z) 仓促结婚，负累终身（古代离婚不像现代这么容

易，所以不经慎重考虑而匆忙结婚的人往往一辈子都要为自己的选择而后悔） 

tro rapida faro estas nur baro
 (Z) 欲速则不达 

tro rapida laboro, tro malgranda valoro
 (Z) 活儿干得过快，价值也就过小 

tro rapida riĉiĝo diablon ĝojigas
 (Z) 发家致富过快使魔鬼感到高兴（意为：暴发户都是发的

不义之财） 

tro saltas la rato — ĝin kaptas la kato
 (Z) 耗子蹦得太欢，就会被猫捉住（意为：过于放纵

自己行动的人会落到可悲的下场） 

tro sata, tro bata
 (Z) 过分富贵，过分骄横 

tro streĉi la arkon 把弓张得太紧；提出过高的要求；搞得太过火；做得过分 

tro ŝvelaj vortoj 大话；浮夸的话 

troa festeno estas veneno
 (Z) 过于丰盛的宴席等于毒药 

troa formo de ĝentileco estas embarasa 过分的礼节使人感到不自在 

troa petolo danĝera por kolo
 (Z) 嬉戏过多会使人摔断颈骨（意为：放荡淫乐过度会毁掉人

的一生） 

troa petolo estas danĝera por la kolo
 (Z) 嬉戏过多会使人摔断颈骨（意为：放荡淫乐过度会

毁掉人的一生） 

troa rido naskas ploron 乐极生悲 

troigita [afekta] sentemo 神经过敏；多愁善感；假仁假义 

trompi ies okulojn 避开某人的目光；躲过某人的视线 

trompi la tempon 消磨时间；消闲 

trompita koko 妻子有外遇的丈夫；王八 

trovi bonan akcepton 受到良好的（热情的）接待 

trovi en iu sian majstron 承认某人比自己高明 

trovi favoron ĉe 得宠于某人；受某人青睐；得到某人的欢心 

trovi la horojn longaj 觉得时间长；感到无聊 

trovi malvarman akcepton 受到冷淡的接待；受到冷遇 



trovi plaĉon en ies okuloj 博得某人喜爱［青睐］ 

trovi sian majstron 遇到比自己高明的人，遇到比自己强的对手 

trovi sian vojon al Damasko
 (N) 找到去大马色的路（意为：改宗，皈依，改变思想；据《新

约》记载，扫罗曾迫害基督徒，后在去大马色的路上看见异象，于是转变为虔信的基督

徒） 

troviĝas bonaj homoj en la mondo
 (Z) 世上总会有好心人（意为：困难时总会有人来相助的） 

troviĝi ĉe la bordo de senfundaĵo 处于毁灭的边缘，濒于灭亡 

troviĝis ĉe la rando de la ruino 行将毁灭；濒临破产 

trovis malbonulo malbonulon pli grandan
 (Z) 恶人遇到更恶的人 

trovita infano 捡来的孩子；弃婴 

trudiĝema demando 纠缠人的问题；使人腻烦的问题 

trudiĝema gasto 因呆得太久而令人讨厌的客人；不速之客 

trudita karto 不可避免的选择；被迫接受的没有选择余地的事物 

truon de l’ honoro flikos neniu tajloro
 (Z) 没有一个裁缝能补好名誉上的破洞 

tuj falis de liaj okuloj kvazaŭ skvamoj; kaj li tuj ricevis vidpovon, kaj leviĝis kaj baptiĝis
 (N) 

扫罗的眼睛上，好像有鳞立刻掉下来，他就能看见，于是起来受了洗 

turmentata animo （= damnito）痛苦的灵魂，罚入地狱的人 

turmenti ies paciencon 使某人无法忍受；使某人着急（或发脾气） 

turnadi la dikfingrojn 抚弄大拇指；闲得无聊 

turnadi la okulojn 眼睛溜溜转或向四周转 

turni al iu la dorson 把背转向某人，不理睬某人，轻视某人 

turni al iu la kapon 使某人头晕；使某人晕头转向；使某人头脑发昏；把某人迷住；使某

人迷恋 

turni ies atenton al io [sur ion] 促使某人注意某事 

turni kaj returni ideon en ĉiu direkto 从各个角度反复考虑一个主意；反反复复地从各个角

度来表达一个想法 

turni la [sian] dorson al iu 不理睬某人 

turni la alian vangon
 (N) 转过另一边脸来让人打；容忍；宽大为怀 

turni la dorson al iu 把背转向某人；不理睬某人 

turni la kapon de virinoj 使女人爱上自己；使女人神魂颠倒；把女人迷住 

turniĝadi kiel serpento
 (Z) 像蛇一样扭动；拼命挣扎——注：《世界语汉语词典》在 p.938

上只译出这条惯用语的字面义“像蛇一样扭动”，但没有译出它的喻义。既然是惯用语

语，词典就应译出它的喻义，否则读者是很难从字面推知它的真正含义的。在《Proverbaro 

Esperanta》的分类索引中，这条惯用语是被列在 24 项（barakto）项下的，因此，它的

比喻义应该是“拼命挣扎”。与它同组（76 组）的惯用语还有：batadi kiel fiŝo kontraŭ glacio 

/ barakti kiel fiŝo ekster la akvo / kuradi kiel venenita muso / kurbiĝadi kiel diablo en akvo 

benita / bataladi kontraŭ la sorto。 

turniĝi kiel vento 随风转向；随风倒；变化无常（指无坚定信念、无定见） 

turniĝis la vento 风向转了；形势变了 

turniĝo dekstren! 向右转！ 

turniĝo maldekstren! 向左转！ 

turo el eburo 象牙之塔；逃避现实生活的隐蔽所；脱离现实生活的小天地 

tuso kaj amo ne estas kaŝeblaj
 (Z) 咳嗽和爱情藏不住 

tuŝi ies kordon 触动某人的心弦；打动某人的心 



tuŝi ies koron 触动某人的心弦；使某人深受感动；感人心灵 

tuŝi ion kvazaŭ per fingro 好像能用手指触到似的；看清某事物；对某事物确信不移 

tuŝu, koĉero! （马）车夫，走吧（命令车夫用鞭驱马） 

tuta jam sata, sed okulo malsatas
 (Z) 肚饱眼馋（意为：贪婪无度） 

tute egale 反正一样；无关紧要；无所谓 

tute ekster si de ĝojo 喜不自禁；乐不可支 

tute ĝuste laŭ lia gusto 完全合乎他的口味（兴趣、爱好） 

tute libera, kiel birdo aera
 (Z) 像空中的飞鸟一样自由自在［或无拘无束］ 

tute ne ĝeni sin pri... （对„）毫不在乎；毫不在意；一点儿也不介意 

tutfigura portreto 全身画像 

U 

unu amiko malnova pli valoras ol du novaj
 (Z) 一个老朋友胜似两个新朋友 

unu belan tagon 有一天（用在讲述故事或对未来的预见中）；将来有一天 

unu fajrero estas sufiĉa, por eksplodigi pulvon 一粒火星足以使火药爆炸 

unu fava ŝafo tutan ŝafaron infektas
 (Z) 一羊生癞癣，传染一大群；一只羊生癞疮，整群羊

都遭殃（意为：一人作恶，万人遭殃；一粒老鼠屎，坏了一锅粥；一个老鼠坏了一锅汤；

一条鱼腥了一锅汤） 

unu floras, alia ploras
 (Z) 一人得意，一人哭泣；一人运气好，一人泪珠抛 

unu floro ne estas krono, unu monero ne estas mono
 (Z) 只用一朵花编不成花冠，只有一枚

钱币不能算有钱（意思与“独木不成林”相近） 

unu fojon oni donas kaj tutan vivon fanfaronas
 (Z) 慷慨只一次，吹嘘一辈子 

unu fojon por ĉiam meti finon al io 一劳永逸地结束某事 

unu fojon por ĉiam 一劳永逸地，只此一次地，最后地，最终地 

unu fojon ŝtelis pomon kaj perdis por ĉiam honestan nomon
 (Z) 偷了一次苹果，贼名永远难

躲 

unu guto plenigas la glason
 (Z) 一滴水可以把玻璃杯装满 

unu hako kverkon ne faligas
 (Z) 一斧子砍不倒大栎树；一锹挖不成一口井 

unu hirundo printempon ne alportas
 (Z) 一只燕子带不来春天；独燕不成春（意为：不能凭

偶然现象判断事物本质或仅凭孤例下结论）（源出《伊索寓言》《年轻的浪子和燕子》：

一个挥霍浪费的青年花光了父亲的遗产，只剩下一件外套。一天，他看到一只燕子飞来，

就以为春天来临，便把外套卖了。可是很快天又冷起来，这个花花公子便愤怒地埋怨燕

子骗了他。一说是亚里斯多德语） 

unu hodiaŭo egalvaloras du morgaŭojn 一个今天抵得上两个明天 

unu kaj tiu unua 同一个（东西）；同一件（事情）；完全一样的（事物） 

unu kapo facile trovas apogon
 (Z) 一个脑袋容易找到支撑物（意为：众人帮一人容易） 

unu la alian 互相 

unu malamiko pli difektas, ol cent amikoj protektas 一个敌人为害，超过百个朋友相助 

unu malsaĝulo povas pli multe demandi, ol dek saĝuloj povas respondi 一个傻子提出的问

题，十个聪明人也回答不出 

unu momento da karesoj valoras pli, ol unu jaro da povo 片刻的爱抚胜过一年的强权 

unu najlo alian elpuŝas 一钉入，一钉出；新的来，旧的去（意为：新的挤掉旧的，常用来

指习惯、感情、爱情等） 



unu orienten, alia okcidenten
 (Z) 一人向东，另一个向西；各奔东西（意为：分手后各走各

的路） 

unu ovo malbona tutan manĝon difektas
 (Z) 一个臭鸡蛋，毁了一顿餐（意近：一粒老鼠屎，

坏了一锅粥；一个老鼠坏了一锅汤；一条鱼腥一锅汤）；一个臭鸡蛋，弄坏菜一盘 

unu pasero alian valoras
 (Z) 麻雀和麻雀，彼此都一样（意为：谁也不比谁强；一路货色；

半斤八两） 

unu pekulo pereigas multe da bonoj
 (M) 一个罪人，能败坏许多善事 

unu por ĉiuj, ĉiuj por unu 我为人人，人人为我 

unu post unu 一个接着一个地，一个一个地 

unu saĝo estas bona, du estas pli bonaj
 (Z) 一人的智慧好，两人的智慧更好 

unu similas nulon, ne prezentas kalkulon
 (Z) 一和零差不多，算不了什么（意为：单独的一

件事物或一个人无足轻重） 

unu sola guto la glason plenigas
 (Z) 只要再加一滴，就可把杯子装满（杯子里的水已经接近

杯口，如果再加一滴，水就会把杯子装满或溢出。意为：某人的忍耐已经快到极限，不

能再撩拨或刺激他了；或某人已经忍受了许多痛苦，如果再给他增加一点，他就忍受不

住了） 

unu soldato militon ne faras
 (Z) 一个士兵打不起仗来 

unu vido taŭgas pli ol dek aŭdoj
 (Z) 见一次胜过听十次；百闻不如一见 

unu vorto estas sufiĉa por saĝulo 对聪明人一句话就够了；聪明人一点即破；对于明白事理

的人无需多言 

unu vundo alian kuracas
 (Z) 一伤治一伤；以毒攻毒 

unu, du, tri, kvar, kaj finita la far’
 (Z) 一二三四，一切完事！（意为：做事迅速、干脆） 

unua atesto estas la vesto
 (Z) 衣饰是第一标志 

unua paŝo iron direktas
 (Z) 第一步决定行走的方向（意为：好的开头决定整个事情的成败） 

unua venis, unua prenis
 (Z) 最早来的，最先拿；先来的，先得益 

unue zorgi la plej gravan 要紧的事情先做或先处理；分轻重缓急处理事务 

unueco donas fortecon
 (Z) 团结产生力量；团结就是力量 

unueco donas forton 团结产生力量；团结就是力量 

unueco estas forto 团结产生力量；团结就是力量 

unufoja pago 整笔支付 

unufoje abato, ĉiam abato 当了修道院长就一辈子是修道院长；当过贼就一辈子是贼 

unufoje por ĉiam 一劳永逸地；一次了结地；永远地；断然 

unufoje ŝtelinta restas ĉiam ŝtelisto
 (Z) 一次做贼，永远是贼（意为：一旦干了不名誉的事，

坏名声永远洗刷不掉） 

unuj servas la partion, aliaj volas servigi la partion al si 一些人服务于党，另一些使党为自

己服务 

unukopeka kandelo bruligis Moskvon 一戈比的小蜡烛，烧掉了整个莫斯科 

ursa servo 熊的效劳；帮倒忙；弄巧成拙（源出俄国作家克雷洛夫的寓言《隐士和熊》。熊

看到朋友（隐士）额上有只苍蝇，便捡起一块大石头朝他的头砸去，结果把朋友砸死） 

urson al mielo oni ne tiras per orelo
 (Z) 不可拽着耳朵强迫熊吃蜜（意为：不可用粗暴方式

强迫人接受好处。意近：老牛不吃水，何必强按头） 

urson evitu, duonpatrinon ne incitu
 (Z) 见黑熊要躲避，对后妈莫刺激 

urtikon frosto ne difektas
 (Z) 严寒冻不坏荨麻（意为：坏人往往走运或得势） 

uzi monon kaj admonon kaj flaton kaj baton
 (Z) 用一切手段；尽一切可能；千方百计；不



择手段 

uzi siajn proprajn piedojn 步行；安步当车 

uzu bone la vivon, ĉar la vivo ne estas longa 好好度过你的一生吧，因为生命短促 

uzu tempon estantan, antaŭvidu estontan, memoru estintan
 (Z) 把握现在，预见未来，铭记

过去 

V 

vadi tra la sango 在血泊中挣扎 

vagadi en la vasta mondo 漂泊在广大的世界上；浪迹天涯 

vagi kiel turmentata animo 像痛苦的灵魂［罚入地狱的人］那样游荡；忧心忡忡地、孤独

地走（turmentata animo = damnito） 

valoras ne la vesto, valoras la enesto
 (Z) 衣裳不足贵，贵在穿衣人；有价值的不是外表，而

是实质 

valoron de objekto ni ekkonas post difekto
 (Z) 物品的价值只有在损坏后才为我们所认识；

东西好不好，坏了才知道 

vana espero 不能实现的希望 

vana partio 未决胜负的一盘棋；和棋 

vane perdi siajn vortojn 徒费唇舌 

vane vi tentas, mi ne konsentos
 (Z) 不管你怎样引诱，我都不会同意（意为：坚决拒绝） 

vango ĉe vango 脸蛋儿偎着脸蛋儿（表亲昵）；耳鬓厮磨 

vantaĵo de vantaĵoj, ĉio estas vantaĵo
 (M) 虚空的虚空，凡事都是虚空！（这是《旧约》《传道

书》第一章开头的一句。《传道书》实际上是一部阐发人生哲理的散文诗集，其中有很

多诗句反映了人世无常，一切皆空的思想。佛教认为四大皆空。中国有句俗语：一心无

挂，四大皆空。人是赤条条来，赤条条去的；生不带来，死不带去！《红楼梦》“好了歌”

说：“世人都晓神仙好，惟有功名忘不了，古今将相在何方？荒冢一堆草没了。世人都

晓神仙好，只有金银忘不了，终朝只恨聚无多，聚到多时眼闭了。”明代的《万空歌》

也说：“天也空，地也空，人生渺渺在其中。日也空，月也空，东升西坠为谁功？金也

空，银也空，死后何曾在手中？妻也空，儿也空，黄泉路上不相逢！权也空，名也空，

转眼荒郊土一封！”读着东西方的这些至理名言，人们怎能不怆然泪下？） 

varma angulo （战场上的）热角（指战斗激烈处）；激战地 

varma batalo 激烈的战斗 

varma koro 热心肠；善良的心 

varma temperamento 多情的性格（意为性欲强；好色） 

varmaj spuroj 新的足迹（或脚印） 

varmigi ĝis ruĝo 把„烧红；使赤热 

varmigi sin en la suno 洒太阳（取暖） 

vasta estas la vojo kondukanta al la pereo, kaj multaj tra ĝi eniras
 (N) 引到灭亡的路是大

的，进去的人也多 

vazo rompita longe sin tenas
 (Z) 破罐子经久耐用（意为：病弱之身往往长寿；带病延年；

病夫多长寿） 

ve al iu! 人（要）遭殃（倒霉）了！ 

ve al la lando, kies reĝo estas infano 孩童当国王，王国要遭殃 

ve al la venkitoj! 哀哉战败者！败者该遭殃！（表示胜利者要求索取全部胜利果实的意图。



来自拉丁语：vae victix!） 

ve al tiuj, kiuj estas saĝuloj en siaj okuloj kaj antaŭ si mem kompetentuloj!
 (M) 那些自以为

有智慧，自视为聪明的人，有祸了！ 

ve al vi, skribistoj kaj Fariseoj, hipokrituloj! ĉar vi similas al tomboj blankigitaj, kiuj ekstere 

ŝajnas belaj, sed interne estas plenaj de ostoj de mortintoj kaj de ĉia malpureco
 (N) 你

们这假冒为善的文士和法利赛人有祸了！因为你们好像粉饰的坟墓，外面好看，里面却

装满了死人的骨头和一切的污秽 

veki la hidron de multkapeco
 (Z) 招惹难于根绝的祸患（hidro 是希腊神话中的七头蛇，斩去

其中的一个头会立即长出两个头来） 

veladi antaŭ la vento 顺风航行；一帆风顺；进展顺利 

veladi tuj ĉe la vento 几乎顶风航行；逼风驶船 

velki el memoro 从记忆中消失；淡忘 

venas ĉagreno sen granda peno
 (Z) 烦恼到心头，丝毫不费力（意为：烦恼不请自来） 

venas kvazaŭ vokita kaj petita
 (Z) 来得正好；很受欢迎 

venas la nokto, kiam neniu povas labori
 (N) 黑夜来到，就没有人能工作了（意为：事情要趁

白天做） 

venas profito — venas merito
 (Z) 来了利益，来了功绩（意为：一个人如果在物质上获得了

好处，功绩也就会随之而来；名利双收） 

venas proverbo el popola la cerbo
 (Z) 谚语出自民众的智慧 

venas prudento post la ĝusta momento
 (Z) 机失智来（意为：为时已晚。意近：事后诸葛亮） 

venas rido post minaco, kaj paciĝo post malpaco
 (Z) 威胁消失欢笑来，争吵过后便和解 

vendi katon en sako 卖装在袋里的猫；卖东西不让看货 

vendi por kuiraĵo el lentoj sian rajton de unuenaskiteco 为一碗红豆汤而出卖自己的长子

继承权；为贪图眼前小利而放弃最生要的东西；因小失大；见利忘义 

vendi por kuiraĵo el lentoj sian rajton de unuenaskiteco
 (M) 为一碗红豆汤而出卖自己的长

子的名分；为贪图眼前小利而放弃有长远价值的重要的东西；因小失大；见利忘义 

vendi sian animon 出卖灵魂 

vendi sian konsciencon 出卖良心 

vendi sin al iu 卖身给某人；把自己的灵魂出卖给某人 

vendiĝi kiel varmaj bulkoj 销售得很快；畅销 

venenaj muŝoj putrigas kaj haladzigas la oleon de parfumisto
 (M) 几只有毒的死苍蝇能使做

香料者的膏油发霉变臭 

veni al ies oreloj 传到某人耳中；给某人知道了；走漏风声 

veni al iu kun la ĉapelo en la mano 持帽到某人处；卑躬屈膝地来请求某人施舍或帮助 

veni al la oreloj 听到；听说 

veni en akordon pri io 对某事达成一致意见 

veni en embarason 陷入困境 

veni en kontakton kun iu aŭ io 开始与某人或某物接触；与某人或某物建立联系 

veni en la kapon 被想到；想起 

veni en la mondon 出世；诞生；进入上流社会 

veni en sakstraton 进入死胡同；到了走投无路的地步；束手无策；陷入僵局 

venigi akvon en la buŝon 促进食欲；令人垂涎欲滴 

venis al mi en la cerbon = venis al mi en la kapon 

venis al mi en la kapon （主意、计划等）被我想到；我想起 



venis fino al mia latino
 (Z) 我被搞糊涂了；我智穷计尽了；智穷才尽，不知所措；江郎才尽

（源自法语：au bout de son latin） 

venis mizero — helpu min, frato; pasis mizero — for, malamato
 (Z) 苦难来时，请帮帮我，

老弟；苦难过后，滚开，讨厌的家伙（意近：过河拆桥） 

venis tranĉilo al la gorĝo
 (Z) 刀子搁到了脖子上；使受到严重威胁（濒临生命危险）；使陷于

绝境 

venis, vidis, venkis 我来了，看见了，战胜了；我来，我见，我征服；无往而不胜（相传古

罗马凯撒大帝在一次速决的战役中打败了敌人之后立即写信给一位友人报捷，信的内容

只有短短的三个双音节的拉丁文单词“veni, vidi, vici”，译成世界语就是“venis, vidis, 

venkis”。这句话在西方历来为人们所推崇，不是没有道理的。它的结构严谨对称，意

思直截了当，活龙活现地表现出凯撒骄横自傲、目空一切的性格特点。这句话的世界语

译文保留了原文的头韵（aliteracio，即每个词都以相同的辅音开头）和音节数，读起来

音韵铿锵，节奏整齐。此外，凯撒在这句话中还运用了“连词省略”(elipso de konjunkcio)

修辞格，这就使得句子更加简练有力） 

venkas ne forto, venkas la sorto
 (Z) 强力不能战胜命运，命运却能战胜强力；暴力不能战胜

命运，命运却能战胜暴力 

venki sin (mem) 自制；自我克制 

venkiton oni ne batas
 (Z) 战败者不可击（意为：不打无抵抗能力的人。意近：穷寇勿追） 

venos ŝtelisto al la juĝisto
 (Z) 小偷总有一天要来见法官（意为：坏人终将到惩罚） 

venos tempo, venos konsilo
 (Z) （时候未到，）时候一到，主意也到（意为：遇事拿不定主意

时可暂时搁一搁，不要急于去处理或下结论） 

venta kapo 轻浮的人 

ventaj vortoj 空话 

vento al li ekflugis sub la haŭto
 (Z) 他吓得毛骨悚然；他不寒而栗 

vento sendita tondron reportos
 (Z) 被送走的风会把雷电带回；害人者反害己 

ventro malsata orelon ne havas
 (Z) 饥饿的肚子不长耳朵；枵腹不听说教（意近：衣食足而

后知礼义。源自拉丁语：venter aures non habet.） 

venu, ni ĝuu sufiĉe volupton ĝis la mateno, ni plezuriĝu per la amo!
 (M) 来吧！我们来饱享爱

情，直到天亮，我们要在爱中尽情享乐 

vera kiel vorto de profeto
 (Z) 像先知的话一样真实；非常真实 

vera opinio montriĝas en ebrio
 (Z) 酒后吐真言 

verda flanko （船的）右舷 

verda lumo 绿灯（指示车辆“可以通行”的绿色灯光；在飞机、轮船的航行中指示“在右

侧”） 

verda maljuneco
 (M) 老当益壮；（老年人的）精力充沛［精力旺盛］；矍铄的老年 

vergo doloras, sed saĝon ellaboras
 (Z) 棍子打人疼，叫人变聪明 

vermuto kaj galo
 (M) 茵陈和苦胆；最令人厌恶的东西 

vero kaj virto kuŝas en la mezo 真理和美德存在于中庸之中 

vero ne bezonas mediti nek spriti
 (Z) 真理既不需要沉思，也不需要机智 

verŝajna preteksto 合乎情理的借口；委婉的借口 

verŝi aeron al aero
 (Z) 把空气倒向空气；干徒劳无益的事；白费力气 

verŝi akvon en sia vinon 往自己酒中掺水；克制自己；降低要求（moderigi siajn postulojn, 

siajn projektojn, ktp） 

verŝi larmojn kvazaŭ per riveroj 泪水横流；泪如雨下 



verŝi malvarman akvon sur ies entuziasmon 给某人的热情泼冷水；打击某人的热情 

verŝi mokon sur iun [sur ion] 嘲笑某人［某事］ 

verŝi oleon sur fajron 火上加油（意为：使已很强烈的情欲更加强烈。= eksciti pasion jam tre 

fortan。比较：enverŝi oleon en la fajron） 

verŝi oleon sur la ondojn 往波涛上浇油；使争吵［争论］平息下来（据说把油倒在海上可

以起到使波涛平静下来的作用。这条惯用语可以看作是“enverŝi oleon en la fajron”的

反义语） 

verŝi oleon sur malkvietajn ondojn 息事宁人；劝解；平息风波；调停争端（据说把油倒在

海上可以直到使波涛平静下来的作用） 

verŝi oleon sur ondojn = verŝi oleon sur la ondojn 

verŝi sian sangon por... 为„洒热血；为„献出自己的生命 

vespere ĝuu lunon, sed ne serĉu la sunon
 (Z) 晚间就该赏月而不该寻找太阳（意为：不要寻

找不可能找到的东西；不要作无谓的寻求） 

vespero lacigas, mateno freŝigas
 (Z) 晚上使人疲倦，早晨使人精神饱满（意为：人要早睡早

起） 

vesti sin kun gusto 穿着很有风度；穿着雅致 

vestiĝu per honto kaj malhonoro tiuj, kiuj fanfaronas kontraŭ mi
 (M) 愿那向我妄自尊大的，

披惭愧，蒙羞辱 

vestita kiel Eva antaŭ la falo （指妇女）光着身子；赤身露体；一丝不挂 

vesto eluzita, sed pureco spirita
 (Z) 衣服破旧，但心灵纯洁 

vesto homon prezentas
 (Z) 衣衫展示人；人靠衣装；人靠衣衫马靠鞍（人总是按自己的爱好、

习惯和地位打扮自己，因而衣服表现一个人的、身分、性格等；我们见其衣服便知其人） 

vestu vin per gloro kaj belegeco
 (M) 你要以尊荣威严为衣服 

veti je dek kontraŭ unu 以一赔十地进行打赌；完全有理由相信；有十分把握；有绝对把握 

veturi kun favora vento 顺风行船；一帆风顺；进展顺利 

veturi kun kontraŭa vento 逆风行船；在困难条件下工作；不顾一切反对坚持进行工作 

veturi kun posta vento 顺风行船；一帆风顺；进展顺利 

veturi per akvo 由水路走；乘船 

veturi sur sia paro da kruroj
 (Z) 乘 11 号车子（意为：徒步行走）；安步当车 

vi amas preni, amu redoni
 (Z) 你喜欢借，也要喜欢还；好借好还，再借不难 

vi amu unu la alian
 (N) 你们要彼此相爱 

vi blindaj gvidantoj! kiuj elkribras la kulon kaj glutas la kamelon!
 (N) 你们这瞎眼领路的，

蠓虫你们就滤出来，骆驼你们倒吞下去！ 

vi devus esti pli saĝa 你本来应该更懂事些；你本应更明事理 

vi estas la salo de la tero; sed se la salo sengustiĝis, per kio ĝi estos salita?
 (N) 你们是世上的

盐；盐若失了味，怎能叫他再咸呢？ 

vi estas lia karno, lia sango 你是他身上的肉，身上的血（意为：他的儿子或女儿） 

vi estas perditaj 你们完蛋了；你们被打败了 

vi estas polvo kaj refariĝos polvo
 (M) 你本是尘土，仍要归于尘土 

vi estas sigelo de perfekteco, plena de saĝo kaj plej alta grado de beleco
 (M) 你无所不备，智

慧充足，全然美丽 

vi estas varma 你接近了；你离得不远了（指游戏中与所寻找的目的物接近或离所猜的答

案不远） 

vi estu saĝaj rilate la bonon kaj malkleraj rilate la malbonon
 (N) 你们要在善上聪明，在恶上



愚拙 

vi formetu, rilate al antaŭa konduto, la malnovan homon, pereeman laŭ trompaj deziroj
 (N) 

你们要脱去你们从前行为上的旧人，这旧人是因私欲的迷惑，渐渐败坏的 

vi hipokritulo! eltiru unue la trabon el via okulo, kaj tiam vi klare vidos, por eltiri la 

lignereton, kiu estas en la okulo de via frato
 (N) 你这假冒为善的人，先去掉自己眼中的

梁木，然后才能看得清楚，去掉你弟兄眼中的刺 

vi min manĝigos, mi vin trinkigos
 (Z) 你给我吃的，我就给你喝的；你帮我，我也帮你；互

助互利 

vi ne kredas, ne aŭskultu, sed min ne insultu
 (Z) 你不信，就别听，但（听了）别骂我（意为：

信不信由你） 

vi ne povas servi al Dio kaj al Mamono
 (N) 你们不能又事奉神，又事奉玛门 

vi plugas malpiaĵon, vi rikoltas malbonagojn
 (M) 你们耕种的是奸恶，收割的是罪孽 

vi povas eĉ haki lignon sur lia kapo
 (Z) 你甚至可以在他头上劈木柴（意为：他对任何事都毫

不在乎或不计较；脾气随和）——注：这条习语性谚语的喻义是很难从它的字面意思（你

甚至可以在他头上劈木柴）体会出来的。PIV 把它解释为“li ne estas delikata”（他并不

娇弱），《Proverbaro Esperanta》在其分类索引中把它列在“obstina”（550）项下，我认

为都是不妥当的。因为这条谚语在《Proverbaro Esperanta》的最初的版本中是和下列谚

语编排在同一组（580）中的：ĝi tuŝas lin, kiel akvo anseron / ĝi glitas de li kiel pizo de muro 

/ ĝi eĉ ne tuŝas lian orelon / ĉio estas por li kiel polvero sur la tero / li zorgas pri ĝi kiel pri 

neĝo pasintjara / tra unu orelo eniras, tra la dua eliras。从上面这几条谚语的意思来看，“vi 

povas eĉ haki lignon sur lia kapo”与“ne delikata”和“obstina”在意思上都沾不上边。

我认为，它与德语俗语“auf dem kann man holz hacken”（在这个人身上可以劈木材，指

脾气随和，对事从不计较）意思比较接近，可以译为：你甚至可以在他头上劈木材（意

为：他对任何事都毫不在乎或不计较；脾气随和）。我觉得这样译比较符合柴门霍夫的

原意。 

vi sekrete vorton diros, ĝi tra l’ tuta mondo iros
 (Z) 如果你暗地里讲一句话，它就会传遍全

世界；暗里讲句话，会往各处传（意为：不可向任何人泄露秘密） 

vi sekretos al edzino, ŝi sekretos al fratino, kaj tiel la sekreto promenados sen fino
 (Z) 你要

是私下告诉妻子，妻子就会告诉妹妹，这样一来秘密就会无止境地传下去（意为：不可

向任何人泄密）。——注：要正确理解这条谚语首先必须弄清 sekreti 的词义。《世界语

汉语词典》给这个动词规定了两个义项：1）（将某事）保密；2）嘱人保密；并在第二

个义项下加了这样一个例句：vi sekretos al edzino, ŝi sekretos al fratino 你嘱咐太太保密，

她也嘱咐妹妹保密（p. 792）。但实际上 sekreti 在 PIV 中并无“嘱人保密”这一义项。

PIV 给这个动词所下的定义是：fari sekreton el io （把某事作为秘密，隐秘某事）；sekrete 

paroli （偷偷地说，私下说）。在 sekreti 的定义下，我们还可以读到两个例句：pri kio amikoj 

sekretas, ili vian juĝon ne petas; vi sekretos al adzino, ŝi sekretos al fratino „ 很显然，第一

个例句的 sekreti 就作 fari sekreton el io 讲，全句可以译为“朋友们对你保密的事，不会

请你评断（意为不要打听别人的秘密或议论别人的私事）”；第二个例句就是本谚语的前

半部分，句中的 sekreti 只能作 sekrete paroli 讲，全句的意思是：你要是私下告诉妻子，

妻子就会告诉妹妹，这样一来秘密就无止境地传下去（意为不可向任何人泄密）。与这

条谚语同组（457 组）的另一条谚语是：vi sekrete vorton diros, ĝi tra l‟ tuta mondo iros。 

vi surmetis la novan homon
 (N) 你穿上了新人（意为：灵魂得到了重生） 

vi ŝarĝas homojn kaj vi mem ne tuŝas eĉ per unu el viaj fingroj la ŝarĝojn
 (N) 你们把担子放

在人身上，自己一个指头却不肯动 



vi varmigos serpenton, ĝi al vi enpikos la denton
 (Z) 你若用体温把蛇暖醒，它将用毒牙咬你

丧生（意为：不可施恩于忘恩负义的人；不可姑息养奸）（出自《伊索寓言》中的《农

夫与蛇》） 

vi, kiu instruas alian, ĉu vi ne instruas vin mem?
 (N) 你既是教导别人，还不教导自己吗 

vi, kiu predikas: ne ŝtelu; ĉu vi ŝtelas?
 (N) 你讲说人不可偷窃，自己还偷窃吗？ 

via dekstra mano ne sciu, kion faras la maldekstra
 (Z) 别让你的右手知道你的左手所做的

事；为善无人知（源出《圣经·新约》《马太福音》6：3：sed kiam vi donas almozon, ne 

lasu vian maldekstran manon scii, kion faras via dekstra 你施舍的时候，不要叫左手知道右

手所作的） 

via jes estu jes, kaj via ne estu ne!
 (N) 是就说是，不是就说不是 

Via Majesto 陛下（直接称呼时用） 

via mano estu sur mi! 你来报复吧！ 

via orelo atente aŭskultu saĝon, kaj vian koron vi inklinigu al komprenado
 (M) 侧耳听智慧，

专心求聪明 

via reĝa moŝto 国王陛下（直接称呼时用） 

Via Sankteco 陛下（对法老等的直接称呼） 

vian vivon ĝuu, sed fremdan ne detruu
 (Z) 享受自己的生活，但别毁了他人的生活；自己过

得快乐，也让别人快乐（ĝui vivon 的意思是“享受人生之乐”） 

vice atendi 排队等候 

vida atesto 目击者；见证人 

vidalvide al [kun] 与„相对；在„对面；面对„ 

vidas okulo, sed mano ne trafas
 (Z) 眼看得见，手摸不着；可望而不可即 

vidi [ekvidi] la lumon （= naskiĝi）出世；出生；（作品等）问世 

vidi ĉion en roza lumo 把一切看得乐观；把一切想像得太美妙；乐观地看待一切；对一切

抱乐观态度 

vidi ĉion nigra 把什么都看成漆黑一团；对一切抱悲观态度；悲观地看待一切；非常悲观 

vidi ies malantaŭan flankon
 (M) 看某人的后背；看不到事物全部；看不清事物真面目；跟

在某人后面 

vidi iun en sonĝo 梦见某人 

vidi la aferojn nigraj 悲观地看待一切事情；对一切抱悲观态度 

vidi la fundon de sia monujo 看到钱袋的底；钱包空了！ 

vidi la lumon de la mondo 活着 

vidi la lumon 出世；出生；（作品等）问世 

vidi la malantaŭan flankon
 (M) 看不见真面目；看不到实质，只看到表面 

vidi la mondon 见世面；饱经世故；见多识广（指有经验、有阅历）；通晓人情世故；富有

生活经验 

vidi la vivon kun rozaj koloroj 把生活看得很美好；对生活持乐观态度 

vidi mil stelojn （头被重击后）两眼冒金星 

vidi nur ĝis la pinto de sia nazo 目光短浅；鼠目寸光 

vidi viziojn 产生幻象（或幻觉） 

vidvinon kaj orfon ne premu
 (M) 不可苦待寡妇和孤儿 

vilaĝano kreditas, vilaĝestro pruntas
 (Z) 同“vilaĝano kreditas, vilaĝestro prunteprenas” 

vilaĝano kreditas, vilaĝestro prunteprenas
 (Z) 村民放债，村长借债（意为：如果生活不节俭，

尽管收入较高，免不了要负债；反之，却能放债） 



vin laŭdu fremdulo, sed ne viaj lipoj
 (M) 让外人夸奖你，不可自己夸奖自己 

vin ne tuŝu la eraroj en fremdaj faroj
 (Z) 别人做的错事可别和你有关（意为：把你自己的事

管好，别人的事即使做错了你也不要去管） 

vino de Adamo 水 

vino gajigas la vivon, kaj mono respondas por ĉio
 (M) 酒能使人快活，钱能叫万事应心 

vino pikas kiel vipuro
 (M) 酒刺你如毒蛇 

vino, virino, tamburino 美酒、女人、铃鼓（指生活中的一切享受和乐趣）；醇酒妇人；吃

喝玩乐 

virina lango buĉas sen sango
 (Z) 女人的舌头杀人不出血（意为：女人爱搬弄是非和散布流

言蜚语） 

virina ploro sen valoro
 (Z) 女人的哭泣无价值 

virina rideto pli kaptas ol reto
 (Z) 女人的微笑能使男人神魂颠倒（意近：英雄难过美人关） 

virino batas per lango — aperas vundo plej sanga
 (Z) 女人打人用舌头，打破的伤口血最多

（意为：女人爱搬弄是非和散布流言蜚语） 

virino batas per lango, aperas vundo plej sanga 女人打人用舌头，打破的伤口血最多 

virino bonorda estas muta kaj surda
 (Z) 正派女人既聋又哑（意为：既不爱听闲话也不爱搬

弄是非） 

virino eliĝis, kaleŝo senpeziĝis
 (Z) 女人走出去，马车就变轻（意为：没有女人在场，男人之

间之间的气氛就会变得轻松、随便） 

virino havas haron longan kaj saĝon mallongan
 (Z) 女人头发长而见识短（这条谚语反映了

对妇女的歧视，常用来讥讽不聪明的女人） 

virino kolera pli ol hundo danĝera
 (Z) 发怒的女人比狗更危险 

virino kun pasintaĵo 有过一段艳史的女人；有过风流韵事的女人；过去行为不太清白的女

人 

virino plena de insida ĉarmo 阴险妖媚的女人 

virino popolamasa 大众热捧的女人；大众情人（指女人） 

virino scias — tuta mondo scias
 (Z) 女人知道，人人都会知道（意为：女人爱传闲话）；女人

守不住口 

virino scias, tuta mondo scias 女人知道，人人都会知道；女人守不住口 

virinoj sin vestu per decaj vestoj
 (N) 愿女人以正派衣裳为妆饰 

viro de milito 战士 

virta virino straton ne konas
 (Z) 正派女人不上街闲逛（意为：女人的本分是在家中管好家

务） 

virtuloj estas sentimaj kiel leono 有美德的人像狮子一样胆壮（源出《圣经》） 

viŝi konton 还清欠账 

vitriolaj kritikoj 尖刻的批评 

vitro kaj feliĉo ne estas fortikaj
 (Z) 玻璃和幸福皆易破碎 

vivanton ni malhonoras, mortinton ni adoras
 (Z) 我们羞辱活人，崇敬死者 

vivi de estontaj enspezoj
 (Z) 靠未来的收入过活（指预先支用以后的收入）；寅吃卯粮 

vivi de ŝparita kaso
 (Z) 靠积蓄生活 

vivi duoblan vivon 过双重生活（一种是正常的，另一种是隐蔽的） 

vivi emerite
 (Z) 靠退休金生活 

vivi en la sino de sia familio 生活在家庭中；一家团聚；享受天伦之乐 

vivi en reĝa lukso 过着国王般的奢华生活 



vivi en silenta izoliĝo 无声无息地生活在与世隔绝的状态中 

vivi en silko kaj veluro, en ĝojo kaj plezuro
 (Z) 过着衣锦食甘、快乐安适的生活；过着奢侈

豪华的享乐生活 

vivi iele-trapele
 (Z) 过着艰难困苦的生活（iele-trapele = de mizero al mizero） 

vivi inter forno hejtita kaj tablo kovrita
 (Z) 过着无忧无虑的舒适生活 

vivi kiel ĉe la brusto de Dio
 (Z) 好像生活在天堂一般；过着无忧无虑的生活 

vivi kiel kuko en butero
 (Z) 随心所欲地享受；过着不愁衣食的富足生活 

vivi kiel parazito 过寄生生活 

vivi kiel sur vulkano 如同在火山上生活；惶惶不可终日 

vivi klostran vivon 过孤独的生活，孑然一身 

vivi kun iu en fido kaj konfido
 (Z) 与某人相互信赖；与某人互为知己（或密友） 

vivi kun iu en intima amikeco
 (Z) 和某人亲密相处 

vivi kun iu kiel hundo kun kato
 (Z) 像狗跟猫一样跟某人不能相处；和某人经常争吵；与某

人不睦；与某人水火不相容 

vivi larĝe kaj lukse
 (Z) 过着阔绰奢侈的生活 

vivi laŭ postuloj de la ĝustaj kalkuloj
 (Z) 过着精打细算的节俭生活 

vivi laŭ sia naturo （不受社会习俗约束）按自己的天性随心所欲地生活 

vivi laŭtage 过一天算一天 

vivi modere, ne tro interne nek tro ekstere
 (Z) 过着有节制的生活 

vivi per sia saĝo 靠施展小聪明东拼西凑［东挪西借］地过日子 

vivi per sistemo de “el mano al buŝo”
 (Z) 过着所挣仅足糊口的生活；挣的钱勉强可以维持生

活 

vivi per unu animo en du korpoj 亲密无间 

vivi sate kaj glate
 (Z) 过着不愁衣食的舒心生活 

vivis puninde, mortis ridinde
 (Z) 生前应受惩罚，死时该受耻笑（意为：死后也逃脱不了罪

责） 

vivo glate ne fluas, ĉiam batas kaj skuas
 (Z) 生活并不通畅，总有打击摇晃；生活不易过，总

有灾和祸 

vivo modera estas vivo sendanĝera
 (Z) 有节制的生活是安全的生活 

vivo sen modero kondukas al mizero
 (Z) 无节制的生活招致贫困 

vivon privatan kaŝu la muroj
 (Z) 墙壁应把私生活隐蔽（意为：隐私不可公开） 

vivon pro vivo 以命偿命 

vivon travivi estas art’ malfacila
 (Z) 生活是艰难的艺术 

vivu li! 万岁！ 

vivu mizere, sed vivu libere!
 (Z) 生不求富，但要自由！ 

vivu stomako laŭ stato de l’ sako
 (Z) 生活要量入为出 

vivu, progresu, sed lerni ne ĉesu
 (Z) 要生活，要进步，但是学习不可停；活到老，学到老 

vizaĝo agrabla kaj ungo diabla
 (Z) 可爱的面孔，魔鬼的利爪 

vizaĝo de Katono, sed virto de fripono
 (Z) 卡托的面孔，流氓的品德（这条谚语如果只照字

面翻译，读者是不可能体会到它的确切含义的。Katono 是什么样的人，中国读者一般

都不太清楚，必须加以简单介绍。Katono 通常译为“卡托”，是古罗马政治家，以生活

简朴、廉正无私著称，在西方被看作是道德高尚的典范。只要知道这一点，读者合可以

把这条谚语与汉语的“满口仁义道德，一肚子男盗女娼”联系起来。与它同组（154 组）

的谚语还有：en buŝo Biblio, en koro malpio / vizaĝo sen kulpo, sed koro de vulpo。 



vizaĝo kontraŭ vizaĝo 面对面地；直接面对着 

vizaĝo sen kulpo, sed koro de vulpo
 (Z) 面孔善良，狐狸心肠 

viziti la vagantan lernejon 逃学，旷课 

voĉo de krianto en la dezerto
 (M) 旷野里的呼声；无人响应的号召；无人理睬或相信的主张

或告诫 

voĉo de la popolo, voĉo de Dio 人民的声音，就是上帝的声音；民意即天意 

voĉo krianta en la dezerto = voĉo de krianto en la dezerto 

vojaĝantoj el alia mondo 来自其他星球的旅行者；天外来客；脱离现实生活的人；不能适

应社会生活的人 

vojon batitan herbo ne kovras
 (Z) 常走的路不长杂草（batita vojo 的原义是“被人走出来的

路”） 

vojsulko de malnova kutimo 陈规；旧习；老路 

vojsulko de malnova rutino 陈规；旧习；老一套 

volanta kruro ne laciĝas de kuro
 (Z) 自愿奔跑的腿不觉得累（意为：情愿做的事做起来容易） 

vole-nevole 不管愿意不愿意；不得不；不由得 

voli aŭ ne voli neniu malpermesas
 (Z) 一个人愿做或不愿做的事，谁也禁止不了 

volo kaj deziro leĝojn ne konas
 (Z) 愿望和欲望不懂得法律（意为：一个人在强烈的意愿或

欲望的驱使下会做出违法的事情来） 

volo kaj sento faras pli ol prudento
 (Z) 愿望和感情，力量大过理智 

volu-ne-volu — elekto ne ekzistas
 (Z) 愿意不愿意也得干［也得如此］——没有选择的余地！ 

volus kato fiŝojn, sed la akvon ĝi timas
 (Z) 猫要吃鱼，但又怕水（意为：因害怕危险只好放

弃自己的愿望） 

Vort’ en ĝusta momento faras pli ol arĝento
 (Z) 话语适时，赛过银子；说话及时，赛过银子；

适时的语言，胜似银钱 

vorta ludo 文字游戏；双关语；双关的俏皮话；巧妙的对话（“vorta ludo”的意思是“一语

双关的俏皮话”、“玩弄辞藻”、“耍字眼”） 

vorto dirita al la mondo apartenas kaj neniam revenas
 (Z) 话既说出，难以收回（意为：话

语一经说出口，就不再属于你自己而是别人的了，其造成的影响也就无法挽回） 

vorto dirita en ĝusta tempo estas kiel oraj pomoj sur retaĵo arĝenta
 (M) 一句话说得合宜，就

如金苹果在银网子里 

vorto dirita neniam revenas 一言既出，驷马难追 

vorto donita estas kiel leĝo
 (Z) 诺言犹如法律 

vorto laŭ vorto 逐字地；一字不变地；一字不错地 

vorto sona estas plej admona
 (Z) 金银说话，效果最佳（vorto sona 指金银币发出的声响） 

vortoj el buŝo de saĝulo estas agrablaj, sed la buŝo de malsaĝulo lin mem pereigas
 (M) 智慧

人的口，说出恩言。愚昧人的嘴，吞灭自己 

vortoj sakon ne plenigas
 (Z) 话说得再多也装不满钱袋；空言无补于实际 

vortojn ŝparu, agojn faru
 (Z) 少说话，多做事；少说多做 

vortojn, vortojn, vortojn! 空话，空话，空话！（出自柴门霍夫译《哈姆雷特》kion vi legas, 

mia princo? — vortojn, vortojn, vortojn! 你在读什么，王子？——读书上的字，字，字！） 

vorton de honoro! 说真的！老实说！（用作插入语） 

vortoriĉa oratoro 言辞丰富；口若悬河的演说家 

vulpo faras oferon — atendu danĝeron
 (Z) 狐狸献祭，危险在即 

vulpo mienon ŝanĝas, sed plue kokidojn manĝas
 (Z) 狐狸虽会改变脸色，但改变不了吃鸡的



本性 

vunda loko 弱点；缺点 

vunda punkto 弱点；要害 

vundan lokon protektis, alian difektis
 (Z) 保护了一个伤口，却又造成了另一处创伤（例如：

为解决某一问题而花费了大量钱财，以致又造成经济上的困难） 

vundi ies sentojn 伤害某人的感情；冒犯某人 

vundo pasas, vorto restas
 (Z) 伤口会愈合，（伤人的）话语久留存（意为：诬蔑诽谤或伤人

的话长久留在人们心中，很难消失） 

vundo sekreta doloras plej multe
 (Z) 暗伤最疼（意为：把不愉快的事藏在心中不说出来，最

为痛苦） 

vundon pro vundo, kontuzon pro kontuzo!
 (M) 以伤还伤，以打还打 

Z 

zonita per bataliloj 全副武装；披挂整齐 

zorge de iu 请某人转交；烦劳某人转交；烦„转交 

zorgo en la koro de homo ĝin premas; sed amika vorto ĝin ĝojigas
 (M) 忧虑使人心消沉，良

言使人心快活 

zorgu pri vi, kaj nenion pli
 (Z) 把你自己的事管好吧，别的什么也别去管（意为：不要多管

闲事）；把你自己的事管好，别的什么也别去管 

zorgu pri viaj propraj aferoj 干你自己的事吧！（意为：别管闲事） 

zorgu vian metion kaj ne miksu vin en alian
 (Z) 做好你的本行工作，别的事别去插手 

zorgu vivon vian kaj lasu vivi alian
 (Z) 你活，也让别人活（意为：每个人应该和所有其他人

和睦相处，互相帮助，对人要宽容，不可损人利己，以邻为壑）；自己活也让别人活 

zorgu, kaj gardu vin kontraŭ ĉia avideco
 (N) 你们要谨慎自守，免去一切的贪心 

 

 

附录 

 

试论世界语惯用语 

 

一． 惯用语是世界语语汇的必要组成部分 

世界语是一种高度逻辑化了的人造国际语。作为一种活的语言，世界语有它自己的文体。

柴门霍夫在《语言问答》（Lingvaj Respondoj）一书中谈到世界语文体时这样写道：“La vera 

stilo Esperanta estas nek slava, nek germana, nek romana, ĝi estas — aŭ almenaŭ devas esti — nur 

stilo simpla kaj logika.”（世界语文体既不是斯拉夫语的，也不是日尔曼语的或罗曼语的，它

只能是，至少应该是，简明而合乎逻辑的。）这句话明确告诫我们：使用世界语写作或翻译

时，一定要摆脱本民族语中不合逻辑的表达方式的束缚，直接用世界语进行思维，按所要表



达的思想的逻辑内容遣词造句，而不能盲目模仿民族语中的不合逻辑的说法或机械地逐字翻

译，否则写出来的语句即使符合语法，也不能完全为各国世界语者所理解。 

但另一方面语言毕竟不能像数学公式那样完全用逻辑来进行分析。世界语不应该也没有

必要一概排斥民族语中词语的习惯用法。柴门霍夫在上述该书中接着写道：“Tamen ĉio devas 

esti en ĝusta mezuro. Ankaŭ en Esperanto troviĝas (ne multaj) idiotismoj, kaj tute malprave kelkaj 

esperantistoj ilin kontraŭbatalas, ĉar lingvo absolute logika kaj tute sen idiotismoj estus lingvo 

senviva kaj tro peza.”（然而凡事都应有个适当的限度。世界语中也存在（虽然为数不多）惯

用语；有些世界语者反对惯用语是完全错误的，因为绝对合乎逻辑的、完全没有惯用语的语

言是缺乏活力的，过于笨重的语言。）柴门霍夫认识到这一点，并付诸实践。在他的著作中

我们可以不时地读到一些从民族语中借用过来的惯用语。柴门霍夫曾写过一篇谈世界语由来

的一封信（“Letero pri la deveno de Esperanto”）。让我们读一读这封信的最后几句话：“Mi estis 

tre ekscitita antaŭ tio ĉi; mi sentis, ke mi staras antaŭ Rubikono kaj ke de la tago, kiam aperos mia 

broŝuro, mi ne havos plu la eblon reiri; … mi sentis, ke mi metas sur la karton la tutan estontan 

trankvilecon kaj ekzistadon mian kaj de mia familio; sed mi ne povis forlasi la ideon, kiu eniris 

mian korpon kaj sangon, kaj … mi transiris Rubikonon.”（在这之前我非常激动；我感到我是站

在卢比孔河前；从我的出版这一天起，我将不会再有退缩的可能；……我感到我是在拿我自

己的和我家人未来的安宁生活冒险，但我不能抛弃我的理想，它已经进入了我的身体和血液

中，于是„„我毅然渡过了卢比孔河。）在这短短的一段文字中，柴门霍夫接连使用了两个

惯用语（meti ion sur la karton 拿某物冒险，以„„孤注一掷；transiri Rubikonon 渡过卢比孔

河，破釜沉舟），把他当时既激动又忐忑不安的心情和为实现世界语理想而毅然迈出决定性

一步的决心生动形象地表达出来。在柴门霍夫亲自审订的、作为世界语文体典范的《基础文

选》（Fundamenta Krestomatio）中我们也可以读到一些从民族语中移植过来的惯用语。例如： 

Jen vi havas! (p. 58) 你看，怎么搞成这样！；真糟糕！ 

la ovo de Kolumbo (p. 62) 看上去简单但要动脑筋才能做成的事；临机决断 

havi lokon (p. 67) 发生；举行 

kapti fiŝojn en malklara akvo (p. 92) 浑水摸鱼 

per unu vorto (p. 103) 一言以蔽之；总而言之 

la katenoj de himeno (p. 114) 婚姻 

sidi kvazaŭ sur pingloj (p. 122) 如坐针毡 

doni sian vorton de honoro (p. 125) 许下诺言；下保证 

Tantalaj turmentoj (p. 148) （因得不到所渴求的东西而产生的）难以忍受的痛苦；无法

忍受的折磨 

peti ies manon (p. 150) （男子向女子）求婚 

manĝi sian panon en la ŝvito de sia frunto (p. 151) 靠自己的血汗生活；靠自己的辛勤劳动

谋生 

la ĥinaj muroj (p. 228) 隔阂；鸿沟 

sur ĉiu paŝo (p. 229) 随时随地；到处 

superĵeti iun per koto (p. 257) 毁坏某人名誉；诽谤某人 

krianta erarpaŝo (p. 260) 非常明显的错误举动 

eltrovi la jam eltrovitan amerikon (p. 291) 发现人们早已知道的事物（意为：一点也不希

奇） 

trinki la maldolĉan kalikon (p. 295) 忍受苦难；饱尝辛酸 

柴门霍夫除了在自己作品和译作中不时地使用惯用语之外，还把西方各民族语中的常见

的惯用语和谚语译成世界语并以《Proverbaro Esperanta》（《世界语谚语集》书名出版。这部



谚语集除收入大量谚语外，还收入为数不少的惯用语，例如： 

ĉerpi akvon per kribrilo 提篮打水；做徒劳无益的事；白费力气 

perdi la kandelon el la kapo 丧失理智 

fari al iu bonan lavon 严厉斥责某人 

esti sub la ŝuo de sia edzino 对妻子惟命是从；怕老婆 

esti en sia elemento 处在对自己非常合适的环境中；感到得心应手 

mola kiel vakso 像蜡一样柔和温顺 

piaj deziroj 不能实现的愿望；痴心妄想 

magia rondo 无出路的窘境；恶性循环 

甚至还有一些只以单词或合成词形式出现的惯用语。例如： 

silente! 别做声！；请肃静！ 

bedaŭrinde！ 真可惜！；真遗憾！ 

cindrulino 灰姑娘 

vole-nevole 不论愿意不愿意；不由得 

毫无疑问，这些惯用语对丰富和发展世界语有着重要的意义和作用。 

以上所举的惯用语有一个共同的特点：他们的整体意义不是其中所含每一个单词意义的

简单总和，因而它们是不能逐词理解的。它们是独立的语汇单位，和单词与词组并存于世界

语中，是世界语语汇的必要组成部分之一。由于世界语惯用语的来源和构成比较复杂，加之

长期以来世界语使用者们的忽视，我们对世界语惯用语在总体上的认识和研究还很不够，某

些惯用语的语义还不很清楚，这一情况是令人遗憾的。本文将对世界语惯用语作初步探讨，

姑为抛砖引玉，借此引起世界语界朋友们对惯用语的重视。 

 

二． 常用词组和惯用语的区别 

词与词之间的搭配是词汇在语法构架中相互间在意念上的组合。这种组合关系有种种不

同情况。试以及物动词 meti 与宾格名词组成的动宾搭配为例： 

1) meti glason sur la tablon 把一个玻璃杯放在桌上 

2) meti demandon 提一个问题 

3) meti trabojn 设置障碍 

4) meti la kronon al io 圆满完成某事 

在上面的四个例子中，例 1）是完全的自由组合。我们可以用别的任何表示物体的宾格

名词代替 glason，组成无数的动宾词组，而不影响动词“meti”的词义。在例 2），3），4）

中，词的组合不是完全自由的。例如，例 2）中的 meti 只有在和 demandon 这一特定的名词

搭配使用时才能作“提问题”的“提”讲；例 3）中任何一个词都是不能更换的，它的词的

组合关系比例 2）紧密；例 4）则更进一步：它的每个词相互结合成一个不可分析的整体，

以致我们很难从每个词的字面意义看出它的整体意思，换句话说，它的整体意义不是每个词

的字面意思简单相加的总和。例 2），例 3）和例 4）是三个不同程度的固定组合关系的例子。

从这三个例子中我们可以看出，词由于固定组合关系而程度不同地失去独立性。在“meti 

demandon”中我们可以用 fari, levi, direkti 等词来代替 meti，而且 demandon 还可以带有修饰

语，例如 meti interesan demandon（提出一个有趣的问题），从中我们看出，meti 与 demandon

的组合关系并不很密切。在“meti trabojn sur la vojon”中，词的组合关系密切多了，因为不

可能用别的词替换其中任何一个词。但在这样的组合关系中各个词的意义仍然保留着，例如

人们可以从“把梁木横放在路上”这一形象中体会出“设置障碍”这一语义。在“meti la kronon 

al io”中词的独立性进一步削弱，它们彼此溶合在一起，表示一个整体的概念。 

词的独立性是研究词的组合关系时最值得注意的问题，因为自由词组和固定词组的区别



就在于词是否失去独立性，例如例 1）与例 2），例 3），例 4）之间的区别。而在各种固定词

组之间，又以失去词的独立性的程度作为固定词组分类的主要标准。以形容词 bona 与不同

名词构成的各种词组为例：在“bona lernanto”（好学生）和“bona kampo”（良田）两个自

由词组中，各个词是完全独立的；在“bonan apetiton!”（愿你吃得香）和“en bona ordo”（有

条不紊）中，各个词开始失去一定程度的独立性，但 bona 的词义还能看得出来；在“fari al 

iu bonan lavon”（严厉斥责某人）和“fari al si bonan sangon”（心情愉快）中，bona 的含义

已与原义相去甚远；而在“iri for en bona hor’”（趁早走开）中，bona 则更失去了独立性。 

再以由名词 mano 组成的词组为例：在“levi sian manon”中，levi 和 manon 是自由组合

关系；在“premi al iu la manon”（同某人握手）中，premi 和 manon 就不是完全自由的组合

关系了，但这两个词仍有较大程度的独立性；在“peti ies manon”（向某女子求婚）中，mano

进一步失去独立性；而在“lavi al si la manojn pri io”（声明某事与我无关）中，manojn 就几

乎完全失去了独立性。 

从以上分析中我们可以看出，各种固定词组可以按词的独立性的程度大体上分为两类：

1）基本保持词的独立性的，2）较大程度失去词的独立性的。前者称为常用词组（komunuzaj 

vortogrupoj），后者称为惯用语（idiotismoj）。 

和自由词组相比，常用词组具有相对的稳定性。构成常用词组的词，只是由于传统习惯

（经常被使用）而被限定在一定的联系之中，这种联系实际上就是词的搭配关系，而这种搭

配关系又是基于语言的习惯，通常无规律可循，也不能用逻辑来解释。关于词的搭配问题，

笔者已在拙文《词的搭配》中有所阐述，本文不作详细讨论。下面着重就惯用语的分类、结

构、语义特点和来源等作一些初步探讨。 

 

三．惯用语的基本特点及其分类 

《世界语插图大词典》（PIV）给“idiotismo”（惯用语）所下的定义是：“Nelogika aparta 

vortokonstruo, propra al iu lingvo sed ne al aliaj”（某一语言而非其他语言所特有的不合逻辑的

词的特殊配列）。按照这一定义，idiotismo 所指的范围可大可小。广义来说，idiotismo 泛指

一种语言中各种惯用法和表现方式。例如在柴门霍夫的的《语言问答》（Lingvaj Respondoj）

p. 95 上有这样一段话：“La esprimon „vidiĝi‟ anstataŭ „elrigardi‟ mi trovas tute bona. Mi esperas, 

ke iom post iom ĉiuj idiotismoj malaperos kaj cedos sian lokon al esprimoj tute logikaj kaj 

internaciaj.”（我觉得用 vidiĝi 这一形式代替 elrigardi 非常好。我希望所有的 idiotismoj 都能

逐渐消失并为完全合乎逻辑的国际化的表现法所代替）。在这段话中，idiotismoj 显然指的是

elrigardi（此处作“显得，好像”讲）之类不合乎逻辑的表达形式。这类惯用语不在我们讨

论的范围之内。狭义的 idiotismoj 是指语言中约定俗成的、表达完整意义但不能逐词理解的、

结构定型的词组或短句。这就是我们在这里所要讨论的“惯用语”。 

惯用语有两个主要特点：一是语义的整体性，二是结构的固定性。 

所谓语义的整体性，是指惯用语在语义上是一个不可分的统一体，它的整体意义是不能

从它的各个词的字面意义中揣测出来的。这一点可以从本文第一节所列举的《基础文选》的

例句中得到证明。这里再补充一些例句： 

havi truon en la manplato 花钱大手大脚；挥霍浪费 

enfermi sin en sia memo 落落寡合；离群索居 

esti ekster si 不能自主；忘乎所以 

esti en siaj ĉemizmanikoj 不穿外衣（只穿衬衫） 

konstrui kastelojn en aero 存着空想 

stari per unu piedo en la tombo 行将就木 

konsumi sian antaŭan grason 靠积蓄生活；吃老本 



serĉi la tagon pasintan 寻找不可能找到的东西，徒劳无益地搜寻 

la unua trovita 随便哪个人；不管什么人 

mustardo post la manĝo 雨后送伞 

mezuro pro mezuro 一报还一报 

en la triĵaŭda semajno 在永远不会来到的日子里；永远不会 

Li ne frapis al si ankoraŭ la kornojn. 他还年幼无知；他还缺乏经验。 

Okuloj estas pli grandaj ol la ventro. 眼大肚子小；贪多嚼不烂；志大才疏。 

Ekkuris frosto sub la haŭto. （吓得）毛骨悚然；不寒而栗。 

Li estas vera hidrargo. 他非常好动。 

palpi al iu la pulson 试探某人的意向 

butonumi iun malvaste 严格管束某人 

lasi fali la manojn 气馁；撒手不干 

ĵeti bastonon en la radon 设置障碍；阻挠 

从结构上来看，惯用语有自身的完整性，它的各个组成部分都是固定的。这种结构上的

固定性表现在组成惯用语的各个词一般是不能增减或更换的。例如我们不可能把“simili unu 

la alian kiel du gutoj da akvo”（长得一模一样）中的 akvo 改成 likvaĵo，也不能把“ĝis la fino 

de siaj ungoj”（十足地，完全地）中的 ungoj 改成 fingroj。惯用语中的词序也是相对固定的，

例如我们不能把“esti kiel fajro kaj akvo”（如水火一般不相容）中的 fajro 和 akvo 相互颠倒，

也不能把“nek al temo, nek al celo”（讲得离题跑辙；写文章文不切题）中的两部分前后颠倒。 

惯用语按语法功能和结构成分可以分为以下几类： 

1． 动词性惯用语。 

这类惯用语以动词为中心与其它词语搭配使用，使用时在句中主要起谓语动词的作用。

例如： 

havi la koron libera 还没有恋爱；还没有爱上谁 

kuri de sia propra korpo 吓得魂不附体 

perdi sian kroneton （女子）失身；夫去贞操 

trapafadi la aeron 屡遭失败 

ĉiam resti al si mem 始终是那个样子 

havi ion sur la pinto de la fingro 已把某事准备妥当 

meti en la indekson 把…列为禁书；排斥；禁止 

fali en likvidadon 破产（= bankroti） 

havi varman lokon 担任收入高的职务；有好差使 

esti inter martelo kaj amboso 两面挨打；腹背受敌 

fari la mejlon en rekorda tempo 跑得极快 

komenci de Adamo 从亚当讲起；从开天辟地说起 

anticipi la faktojn 倒叙 

kion fari? 怎么办？有什么办法呢？ 

2． 名词性惯用语。 

这类惯用语以名词为中心与其它词语搭配作用，主要由下列几种结构组成： 

1）形容词＋名词 

bela birdo 花花公子；纨绔子弟 

la gaja scienco 作诗法 

la nigra arto 巫术 

ĝemela domo 共用一堵墙的两家住宅 



la Lakta Vojo 银河 

propeka kapro 替罪羊；代人受过者 

la ora nombro 黄金分割；中外比 

alia memo 知心朋友；知己 

ursa servo 帮倒忙；弄巧成拙 

2）名词＋介词＋名词 

malsaĝulo de ĉiuj flankoj 十足的傻瓜 

la idoj de Apolono 诗人 

parenco per Adamo 沾不上边的本家；毫无关系的人 

kvina rado ĉe veturado 多余的东西（或人） 

kalkulo de apotekisto 虚账；花账 

granda frakaso en malgranda glaso 不足为怪的事所引起的轰动；无事生非 

la tuta fermagazeno de Vulkano 全部武器 

belaj rakontoj el trans la montoj 离奇动听的谎言 

fabeloj por infanoj 瞎编的谎言 

3）名词＋kaj＋名词 

karno kaj sango 血肉之躯 

pakaĵo kaj havaĵo 个人的全部动产；私人财物 

loĝo kaj nutro 膳宿；吃住 

pezoj kaj mezuroj 度量衡 

la por kaj la kontraŭ 赞成与反对；正反两方面的正确理由 

fulmo kaj tondro! 哎呀，我的天哪！；真他妈的！ 

3．形容词性惯用语。 

这类惯用语有如下几种形式： 

1） 形容词＋kaj＋形容词 

finita kaj glatigita 完啦！；得了！（意为：别再谈它了） 

frotita kaj polurita 饱经世故；很有处世经验 

2） 形容词＋kiel＋名词 

feliĉa kiel fiŝo en akvo 像鱼在水中一样怡然自得 

eksplodema kiel pulvo 火爆性子；极易动怒 

malsaĝa kiel ŝtipo 呆木头似的；笨头笨脑 

klara kiel tago 十分明显；一清二楚 

4． 副词性惯用语 

这类惯用语有下列几种形式： 

1）副词＋副词 

trafe maltrafe 要么成，要么败；碰运气地 

laŭlonge kaj laŭlarĝe 纵横；到处 

larĝe kaj lukse （生活）阔绰奢侈 

brue kaj laŭte 闹哄哄地 

iele, iome, duone malbone 胡搞一通 

muele sencele 东拉西扯；胡说八道 

prave punite laŭmerite 罪有应得 

aparte kaj kune 个个都；全体；一律 

2） 介词＋名词 



per Jovo! 哎呀！；天哪！；好家伙！（表示惊讶、高兴、失望或加强语气） 

je la ĉielo! 天哪！（表示惊讶、痛苦、不信等） 

al la diablo! 见鬼去吧！；滚蛋！ 

kun klinita kresto 垂头丧气 

en luma tago 在大白天；在光天化日之下 

al la afero! 谈正题吧！；言归正传！ 

inter aliaj aferoj 其中；就中；特别是 

3） 介词＋名词＋介词＋名词 

这类惯用语可以看作是前一类惯用语的扩展形式： 

kun la peko en mano 人赃并获 

de la kapo ĝis la piedoj 从头到脚；浑身上下 

de mateno ĝis vespero 从早到晚 

kun ĉapelo en la mano 毕恭毕敬地 

fino ĉe fino 首尾相接地 

en la tago de la Sankta Neniamo 永远不可能 

el la poŝo al la buŝo 勉强糊口 

4） 名词＋介词＋名词 

这类惯用语与名词性惯用语的区别在于：它们在句中只起副词的作用，而不起名词的作

用。例如： 

vizaĝo kontraŭ vizaĝo 面对面地 

mano en mano 手挽着手；携手 

paŝo post paŝo 一步一步地；逐步地 

tago post tago 一天又一天地；日复一日 

＜注＞这类惯用语在句中作状语时，可以在第一个名词后加名词宾格词尾“-n”，也可

以不加。例如： 

Laŭ la milde leviĝanta deklivo en la malnovan preĝejon iris manon en mano ĉiuj reĝoj kaj 

reĝinoj de Danujo. (Z) 

Kiam je la vespero la fratinoj tiel mano en mano sin alte levis tra la maro, tiam la malgranda 

fratino restis tute sola kaj rigardis post ili. (Z) 

5． 短句性惯用语 

这类惯用语总是以完整的的句子形式出现。例如： 

Mi konas miajn homojn. 我们大家彼此彼此。（意为：缺点错误在所难免。） 

Li estas sia propra mastrino. 他是个单身汉。 

Lia memoro estas blanka paĝo. 他已毫无记忆。 

El klara ĉielo tondro ekbatis. 晴天霹雳。 

Du botoj faras paron. 半斤对八两；一丘之貉。 

La mano lin jukas. 他想要打架。 

Prave li ricevas. 他咎由自取；他活该！ 

Tremo atakas. 吓得发抖。 

La haroj streĉiĝas. 毛骨悚然。 

Lia animo forkuris en la pinton de la piedo. 他几乎吓昏；他吓得魂不附体。 

La vojo brulas sub liaj plandoj. 他尽快地赶路。 

Kostu, kiom ĝi kostos. 不惜任何代价；无论（代价）如何；不顾一切。 

惯用语还可以按是否包含有一定的形象性分为非形象性惯用语和形象性惯用语两种。前



者如： 

foje kaj ree 再三再四；反复地 

tiam kaj tiam 时而 

dank‟ al 多亏；幸亏；由于 

antaŭ ĉio 首先 

kiel eble plej 尽最大可能 

ĝis revido! 再见 

kaj tiel plu 等等 

en la nomo de 以…的名义；代表 

tiel nomata 所谓的 

por ĉiam 永远 

unu fojon por ĉiam 一劳永逸地 

unu la alian 互相 

fi al vi! 真丢脸！；真不像话！ 

后者如： 

rompi al si la kapon 苦苦思索；绞尽脑汁 

scii, kie la kankroj pasigas la vintron 老谋深算；洞悉底里 

danci kiel kato ĉirkaŭ poto （做事）缩手缩脚；（讲话）吞吞吐吐、转弯抹角 

guto en maro 沧海一粟 

ŝtormo en tetaso 杯水风波（为一件极小的事而引起的轩然大波） 

ĉe la brusto de Abraham 在天堂；处于极乐境界 

alkudrita vosto 多余的人（或东西）；毫无关系的事 

fari du ĵetojn per unu ŝtono 一块石头打两处；一箭双雕 

flamiĝema kiel rezina ligno 极易动怒 

 

四． 惯用语的修辞手法 

使用惯用语是语言中的重要修辞手法，而惯用语本身也是各种修辞手法的集中表现。下

面分别介绍惯用语中几种常见的修辞手法。 

1．语义方面的修辞手法 

语义方面的修辞手法是指人们在长期语言实践中利用语义的转化或引申，炼就了许多形

象化的惯用语。这些形象化的惯用语大都典型地集中体现了几种主要的修辞方式，如明喻、

隐喻、夸张、反语等。 

1） 明喻 

明喻（komparo）是一种明显地、直接地把某一事物比作另一事物的比喻方式。它能形

象地描绘事物或说明事理，使人感到生动、明快。世界语明喻方式由比喻词 kiel 或 kvazaŭ

来引导喻体（即用作比喻的事物）。例如： 

malgrasa kiel skeleto 瘦得只剩一把骨头 

flugema kiel vento 像风一样飘忽不定 

certe, kiel duoble du kvar 像二二得四那样无可置疑 

simpla kiel kolombo 像鸽子一样天真无邪 

ronki kiel mil diabloj 鼾声如雷 

sidi kvazau sur flamantaj karboj 极其焦虑不安 

malriĉa kiel muso preĝeja 穷到极点；一贫如洗 

obstina kiel kapro 像山羊一样固执 



malaperi kiel vaporo 消失得无影无踪 

sana kiel fiŝo en akvo 像水中的鱼那样健康 

aŭskulti kiel ĥinan predikon 完全听不懂；丈二和尚摸不着头脑 

sidi kiel muso sub balailo 一声不吭 

pluvi kvazaŭ per siteloj 大雨倾盆 

vivi kiel ĉe la brusto de Dio 过着无忧无虑的生活 

vivi kiel kuko en butero 过着非常富足的生活 

blinda kiel talpo 像鼹鼠一样瞎；全盲 

inerta kiel ŝtono 像石头一样毫无生气 

fiera kiel pavo 神气十足；趾高气扬 

这类固定的比喻有的已经失去本身的形象色彩，只是简单地表达程度的最高级： 

bela kiel anĝelo 像天使一般美丽；美极了 

rapida kiel sago 像箭一样快 

rapida kiel fulmo 像闪电一般迅速 

nigra kiel inko 像墨一样黑 

malpeza kiel plumo 轻如鸿毛 

2） 隐喻 

隐喻（metaforo）是一种暗示性的、不明显的比喻。它主要根据不同事物之间的某些相

似点把某一事物或某一动作原有的含义转嫁到另一事物或另一动作上，借以提高语言的表达

力，加强语言的形象性和生动性。利用隐喻手法构成的惯用语非常多，例如： 

esti en la sepa ĉielo 幸福极了；其乐无比 

disfendi harojn 作无益的琐细分析或讨论；钻牛角尖 

esti sur hareto 处于十分危险的境地；危在旦夕 

verŝi oleon sur la ondojn 使争吵或争论平息下来 

esti inter siaj propraj muroj 在自己家中 

disrompi la glacion 打破沉默；打开僵局 

dehaki la kornojn de iu 使某人不能趾高气扬；杀某人的威风 

bruligi al si la lipharojn 遭到难堪的失败 

kavaliroj de la verda stelo 绿星章佩带者（指世界语者） 

serpento en herbo 暗藏的敌人 

trompita koko 妻子有外遇的丈夫；王八 

kupra frunto 冥顽不化的人 

la nigra ŝafo 家庭中的不肖之子；集体中的败类 

mezuri laŭ sia metro 以己之心度人之腹；以己度人 

kreski kiel fungoj post pluvo 如雨后春笋般涌现 

iranta enciklopedio 学问渊博的人 

nova balailo 新就职者 

la petola membro 舌头 

krokodilaj larmoj 假慈悲 

hunda vivo 困苦的生活 

la salo de la tero 社会中坚；优秀分子 

la vespero de la vivo 晚年；暮年 

saltadi ĉirkaŭ afero, kiel blovata neĝero 说话老是说不到正题上；讲话抓不住中心 

trafi per la parolo rekte en la vizaĝon 直截了当地说 



heredi venton 什么也继承不到 

bati la pavimon 在街上闲逛；街头游荡 

danci antaŭ iu sur piedoj kaj manoj 竭力巴结；阿谀奉承 

havi muŝon en la cerbo 脑子里有个怪念头 

esti portreto de sia patro 长得和父亲一模一样 

kotaj atakoj kontraŭ iu 对某人的诽谤性攻击 

promesi orajn montojn 作无法兑现的许诺 

fosi sub iu 暗害某人 

alpremi iun al muro 逼得某人走投无路 

konsumi sian grenon antaŭ ĝia maturiĝo 钱未到手，先已支用 

La afero ne brulas. 事情不紧急。 

3） 夸张 

夸张（hiperbolo）是把客观事物的某些特征加以夸大，以便突出事物本质或强化思想感

情的一种修辞手法。世界语中的夸张词语比较丰富，有的由于经常使用而成了惯用语。例如： 

maro da mizeroj 苦难深重；不幸之极 

mil dankojn! 非常感谢！ 

vidi nur ĝis la pinto de sia nazo 目光短浅 

malsekigita ĝis la ostoj 浑身湿透 

ruĝiĝi ĝis la oreloj （羞得）满脸通红 

Restas al iu nur la haŭto sur la ostoj. 瘦得皮包骨 

nuda kaj kruda, sen groŝo en poŝo 一贫如洗 

armita ĝis la dentoj 武装到牙齿；充分武装起来 

mensogi tiel, ke la muroj krakas 漫天撒谎 

ronki kiel mil diabloj 鼾声如雷 

sidi en laboroj ĝis super la oreloj 成天忙于工作；忙得不可开交 

Ĝi estas por mi ĥina scienco. 我对此一窍不通。 

4） 委婉（eŭfemismo） 

为了避免忌讳或为了适应某种交际上的需要，人们有时用委婉的词语谈论一些不宜直说

的或不愉快的事情。例如不直接说 morti（死），而采用如下一些委婉的说法： 

diri adiaŭ al la mondo surtera; 

transiri en alian mondon; 

ekdormi por eterne; 

perdi sian spiron por ĉiam; 

la koro ripozas por ĉiam; 

foriri al la okcidento; 

fermi por ĉiam siajn okulojn; 

forlasi tiun ĉi mondon; 

fariĝi polvo en polvo; 

iri la vojon de ĉio tera; 

ktp. 

再如在提到男性生殖器时，人们常不直接说 peniso，而用如下一些委婉惯用语代替： 

honta parto; 

seksa membro; 

karno de beato; 



viraj generiloj; 

ktp. 

5） 对比 

对比（kontrasto）作为一种修辞手法也常用在惯用语中。用对比的可以是反义词，也可

以是对偶词。例如： 

a) 用反义词对比的： 

la por kaj la kontraŭ 赞成与反对；正反两方面的正确理由 

blovi varmon kaj malvarmon el la sama buŝo 忽褒忽贬；搬弄是非 

nigre sur blanke 白纸黑字；清清楚楚地 

amiko en ĝojo kaj malĝojo 同甘共苦的朋友 

vivi modere, ne tro interne, nek tro ekstere 过有节制的生活 

b) 用对偶词对比的： 

nek viando, nek fiŝo 说不上是个什么东西；非驴非马 

jam esti trans montoj kaj maro 已到遥远的地方去了 

forsavi sian korpon kaj animon 逃得无影无踪 

movi ĉielon kaj teron 千方百计；用尽办法 

vivi kun iu kiel hundo kun kato 与某人经常争吵；与某人不睦 

peli tagojn sen afero de mateno al vespero 从早到晚无所事事地打发日子 

6． 反语 

反语（ironio）就是说反话，即用正面的词来表达反面的意思。反语一般是针对事物的

具体情况而临时运用的。世界语中运用反语的惯用语不多。这里只介绍几条： 

akordi kiel akvo kaj fajro 如水火般不相容 

fari aplaŭdon sur la vango 打（某人）一记耳光 

(iu) esti bele aranĝita 被欺骗；被愚弄 

Li estas kompetenta, kiel besto pri arĝento. 他（对事物）毫无识别力；他一窍不通 

7． 重复（ripeto） 

有一些世界语惯用语利用重复手段来加强语义，使语句带有一定的音乐性。例如： 

gurdi kaj regurdi 翻来覆去地说；唠唠叨叨地讲 

okulon pro okulo, denton pro dento 以眼还眼，以牙还牙 

vivon pro vivo 以命偿命 

miraklo inter mirakloj 不可思议的事；无法形容的美妙事物 

mizero sur mizero 苦难重重 

tie kaj tie 处处；到处 

ree kaj ree 一次又一次地；反复地 

de loko al loko 处处 

Atendis, atendis, ĝis lin ĉerko etendis. 白白等待；空等 

8． 近义词重叠（kunmeto de proksimaj sinonimo） 

有的惯用语把一对近义词重叠起来使用，以增强语义。例如： 

Restas nek konsilo, nek konsolo. 既感到困惑，又得不到安慰；陷于困境 

lando, en kiu fluas lakto kaj mielo 丰饶之国；鱼米之乡 

fulmi kaj tondri 大发雷霆；怒喝 

trafi el fajro sub flamon （情况）愈来愈糟；每况愈下 

klara kaj neta 清清楚楚 

有时也可把两个或性质、作用相似的或比较接近的事物摆在一起： 



per ungoj kaj dentoj 不惜一切手段；全力以赴地 

propra karno kaj sango 亲骨肉；儿女 

kun sia tuta domo kaj havo 带上所有家当（意为：迁居他乡，永不再回） 

manĝi kaj trinki 维持生命；生存 

parolo sen senco kaj sen interligo 说话颠三倒四、不知所云 

forportu vian pakaĵon kaj havaĵon! 带上你的铺盖卷给我滚蛋！ 

9． 主宾同语式（sameco inter subjekto kaj objekto） 

主宾同语式惯用语是指主语和宾语用的是同一个词的惯用语。这是重复的一种特殊形

式。例如： 

Mono monon naskas. 钱能生钱；钱滚钱，利滚利 

Konfido naskas konfidon. 对人信任，才能得到别人的信任 

Servo postulas reservon. 我为你效劳，也要你为我出力；我帮你，你也要帮我 

Razisto raziston razas. 同行相顾；你帮我，我也帮你 

Mano manon lavas. 互相利用；互相包庇 

verŝi aeron al aero 干徒劳无益的事；白费力气 

trafis pugno pugnon. 拳头碰上了拳头；硬碰硬 

10．押韵 

押韵（rimiĝo）是世界语惯用语是最常用的一种语音修辞手法。押韵可以使惯用语声韵

和谐，读来上口，便于记忆。有如下几种押韵方式： 

1） 押尾韵 

不少世界语惯用语都含有尾音相同的词，这就是押尾韵。这类惯用语数量较多，尤其在

对偶惯用语中更为常见。例如： 

Ĝi estas nek lakto, nek selakto. 它说不上是个什么东西；非驴非马 

havi nek ĉelon, nek kelon 贫无立锥之地；无家可归 

kun sia tuta posedo kaj heredo 带上所有家当（意为：迁居他乡，永不再回） 

havi ĉe iu krediton kaj meriton 深得某人信赖和厚爱 

uzi monon kaj admonon kaj flaton kaj baton 用一切手段；尽一切可能；千方百计；不择

手段 

vivi en silko kaj veluro, en ĝojo kaj plezuro 过衣锦食甘、快乐安适的生活 

vivi sate kaj glate 过不愁衣食的舒服生活 

bela celo por fabelo 不可能实现的美好目标 

iri for en bona hor‟ 趁着没有发生不愉快的事赶快走开 

en bona ordo tra la pordo! 给我乖乖地滚蛋！ 

rapide — senvide 快得不见踪影 

vino, virino, tamburino 生活中的一切享受和乐趣；吃喝玩乐 

okupi sen celo lokon sub ĉielo 闲着什么事也不干；无所事事 

ambaŭ floroj de samaj valoroj 一路货色；半斤八两；一对宝；难兄难弟 

Mankas klapo en lia kapo. 他缺个心眼儿 

Venis fino al mia latino. 我被搞糊涂了；我智穷才尽了 

Staras la morto jam en la korto. 死已在眼前；大限已到 

tute libera, kiel birdo aera 

2） 押头韵（aliteracio） 

也有一些世界语惯用语利用押头韵的方式来增强语音的美感。所谓押头韵，就是指两个

词的开头辅音相同。例如： 



Virta virino straton ne konas. 正派女人不上街闲逛（意为：女人的本分是管好家务） 

detruita ĝis la fundo de l‟ fundamento 被彻底摧毁的 

El la faraĉo fariĝas kaĉo. 事情搞糟了；搞出麻烦事来了 

minaci per pugno en la poŝo 以虚张声势吓人 

vivi larĝe kaj lukse 过着阔绰奢侈的生活 

por Paŭlo sperto — por Petro averto 对保罗是体验，对彼得是警戒 

ĉe vesto veluro suferas stomako 身穿丝绒袍，肚子吃不饱 

vera kiel vorto de profeto 像先知的话一样真实；非常真实 

de plendo kaj ploro ne foriĝas doloro. 呻吟和哭泣不会使疼痛消失。 

ĉe l‟ freŝa faro 在（作案）现场；当场 

mono mondon regas. 金钱主宰世界 

bela birdo 花花公子；纨绔子弟 

 

五． 惯用语的来源 

世界语惯用语主要来自西方各主要语言。其中大部分源出于希腊神话、《圣经》和文学

名著，一小部分出自民间俗语。 

1．源出于希腊神话的世界语惯用语 

希腊是欧洲文明古国。希腊神话、希腊史诗、伊索寓言都是世界语惯用语的主要来源。

下面是源出于希腊神话的一些惯用语： 

la pomo de malkonkordo 争端；祸根 

Pandora skatolo 一切灾难的来源 

Ariadna fadeno 能帮助解决复杂问题的办法 

la ora tempaĝo 黄金时代；鼎盛时期 

la Gordia nodo 难以圆满解决的复杂问题；棘手的问题 

Herkula laboro 艰巨的任务 

la kalkano de Aĥilo 唯一致命的弱点；要害 

Sizifa laboro 永无止境的令人厌倦的劳动；徒劳无益的繁重工作 

pendi sur fadeno 处于十分危险的境地；千钧一发 

la glavo de Damoklo 随时可能发生的危险 

2．有些惯用语出自希腊的荷马史诗、伊索寓言等。例如： 

sardona rido 冷笑（荷马史诗） 

trafi de Scilo al Ĥaribdo 想逃脱困境，反陷入更糟的境地；才脱虎穴，又入龙潭（荷马

史诗） 

Unu hirundo printempon ne alportas. 一燕不成春。（伊索寓言） 

acida vinbero 可望不可及的东西（伊索寓言） 

danci laŭ ies fajfilo 跟着某人的指挥棒转；受人摆布（伊索寓言） 

fari el muŝo elefanto 把苍蝇说成大象；夸大其词；小题大做（出自希腊散文家琉善的散

文《苍蝇赞》） 

3． 源出于《圣经》的惯用语。 

千百年来，《圣经》在西方广为流传，它的许多词语成了西方的语言中的惯用语，这些

惯用语也进入了世界语中。源出于《圣经》的惯用语数不胜数，下面只举其中的一小部分为

例： 

demeti de si la antikvan Adamon 摆脱旧习惯；改邪归正；抛弃旧我；脱胎换骨；重新做

人 



lupo en ŝafa felo 披着羊皮的狼 

la pomo de l‟ okulo 眼珠；珍爱之物 

la erarinta filo 回头的浪子 

faradi brikojn sen pajlo 做无米之炊 

deskui la polvon de siaj piedoj 愤然离去 

mizera kiel Ijobo 像约伯那样悲惨不幸 

leki polvon 被打倒在地；被打得一败涂地 

fera sceptro 暴虐统治；专制统治 

voĉo krianta en la dezerto 无人响应的号召；无人相信的主张 

folio de figarbo 遮羞布；遮羞物 

plenigi la mezuron de siaj patroj 恶贯满盈 

kiso de Judaso 阴险的背叛；虚假的好意 

frukto malpermesita 禁果；禁止使用或接触的诱人的东西 

ĵeti perlojn antaŭ la porkojn 把珍珠仍在蠢猪前 

junaj eraroj 年轻时的过错；青年时代的失检行为 

filino de hirudo 贪得无厌的人 

ŝtono de falpuŝiĝo 绊脚石；障碍 

junko skuata de la vento 没有自己主见而人云亦云的人 

elkribri la kulon kaj gluti la kamelon 小事拘谨大事糊涂；见小不见大 

la kvintesenco de la polvo 人（据《圣经·旧约》记载，人是由上帝用地上的尘土造成的。） 

estingi meĉon senfajriĝantan 使有希望的事情中途夭折；中止充满希望的计划 

tintantaj cimbaloj 华而不实的言辞 

4． 出自其他语言的惯用语 

由于初期的世界语者大部分是斯拉夫人（柴门霍夫本人也生活在波兰），因而不少世界

语惯用语来自俄语和其他斯拉夫语言。其他的一部分来自拉丁语、法语、德语等。 

1）来自俄语的： 

kalkuli muŝojn 没有事数苍蝇；浪费时间 

serĉi la venton sur la kampo 作无谓的寻求；水底捞月 

la krio de l‟ tago 当前大家关注的事件；目前大众注意的问题 

prunti la pavajn plumojn 借别人的功绩或优点炫耀自己；掠人之美 

neevitebla malbono 躲避不了的灾害；甩不掉的令人讨厌的人 

esti en nuboj 在九霄云外；脱离现实生活 

elbati kojnon per kojno 以其人之道还治其人之身；以毒攻毒 

laŭ ĉiuj leĝoj de la arto 规行矩步地；十分内行地 

sidi kiel sur pingloj 如坐针毡 

Ĉiu havas sian vermon. 各人有各人的苦恼。 

Konu nin, ŝatu nin! 瞧咱们的！（表示自负或自我吹嘘） 

2） 来自拉丁语的： 

per fajro kaj glavo 用烧杀手段；用残酷镇压的手段 

formeti ĝis la grekaj kalendoj 把……推得遥遥无期；推到驴年马月 

iri al Kanoso 被迫赔礼请罪；含垢忍辱让步 

La loto estas tirita. 大势已定；木已成舟 

3） 来自法语的： 

Bartolomea nokto 大屠杀 



per sepmejlaj botoj 以极快的速度 

ŝafoj de Panurgo 盲目的追随者或效法者 

La ludo kandelon ne valoras. 得不偿失 

4） 来自德语的： 

vivi per sistemo de “el mano al buŝo” 挣的钱勉强可以维持生活 

Notu en la kamentubo. 把…忘掉 

5） 来自英语的： 

struta politiko 驼鸟政策；自欺欺人、回避现实的政策 

Kiu estas kiu? （某人）是何许人也？名人录；名人词典（这是英语的“Who‟s who”的仿

造语。《Who‟s Who》是英国出版的多卷集《现代名人录》。） 

6） 来自其他语言的： 

de la plej bela akvo 头等的；第一流的（来自阿拉伯语） 

perdi la vizaĝon 丢脸；失面子（来自汉语） 

 

结束语 

世界语惯用语的研究应该在世界语学中占有一席之地，但这个领域长期以来被人忽视，

到目前为止，尚未见到有这方面的专著问世。笔者研究世界语惯用语主要是根据自己平时积

累的资料。《世界语插图大词典》收了不少世界语惯用语，但大部分没有解释。在少数有简

略释文的惯用语中，有时也有不够确切或前后矛盾的地方，有的甚至弄错，造成误导。研究

惯用语关键在于正确理解语义，为此必须弄清它们的语源和语义的演变过程，追根究底。例

如，“streĉiĝi el la haŭto”这一惯用语在《世界语插图大词典》中分别出现在“haŭto”和“streĉi”

两个词条中并分别注释为“kunigi sian tutan forton kaj energion”和“pro subita surprizego”。

到底应该怎样理解这条惯用语呢？笔者通过查阅多种汉外和外语原文词典，弄清了它源出于

俄语。这条惯用语通过蛇挣扎着蜕皮这一形象比喻表达“施展浑身解数，竭尽全力，拼命（想

办法）”的含义，从而证实该词典给它的前一种解释是正确的，后一种解释是没有根据的。

这只是一端。由此可见。世界语惯用语的研究是一项必要而有意义的工作。我希望有更多的

朋友们能参加到这项研究中来。 

（全文完） 

 

《世界语谚语集》——西方人民智慧的宝库 

 

Proverbo estas sperto, proverbo estas averto. 谚语是经验，谚语是警言。 

Venas proverbo el popola la cerbo. 谚语出自心心念念的智慧。 

 

一． 

谚语是语言的重要组成部分。任何民族，不论文化发达与否，呆要有语言文字，便有谚

语流传于世。谚语是人民群众在生产实践和社会实践中长期积累的各种经验、教训、知识、

体验的总结。它们是在百口交诵、广泛流传的过程中，经过不断锤炼、加工、润色，逐步形

成并完善的。谚语具有句式精短、语言凝练、哲理深刻、形象生动鲜明而又富于韵律节奏的

特点，所以在西方语言中谚语有“语言中的盐”（la salo de la lingvo）之称。世界语作为一

种活的语言，当然也有自己的谚语。绝大部分世界语谚语是通过柴门霍夫亲手翻译的《世界

语谚语集》（Proverbaro Esperanta）一书直接从西方各民族语言中吸收过来的，所以，世界



语谚语和民族语中的谚语一样，也是人民群众集体创造的产物，同样也是人民智慧的结晶。 

《世界语谚语集》原是由柴门霍夫的父亲编写的。他是一位现代语教师，生平致力于搜

集欧洲各国人民的谚语和西方各语言中的惯用语，经他收集的谚语和惯用语后来用俄语——

波兰语——法语——德语四种语言对照形式分册出版。实际上这是一部多种语言对照的熟语

集。在这部熟语集中，所有谚语和惯用语中都按意义分组（意义相同或相近的编在同一组中），

各组都按列在第一栏中俄语谚语或惯用语所表达的核心意义的俄语词的字母顺序排列，其余

三栏则分别列出与第一栏对应的其它三种语言的谚语和惯用语。这样，四部分就有机地结合

成一个整体。当这部熟语集出版到第二分册时，柴门霍夫觉得有必要将这部著作译成世界语

（因为他意识到世界语也应有自己的谚语和惯用语），便向父亲建议在原有的俄、波、法、

德四种语言对照的基础上增加世界语对照部分。柴门霍夫的父亲非常高兴地接受了这个建

议。由于当时第一和第二分册已经问世，不便增补，世界语部分便以单行本形式于 1910 年

出版。为便于读者对照阅读，世界语单行本中的谚语和惯用语也按俄语部分的顺序排列。我

们现在所能见到的《世界语谚语集》是后来由 C. Rogister 先生按世界语字母顺序重新编排

并在每条谚语和惯用语后标注原来分组编号的版本，书后还附有按内容编制的详细索引。利

用这个索引读者可以查到所需要的与某一题目有关的谚语和惯用语。 

虽然这部著作取名为“proverbaro Esperanta”，但实际上除谚语外书中还收有大量形象

惯用语。例如： 

perdi la kandelon el la kapo 丧失理智 

fari al iu bonan lavon 严厉斥责某人 

sidi sur pingloj 如坐针毡 

esti en sia elemento 自在对自己舒适的环境中；感到得心应手 

mola kiel vakso 像蜡一样柔和温顺的 

piaj deziroj 不能实现的愿望 

magia rondo 无出路的窘境（原义是“魔力圈），一种迷信说法，即画定一个圆圈，施

以魔法，使里面的人无法出来、外面的人无法进去） 

ĉe l‟ freŝa faro 在作案现场；当场 

 

甚至还有以单词形式出现的用语，例如： 

silente! 别做声！肃静！ 

bedaŭrinde! 真可惜！真遗憾！ 

cindrulino 烧火女佣；灰姑娘 

vole-nevole 不管愿意不愿意 

 

毫无疑问，这些惯用词语对世界语的丰富和发展也有着重要的意义和作用。 

 

二． 

谚语（proverbo）一词在《世界语插图大词典》（Plena Ilustrita Vortaro）中的定义是

“popolamaksimo, enhavanta konsilon aŭ konstaton pri la ĝenerala psikologia aŭ morala veraĵo”

（人民大众的箴言，含有劝诫或对某一普遍的心理上或伦理道德上的真理的确认）。前《苏

联百科词典》对“谚语”所下的定义是：口头文学之一种。语法上和逻辑上完整，语言精炼，

形象生动，有韵律，具有教育意义。” 

根据以上定义我们可以把谚语的主要特点概括为： 

1） 形式基本上是句子结构（少数谚语可以以省略句形式出现）； 

2） 大部分谚语内容具有教诲性（包括对经验的总结和对真理以及道德标准的确



认）； 

3） 多数谚语具有买主性，即借助于生动形象的比喻来说明事理。 

 

谚语按所表达的内容和表达方式大致可以分为三大类： 

1） 纯教诲性谚语； 

2） 带有习语性的教诲性谚语； 

3） 纯习语性谚语。 

 

下面分别举例介绍这三类谚语。 

 

三． 

高尔基曾说过：“俗语用一种特别富于教诲性的完整形式把人民大众的思想表现出来。”

他还说过：“最伟大的智慧是在语言的纯朴中；谚语和歌曲总是简短的，然而其中却包含着

可以写出整部书的智慧和感情。”谚语是最短小精悍而又富于哲理性的一种语言形式；谚语

的主要作用是诲人和说明事理。纯教诲性谚语是一种不借助形象比喻而只用简单通俗的话对

人教诲或说明事理的谚语。从表现手法上看，这类谚语所采用的是不渲染、不粉饰、不夸张、

不雕琢的白描手法，它们的语言简洁、凝练、明快，往往只用很少几个词就能概括丰富的思

想内容，阐明一个深刻道理，引人沉思，使人从中得到教育和启发。下面让我们举一些纯教

诲性谚语的例子。 

Malpli esperu, pli konsideru. 少抱有希望，多考虑实际。 

Kiu fremdan avidas, propran forperdas. 渴望得到别人东西的人，会把自己的东西丢掉。 

Kiaj kolegoj, tiaj kutimoj. 有什么样的同伴，就有什么样的习惯；跟着什么人，学成什

么样。 

Malsato donas spriton. 饿极智生。 

En kompanio eĉ morto faciliĝas. 有人共患难，死也不足惧。 

Deko da pekoj — unu la puno. 十罪一罚；多犯少犯不了要受罚。 

Suspekto pruvon ne egalas. 怀疑不等于证实。 

Alia tempo, aliaj moroj. 不同的时代，不同的习俗。 

Kiu vivos, tiu vidos. 日久见分晓。 

Ne kredu al orelo, kredu al okulo. 不要相信耳朵，要相信眼睛；耳听是虚，眼见为实。 

Nek ĝojo, nek malĝojo daŭras eterne. 欢乐和悲伤都是暂时的。 

Feliĉo kaj riĉo envion elvokas. 幸福财富，招人嫉妒。 

Konsento konstruas, malpaco detruas. 意见一致事易成，争吵不和事必败。 

Granda parolisto estas duba faristo. 爱说大话的人未必干实事；说得多的人往往做得少 

Malriĉulo rabiston ne timas. 穷人不怕盗匪。 

Kiun malĝojo ne turmentis, tiu ĝojon ne sentas. 没有受过忧愁折磨的人，感受不到的欢乐

的可贵。 

Larmoj pruvecon ne pruvas. 眼泪不证明有理。 

Agrabla estas la gasto, se ne longe li restas. 不久留的客人令人愉快。 

El la neceseco oni devas fari virton. 既然拒绝不了，就得爽爽快快去做（以此博得别人

赞赏并给人造成一种具有高尚品德的印象）。 

Tro rapida akcelo ne kondukas al celo. 欲速则不达。 

Rapidu malrapide. 慢中求快。 

Kiu donacon prenas, tiu sin katenas. 收人礼物，受人指使；吃人的嘴软，欠人的理短 



Nin ĉiam ravas, kion ni ne havas. 我们所缺少的东西，总是使我们心醉神迷。 

Pura konscienco estas plej granda potenco. 纯洁的良心是最强大的力量。 

En ĉiu malbono estas iom da bono. 每一件坏事都有一些好的方面；世上没有绝对坏的事

物。 

Plibono estas malamiko de bono. 较佳者佳之反；要求过高，适得其反。 

Perdiĝas per pruntedono amiko kaj mono. 借钱给人，既会失去朋友，也会失去金钱。 

Kio kostas malmulte, kostas plej kare. 最便宜的东西价格最高；便宜无好货。 

Kara estas dono en minuto de bezono. 给的时间巧，给的才是宝。（意为：要在一个人困

难的时候 及时给予帮助或施舍。） 

Alian ne mallaŭdu, vin mem ne aplaŭdu. 不要贬斥别人，不要赞扬自己。 

Antaŭ la lango laboru la cerbo. 先思而后言；先想后说。 

Ju pli frue, des pli certe — ju pli volonte, sed pli lerte. 越早动手，越有把握；越是自愿，

手越灵巧。 

Uzu tempon estantan, antaŭvidu estontan, memoru estintan. 把握现在，预见未来，铭记过

去。 

Leĝo pasintaĵon ne tuŝas. 法律不追溯既往。  

Nesciado de leĝo neniun pravigas. 不懂法律不是理由；法盲犯法不可恕。 

Pli facile estas malbonon eviti, ol korekti.  避免坏事比纠正坏事容易。 

Ne zorgu pri tio, kio estas ekster via scio. 你不懂的事，不要去管；外行人不要管内行人

的事。 

Kion vi ne perdis, tion ne serĉu. 你不曾丢失的东西，不要去找。（意为：不要想发意外

之财。） 

Kiu aŭdis la unuan, ankaŭ aŭdu la duan. 听了第一个人，也要听第二个人。（意为：兼听

则明。） 

Kontraŭ ĉiu rimedo ekzistas rimedo. 一种办法可用另一种办法对付；有妙策就有对策。 

Ĉio havas finon. 万事皆有终。 

Vort‟ en ĝusta momento faras pli ol arĝento. 说话及时，赛过银子。 

Oni bonon forgesas, malbonon memoras. 好事容易忘，坏事记心上。 

Ne valoranto plaĉas, sed plaĉanto valoras. 并非有价值的人惹人喜爱，而是惹人喜爱的人

有价值。 

Diron oni neas, skribo ne pereas. 说的话可称无效，写的字抵赖不掉；口说无凭，落笔

有据。 

Pli bone malfrue, ol neniam. 迟到总比不到好；晚做总比不做强。 

De senpripensa rekomendo venas ploro kaj plendo. 轻率的推荐会使人哭泣抱怨。（意为：

不要轻易向人推荐一个人或一件事物，否则你会后悔莫及。） 

Ordo estas beno pro ĉiu entrepreno. 有条有理，诸事顺利。 

Kiam vorto eliris, vi ĝin jam ne retiros. 话既说出，无法收回；一言既出，驷马难追。 

Servo ne petita ne estas merita. 未请来效劳，费力不讨好。 

Ju pli da aĉetantoj, des pli alta la prezo. 买主越多，价格越高。  

Kiso malsincera estas kiso danĝera. 不真诚的吻是危险的吻。 

 

四． 

在研究带有习语性的教诲性谚语前应该先弄清什么是习语。习语（idiotismo）又称惯用

语。顾名思义，习语是一种不能从字面上理解的惯用固定词组。在语义上，每一条习语都是



一个不可分割的统一体，它的整体意义是不能从它的每个单词的词汇意义中揣测出来的，例

如在本文第一节中提到的“perdi la kandelon el la kapo”（丧失理智）和“fari al iu bonan lavon”

（严厉斥责某人），“piaj deziroj”（不能实现的愿望；痴心妄想）。这几条习语都是形象性习

语，因为它们的整体意义是借助于形象比喻、引申、夸张等修辞手段而获得的。习语都是在

人民群众长期使用过程中经过千锤百炼而形成的，因而它们的形式和语义都具有约定俗成的

稳定性，不容随意变更。 

带有习语性的教诲性谚语是既有习语性又有教诲性的谚语。与惯用语一样，带有习语性

的教诲性谚语也是不能从字面上来理解的。我们在学习和使用这类谚语时，要特别注意弄清

它们的形象比喻的真正含义，以避免产生错误。 

下面是一些带有习语性的教诲性谚语的例子： 

kiu ne estas kaporalo, ne estos generalo. 没有当过班长，就不会成为将军。（喻：学习必

须循序渐进。） 

Ameno diablon ne forpelas. 口念“阿门”赶不走魔鬼。（喻：不采取实际行动就不可能

取得实际效果。） 

Ne povas ĉiu homo esti pap‟ en Romo. 并非人人都能当罗马教皇。（喻：人的运气和能力

各不相同。） 

Ne helpas spegulo al malbelulo. 镜子帮不了丑人的忙；铁诿罪于人。 

Ne konante la profundecon, ne iru en la riveron. 不知深浅，切莫下河。（喻：情况不明，

不可轻率从事。） 

Malsata stomako orelon ne havas. 饥饿的肚子不长耳朵；枵腹不听说教。（喻：饿着肚

皮的人是不愿听说说教的，与“饥寒起盗心”意思相近。 

Ne iras hakilo al kolo humila. 刀斧不砍依次为的人；弄不及侮过者。 

Ne estas piediranto kolego al rajdanto. 步行者和骑马人不能结伴而行。（喻：穷人和人富

人不会成为朋友；贫富之间无平等可言。） 

Najbaro ne ĝemas, kiam boto nin pemas 我们的靴子挤脚，邻人不会喊疼；各人难处各

人知。 

Ne iru fadeno antaŭ kudrilo. 线不要走走在针的前面。（喻：各人应守各人的本分。） 

Ne elvoku lupon el la arbaro. 别把狼从树林中唤出来。（喻：不要招引危险的人或事。） 

Ne laŭdu la tagon antaŭ vespero. 赞美白天，须在晚上。（噜：不要过早下结论。） 

Inter lupoj kriu lupe. 与狼为伍，就得学狼嗥；入乡随俗。 

Kiam kato promenas, la musoj festenas. 猫儿散步时，耗子摆筵席；大王不在，小鬼翻天。 

Ne ŝovu nazon en fremdan vazon. 莫把鼻子伸到别人盘子里；不要插手别人的事；中暂

歇多管闲事。 

Ĉiu medalo du flankojn posedas. 每一枚奖章都有正反两面；任何事物都有好坏个方面。 

Ne elverŝu la malpuran, antaŭ ol vi havas la puran. 清水未来，莫泼脏水；好的东西没有

到手，不要把坏（或旧的）东西扔掉。 

Ankaŭ al ni la suno eklumos. 太阳也会照到我们这里来的。（喻：情况总会好起来的。） 

Post vetero malbela lumas suno plej hela. 风雨过后阳光格外灿烂；雨过天晴；否极泰来。 

Kie estas mielo, tie muŝoj ne mankas. 有蜂蜜地地方，不会没有苍蝇。（牟利者总是在有

利可图的地方钻营。） 

De l‟ koro spegulo estas la okulo. 眼睛是心灵的镜子；眼能传神。 

Tro da kuiristoj kaĉon difektas. 厨师太多，粗了粥锅。（喻：人多反而把事情搞坏。） 

Pli bone ne sali, ol sali ro multe. 盐加得太多，不如不加。（喻：与其说得太多，不如一

句话不说。） 



Urtikon frosto ne difektas. 严寒冻不坏荨麻。（喻：坏人往往走运或得势。） 

Kurbiĝu hoko laŭ postuloj de l‟ loko. 钩子应随地点而改变弯度。（喻：人应适应各种环

境；随遇而安。） 

Se neĝas sur la monto, estas malvarme en la valo. 山上下雪谷里寒。（喻：邻近的人在思

想、感情、习惯等方面相互影响或相互仿效。） 

Ne batalu pot‟ el tero kontraŭ kaldrono el fero. 瓦罐莫和铁锅碰。（弱者斗不过强者。） 

Hundo bojas la vojon, vento portas la bojon. 恶人说话似狗叫，风儿一吹就吹掉。（喻：

对于恶的诽谤谩骂可以置之不理。） 

Ankaŭ por diablo tondro ekzistas. 雷电也会劈死魔鬼。（老天是会惩罚恶人的。） 

Kiu ludas kun koto, malpurigas la manojn. 谁玩泥浆，其手必脏。（喻：经常和坏人在一

起自己也会变坏；近墨者黑。） 

Inter la mano ĝis la buŝo ofte disverŝiĝas la supo. 端到嘴边的汤常会撒掉。（喻：凡事难

以十拿九稳；煮熟的鸭子会飞掉。） 

Ne donu kaj ne boju. 宁可不要，也不听狗叫；不受嗟来之食。 

Ne taŭgas du ursoj por unu nesto. 二熊不能同窝。（喻：两个好斗者或各有所长在一起必

然相争。） 

Per unu ŝtono oni du ĵetojn ne faras. 一块石头不能打两处。（喻：一次行动不能达到两个

目的。） 

Sapo blankecon ne havas, tamen blanke ĝi lavas. 肥皂不白，但却能把东西洗白。（喻：评

价事物不能只看表面。） 

Kiu bone ŝmiras, bone veturas. 谁的油上得足，谁的车就开得快；贿赂买得时运通。 

Se la arbo falis, ĉiu branĉon derompas. 大树倒地，人人折枝。（喻：人倒霉，众人欺；墙

倒众人推，鼓破乱人捶。） 

El fremda ledo oni tranĉas larĝe. 割别人的皮子大手大脚；慷他人之慨不心疼。 

Bona famo sin trenas testude, malbona kuras rapide. 好事不出门，坏事传千里。 

Pli valoras tuj ovo, ol poste bovo. 日后一头牛，不如即时一个蛋；一千赊不如八百现。 

Sonorilo vokas al preĝejo kaj mem neniam eniras. 钏催别人做礼拜，自己却在教堂外；有

嘴管人家，无嘴说自家。 

Kio konvenas al sciuro, ne konvenas al vulturo. 适合松鼠的，未必适合兀鹰。（喻：对一

个人适合的东西，对另一个人不一定适合。） 

Pli kara estas kap‟ ol ĉapo. 头比帽子宝贵。（自己的生命比一切身外之物重要。） 

Fremda animo estas abismo sen limo. 人心难测；知人知面不知心。 

Neĝo kasas nur ĝis printempo. 雪藏不过春。（喻：隐瞒不会长久；真想很快就会暴露。） 

La lastan el amaso atakas la hundo. 狗专咬走在最后的人。（喻：做事宜早不宜迟。） 

Kiu akvon evitas, droni ne timas. 不在水边走，不怕被淹死。（喻：不干冒险的事，就不

会遇到危险。） 

Konscienco senmakula estas kuseno plej mola. 纯洁无瑕的良心是最柔软人枕头；问心无

愧，高枕无忧。 

Vespere ĝuu lunon, sed ne serĉu la sunon. 晚间就该赏月而不该寻找太阳。（喻：不要寻

找不可能找到的东西；不要作无谓的寻求。） 

Kiu kaĉon aranĝas, tiu ĝin manĝas. 谁煮成一锅粥谁吃；谁捅的娄子谁负责；自作自受。 

En abelujon ne blovu. 不要往蜂房里吹气；不要捅马蜂窝。 

Por muŝon mortigi, oni pafilegon ne uzas. 打苍蝇不必用大炮；不可小题大做；杀鸡焉用

牛刀。 



Unu floro ne estas krono, unu monero ne estas mono. 只用一朵花编不成花冠，只有一文

钱不能算有钱。（意思与“独木不成林”相近。） 

Ĉe botisto la ŝuo estas ĉiam kun truo. 鞋匠总穿破鞋。（喻：有技术专长的人因埋头于自

己的专业而无暇顾及自身的物质利益。） 

Ne moku riveron, ne atinginte la teron. 没有上岸前，不要笑河浅。（喻：要保持清醒头脑，

不要过早乐观。） 

Fremda manĝo havas bonan guston. 别人的饭菜味道好。（喻：觉得别人的东西比自己的

好。） 

 

五． 

纯习语性谚语是一种只起习语作用而不起教诲作用的谚语。它们实际上就是以句子形式

出现的惯用语。有些纯习语性谚语与惯用语的区别只在于有无主语，请比较《世界语谚语集》

中的“Li bruligis al si la lipharojn”（他遭到了难堪的失败）与“bruligi al si la lipharojn”(遭

到难堪的失败)。这类纯习语性谚语可以当作惯用语活用，例如我们可以说“Hohano bruligis 

al si la lipharojn”(约翰遭到了难堪的失败)。另外一些纯习语性谚语具有固定不变的形式，

它们的每一个词都不能随便去年或改变词序，例如：“Du botoj faras paron”（一路货色，半

斤八两，一丘之貉）。从上面所举的两个例子中我们可以看出，正确理解和翻译纯习语性谚

语的关键在于找出它们的喻义。如果只从字面上理解并把它们当作大实话来翻译，它们就毫

无意义（例如将“Du botoj faras paron”译成“两只靴子配成一双”），甚至会闹出笑话（例

如把“Li bruligis al si la lipharojn”译成“他把自己的上唇胡子燎焦”。由此可见，正确理解

纯习语性谚语（带有习语性的教诲性的谚语也如此）的喻义对我们阅读世界语书刊和用世界

语写作是十分必要的。我们在学习世界语过程中应有意识地学会并记住一定数量的常用纯习

语性谚语。这无疑有助于我们世界语水平的提高。下面再举一些纯习语性谚语的例子： 

Ĝi estas por mi ĥina scienco. 它对我来说简直不可理解；我对此一窍不通。 

Venis fino al mia latino 我被搞糊涂了；我智穷计尽了。 

Ĝi havas ankoraŭ signon de demando. 它还不确实，它仍是一件值得怀疑的事。 

La sigelo ankoraŭ ne estas metita. 事情还不确实；事情还没有把握。 

Li havas la kapon sur ĝusta loko. 他很有头脑；他聪明能干。 

Pri tio jam ĉiuj paseroj babilas. 那件事已经传开了；那已经是公开的秘密了。 

Li pafis sin for. 他迅速地溜走；他一溜烟地跑掉了。 

El klara ĉielo tondro ekbatis. 晴天霹雳（喻：突然发生了意外事件。） 

Oni lin konas kiel blankan lupon. 大家都认识他了。 

Li mensogas tiel, ke la muroj krakas. 他漫天撒谎。 

Li ne toleras eĉ muŝon sur la muro. 他好为一点小事大发脾气；他性情暴躁易怒。 

Li pulvon ne elpensis. 他不大聪明；他不大开窃。 

Li estas portreto de sia patro. 他长得跟他父亲一模一样。 

Ĝi jam staras al mi en la gorĝo. 它已使我感到厌恶（或难以忍受）。 

Venis tranĉilo al la gorĝo. 使受到严重威胁（濒临生命危险）；使陷于绝境。 

Nek al teksto, nek al preteksto. （说话）完全不恰当；牛头不对马嘴。 

Li havas truon en la manplato. 他花钱大手大脚；他挥霍浪费。 

Unu pasero alian valoras. 谁也不比谁强；一路货色；半斤八两。 

Ĝi estas mustardo post la manĝo. 它是饭后的芥末。（喻：不及时的行动；雨后送伞；马

后炮） 

Li foriris kun langa nazo. 他拉长了脸（沉着脸）走开了。 



Li minacas per fingro en la poŝo. 他色厉内荏。 

Granda nubo, eta pluvo. 云大雨小。（意同：雷声大，雨点小。） 

Li tenas la nazon supren. 他鼻子翘得老高。（形容自高自大。） 

Deziro tre granda, sed mankas la forto. 心有余而力不足。 

Li ĵus elrampis el la ova ŝelo. 他年幼无知；他缺乏经验。 

Ĝi estas nek viando, nek fiŝo. 它说不上是个什么东西。（与“非驴非马”、“四不像”意

思相近。） 

Tra unu orelo eniras, tra la dua eliras. 一只耳朵进，一只耳朵出；听过就忘。 

Li zorgas pri ĝi kiel pri neĝo pasintjara. 他对它就像对隔年的积雪一样丝毫不感兴趣。

（“neĝo pasintjaro”本义是“去年的积雪”，在本句中转义作“已经毫无用处的东西”、“已

经毫无意义的事情”讲。） 

Li ne elpensis la filozofian ŝtonon. 他脑筋并不怎么灵活；他并百聪明人。（“filozofia 

ŝtono”是西方点金术士希望能找到的一种所谓的能把贱金属化为真金的仙石。） 

Li vidas nur ĝis la pinto de sia nazo. 他目光短浅；他鼠目寸光。 

Matenas, vesperas, — kaj tago malaperas. 天亮了，天黑了，一天就算过去啦。（喻：时

间过得快。） 

La mano lin jukas. 他手痒痒；他想要打架。 

Li faris sian lastan translokiĝon. 他已完成了最后一次迁居。（喻：他已死了。） 

Forportu vian pakaĵon kaj havaĵon! 带上你的铺盖卷给我滚蛋！ 

Trafis pugno pugnon. 强手遇到了强手；硬碰硬。 

El flamo sin eltiris, en fajron eniris. 想逃脱窘境，反陷入更坏的境地；才脱龙潭，又入

虎穴。 

Li sidas en ŝuldoj ĝis super la ŝultroj. 他一身是债；他债台高筑。 

Li havas en la cerbo tro multe da herbo. 他愚蠢无知；他是个草包。 

Prave li ricevas. 他受到应有的惩罚；他咎由自取。 

Tremo atakas. （吓得）直打哆嗦。 

Li tremas, kiel aŭtuna folio. 他（吓得）像秋天的树叶那样颤抖；（他吓得）直打哆嗦。 

La haroj streĉiĝas. （因恐惧或强烈厌恶感）毛发竖了起来；毛骨悚然 

Li estas en acida humoro. 他（因不满、赌气等原因）心情不快；他闷闷不乐。 

Liaj flugiloj paraliziĝis. 他失去了热情；他情绪沮丧。 

Lia animo forkuris en la pinton de la piedo. 他吓得灵魂出窍（魂不附体）；他几乎吓昏。 

Frosto lin atakis. 他突然感到恐惧。 

Ili vivas per unu animo en du korpoj. 他们两人是亲密无间的朋友；他们俩相处得十分融

洽。 

Li havas siajn kapricojn. 他很任性；他好耍性子；他反复无常。 

Li estas vera hidrargo. 他非常好动；他不停地活动。 

Atendu min antaŭ la domo de mia pranepo. 你永远等不到我；你决不可能等到我。 

Li loĝas tie, kien eĉ birdo ne flugas. 他住在极远的地方。 

Restis nenio absolute, nek por mordi, nek por gluti. 穷得连任何糊口的东西都没有；穷得

叮当响。 

La loto estas tirita. 事已决定（意为：已不可改变）；决心已下；命运已定。 

Enskribu en vian memoron. 请把„记住。 

Ne el unu forno li manĝis jam panon. 他饱经世故。 

Li vorton en la poŝo ne serĉas. 他说话不愁找不到词儿；他口齿伶俐；他对答如流；他



嘴巴厉害。 

Li kuraĝon kolekti ne bezonas. 他不需要鼓足勇气（就敢去干）；他无所畏惧。 

Eĉ signo ne restas, kie urbo estis. （被摧毁得）荡然无存。 

Tio estas lia amata ĉevaleto. 那是他的爱好。 

Ĝi ne estas tiel facila, kiel laboro argila. 它不像制作陶器那样容易；那并非易事。 

Li saltas gracie, kiel urso ebria. 他的动作笨拙可笑。 

El la sama buŝo li blovas varmon kaj malvarmon. 他的一张嘴吹出冷热两样风；他说话出

尔反尔；他两面三刀。 

La afero ne brulas. 这件事不要紧。 

Mi blinde pafos, eble trafos. 成败在此一举，让我来碰碰运气；不管三七二十一，我豁

出去了。 

Fiŝo volas naĝi. 鱼要游水。（喻：人要喝酒。） 

Al la papero ne mankas tolero. 写什么都行，反正纸是不会抗议的。 

Timo havas grandajn okulojn. 受惊之后草木皆兵；疑心生暗鬼；杯弓蛇影。  

 

另外，在《世界语谚语集》中我们还可以发现一些动词用陈述式过去时形式而不用不定

式表达的惯用语，这类惯用语可以被看成是省略了主语的纯习语性谚语。例如： 

Forsavis sian korpon kaj animon. （他）逃得无影无踪。 

Fungon englutis! （他）碰了一鼻子灰！（他）碰了钉子！ 

Pelis pavon, falis kavon. 一心赶孔雀，身却陷深窝。（喻：没有达到目的；遭到失败。） 

En arbaro sidis kaj arbojn ne vidis. 曾在林中坐，未见树林在。（喻：未曾留意；疏忽） 

 


	汉译世界语熟语集
	几点说明
	《汉译世界语熟语集》正文
	A
	B
	C
	Ĉ
	D
	E
	F
	G
	Ĝ
	H
	I
	J
	Ĵ
	K
	L
	M
	N
	O
	P
	R
	S
	Ŝ
	T
	U
	V
	Z

	附录
	试论世界语惯用语
	《世界语谚语集》——西方人民智慧的宝库



