TWOJE IMIĘ
we fraszkach, w przysłowiach,
epigramatach, sentencjach
i aforyzmach

Wybór i opracowanie:
JAN NITECKI
Radomsko 2013

Tylko to dzieło czegoś jest warte,
z którego człowiek może się poprawić
i mądrości nauczyć.
(Adam Mickiewicz)
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WSTĘP
Imię to dar od rodziców, którzy nadając je, widzą w nim dla własnego
dziecka rodzaj złotej wizytówki, która ma nie tylko je ubogacać, ale ma być
widoczna i niepowtarzalna.
Czasem jest to naśladownictwo imion znanych postaci biblijnych, chrześcijańskich świętych, bohaterów historycznych czy też postaci życia współczesnego (pisarzy, aktorów itp.). Bywa, że rodzice kierują się pragnieniem nadania dziecku cech, których imiona zawierają jakieś szczególne wartości czy
przymioty, np.: Zofii - mądrości, Beacie – szczęścia, czy Bogusławie – dziękczynienia, bądź też imion członków rodziny: dziadków, wujów czy ciotek.
Niniejszy wybór fraszek, epigramatów, przysłów, sentencji i aforyzmów
ponad 250 Autorów poświęcony jest ponad 540 imionom współcześnie nadawanym w Polsce.
Treści zawarte w tych małych formach literackich i przysłowiach dotyczą
różnych aspektów i problemów życia ludzkiego. Autor niniejszego wyboru
starał się je przyporządkować tematycznie każdemu imieniu. W tematach dominują zarówno cnoty i wartości ludzkie, jak i też ludzkie wady, słabości czy
nałogi. Nie znaczy to, że mądrość przypisywana Zofii nie dotyczy także, np.
Narcyza, a głupota, przyporządkowana Gawłowi, nie jest udziałem wzmiankowanej Zofii. Bo przecież nie tylko Zofia posiada placet na mądrość, a Gaweł
na głupotę, czy Beata na szczęście. Także nasze codzienne grzeszki są udziałem nas wszystkich, a nie tylko tych osób, którym w imionach zostały przyporządkowane, bo przecież Grzeszki, które ma Kunegunda - / także Kasia i Basia ma.
Mam nadzieję, iż uważny Czytelnik zrozumie na czym rzecz polega, nie
chodzi przecież do końca o nasze imiona, które są najczęściej sprawą przypadku czy przekonania rodziców, a o poprawę obyczajów, o ukazanie tego, co
stanowi prawdziwą wartość w życiu ludzkim i co nadaje mu sens. Jeśli np.
fraszka chłoszcze skórę Frani za jej plotki, to i innym paniom dreszcze powinny przechodzić po plecach, bo przecież nie są wolne od tej słabości, a jeśli
pokazuje, jak dobra czy uczciwa jest Magda, to nie znaczy, że inne panie takie
nie są, czy też nie powinny zmierzać do tego, aby takimi się stały. Jeśli zaś w
treściach przypisanych waszym imionom znajdziecie filuterny uśmiech przygany czy ironię żartu, bierzcie to o tyle do siebie, o ile na to zasługujecie.
Poglądy i stwierdzenia wielu znanych autorytetów moralnych, świętych,
kapłanów, a także pisarzy, poetów, filozofów zawarte w niniejszym opracowaniu - stanowić mogą dla wszystkich Czytelników wartość praktyczną, coś
w rodzaju poradnika obfitującego w wartościowe rady, użyteczne wskazówki
i cenne pouczenia, które pozwolą uczynić życie bardziej refleksyjnym, pełniejszym i bogatszym.
Z tą też nadzieją oddaję wybór Twoje Imię w ręce Czytelników –
Autor wyboru
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II. INDEKS IMION:
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Agnieszka
Albert
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-7-

Jan
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Kinga
Klara
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Klaudia
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Lola
Lolita
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UZUPEŁNIENIA
WYKAZ ŹRÓDEŁ
INEKS NAZWISK
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ADA
Ada na tacę kościelną grosz daje –
resztę na ciuszki i łaszki wydaje.
Adzie
Jeśli damo urodę masz od natury,
Na cóż się pstrzyć tymi pióry?
Jeśliś zaś szpetna, wierz mi na niewiele
Przydadzą ci krasy manele. (Wespazjan Kochowski)
Moda szatą próżności się przyodziewa.
ADAM
Adam, choć z gliny ulepiony –
czasem jak głaz dla własnej żony.
Adamowi
O kobiety! jak wielka jest wasza potęga!
Od was szczęście pochodzi, jeśli go doznajem;
Od kolebki do trumny władza wasza sięga,
Bez was pustynią, z wami świat może być rajem.

(Bruno Kiciński)

Kobiety podobne są do słońca: wiemy że ono ma plamy, ale one
nikną wobec blasku słońca.
(Franciszek Godebski)
Wdzięczność Ewy: czasem Adamowi p o l i c z y żebra.
Adamowi Bońkowi
Los piłkarza zawsze taki:
oprócz sławy – sińce, kopniaki.
Adamowi Mickiewiczowi
Nawet wielki wieszcz Adam
słabość miał do silnych dam.
Adam na Ewę, Ewa na węża spędza, a grzech zostaje.
(Przysłowie polskie = p.p.)
Cóżby Adam poradził, gdyby Bóg łaskawy w raju Ewy nie posadził?
(p.p.)
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Adam św. (24 grudnia)
Gdy w dzień Adama i Ewy mróz i pięknie, zima wcześniej pęknie.
(p.p.)
Słota w dzień Adama i Ewy, strzeż od zimna chlewy. (p.p.)
ADELAJADA
Gdy Adelajada u p a d a,
diabeł jej miękką poduszkę podkłada.
Adelajdzie
Że są stare kobiety, tego nikt nie powie,
Bo któż się lat prawdziwych od której z nich dowie?
(Józef E. Minasowicz)
Człek, co kobiecie szczerze serce swe oddaje,
Igrzyskiem się jej chimer i lekkości staje;
Zaraz go w liczbę swoich niewolników liczy –
Pewna już ciebie, innej wnet szuka zdobyczy.
(Julian Ursyn Niemcewicz)
Rozpusta jest zboczeniem z drogi czystości.
ADOLF
Choć imię Adolf źle się w dziejach sławi,
lecz dobrym życiem można je naprawić.
Adolfowi
Dla podłych tylko i faryzeuszów
Bądź groźbą, gniewem lub świętym milczeniem
I nie miej żadnych z obłudą sojuszów.
(Zygmunt Krasiński)
Dla harmonii w życiu potrzebny jest rozum i uczucie, nauka i dowcip.
(Karol Libelt)
Gdy błyszczysz, nie staraj się innych oślepiać.
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ADRIANNA
Adriannie
Łase na błyskotki –
sroczki i kokotki.
Kobieta jest leniwa pełnić kościelne rozkazy,
Lecz w taniec pójdzie chętnie choćby i sto razy.

(Arnold Żeglicki)

Nic trudniejszego, jak przekonać kobietę rozumnymi dowodami, gdy
jej serce co innego mówi.
(Ludwik Bőrne)
Faryzeusz łata swą cnotę grubymi nićmi.
AGATA
Co tam brylanty, rubiny, agaty –
jeśli brak skarbu: miłej Agaty!
Agacie
Prawda zawsze jest w jednakowej odzieży, bo chce być od wszystkich
poznaną;
Fałsz ciągle w inne szaty się okrywa, aby go nie poznano.
(Ignacy Legatowicz)
Mamy w życiu swym urzeczywistniać prawdę: iż jesteśmy dziećmi
wieczności.
(Rabindranath Tagore)
Niech prawda u Ciebie nie zasypia, gdy na jawie kłamstwo na jaw
wychodzi.
Agata św. (5 lutego)
Chleb świętej Agaty od ognia strzeże chaty. (Przysłowie polskie)
Na świętą Agatę wysuszysz na słońcu szmatę. (p.p.)
W dzień św. Agaty, jeśli słonko przez okienko zajrzy do chaty, to wiosenka na świat spogląda z za zimowej kraty. (p.p.)
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AGNIESZKA
Niewinność kobieca do Nieba się zaleca.
Agnieszce
Co jeden mężczyzna złego o kobiecie powie, to ich tysiąc powtórzy,
jakby przez to chciały powiedzieć: patrzcie! My lepsze, niż ona.
(Cezaryna Wanda Wojnarowska)
Kobieta piękna nie powinna pysznić się swą urodą, a brzydka powinna się pocieszać myślą, że piękność jest rzeczą marną. Piękna kobieta ciągle musi bać o utratę swej urody, brzydkiej ta obawa nie
trapi. Piękne są zazwyczaj pyszne i próżne, brzydkie zaś często brak
urody starają się zastąpić pięknymi przymiotami duszy.
(Karol Juliusz Weber)
Zgubne uciechy to czekoladki nadziewane siarką.
Dobra Agnieszka, kto z nią nie mieszka;
ale kto z nią mieszka, dla tego ciężka. (Przysłowie polskie)
Agnieszka św. (21 stycznia)
Agnieszka łaskawa puszcza skowronka z rękawa. (p.p.)
Od świętej Agnieszki już sprzątaj z drzew liszki,
a jeśli mróz tęgi, szczep gonty i dęgi;
radź o drzewie, o stodole, nawozy też wywoź w pole. (p.p.)
ALBERT
Albertowi
Prawo to święte na ziemi i w niebie:
Kochaj bliźniego jak samego siebie. (Franciszek Karpiński)
Dwakroć żyje, dwakroć wieczny człowiek drugim pożyteczny.
(Ignacy P. Legatowicz)
Dobrze gdy homo sapiens przy czynieniu dobra się trochę zasapie.
Albertowi Chmielowskiemu
Niebo swym blaskiem mu przyświeca,
bo ludziom za życia spalał się jak świeca.
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ALBIN
Każda cnotliwa dziewczyna
powodem stresu dla Albina.
Albinowi
Kto się raz miłość zdobyć pokusi,
Ten już spokojność utracić musi.
Ten zaś, kto pragnie spokoju ducha,
Głosu miłości niechaj nie słucha.
(Johann Wolfgang von Goethe)
Z miłości zrodził się świat, miłość go podtrzymuje, ku miłości dąży i
do miłości wchodzi.
(Rabindranath Tagore)
Gdy cię oczy wiodą na pokuszenie, pomyśl o białej lasce.
ALDONA
Aldonie
Jak ćmy do żaru świecy –
tak do niewinnej łajdacy.
Żywszą czułość z natury dostała kobieta,
Dotkliwiej ją przejmuje dolegliwość nasza;
Łatwiej przyczynę smutku z oczu nam wyczyta,
I prędzej chmurę smutku z czoła nam rozprasza.
(Bruno Kiciński)
Próżno uciec, próżno się przed miłością schronić,
Bo jakoż lotny nie ma pieszego dogonić?
(Jan Kochanowski)
Dawna to jest przypowieść, a nader prawdziwa:
W koniu wiosna, a w pannie ślub wady odkrywa.
(Wacław Potocki)
Ranga niewinności wzrasta z ilością zamachów na jej stan.
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ALEKSANDER
Aleksandrowi
Nie może być taki wielki,
który zagląda do butelki.
Niewielu ludzi ginie od węży i trucizny, a wszyscy boją się ich; rozpusta i pijaństwo tysiące ludzi zabija,
a niewielu się ich strzeże.
(Ignacy P. Legatowicz)
Najgorzej jest, gdy człowiek zaczyna szukać pociechy w trunku: zaleje
na chwilę frasunek, potem pije dalej i zalewa rozum i sumienie.
Zły na siebie i na cały świat, jakby ludzie jego pijaństwu byli winni.
(Józef Dzierzkowski)
Nie gaś w ó d ą ogniska domowego.
ALEKSANDRA
Niejednego serce boli,
gdy okazał je Oli.
Aleksandrze
Pełna jest trwogi miłość i w każdy kąt ucha
Przykłada; raz ją bojaźń, raz cieszy otucha.

(William Szekspir)

Gdzie łez siła, tam pewnie miłość szczera była,
Bo chciała woda, żeby ogień gasiła.
(Wespazjan Kochowski)
Rozłąka niszczy małą miłość, a potęguje wielką.
Wiatr gasi mały płomyk, a powiększa i rozdmuchuje pożar.
(Stanisław Jarzyna)
Nieodparty wdzięk musi się opierać wdzięczeniu.
ALFONS
I uczciwa żona cudza
u Alfonsa zazdrość wzbudza.
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Alfonsowi
Z największych władców złośnik się natrząsa,
Najbielszą cnotę zawiść z tyłu kąsa.

(William Szekspir)

Wielki czyn wrogów nam rodzi, bo za cnotą zazdrość chodzi;
Nienawiść i zazdrość znika aż przy grobie przeciwnika.
(Ignacy Legatowicz)
Miłość jest poezją życia, zazdrość – jego bohomazem.
ALFRED
Zawsze dobra rada
dla innych u Alfreda
lecz w swoich problemach bezradność i bieda.
Alfredowi
W jednym tylko wypadku rada nie zawadzi:
W jakim? Gdy się Pokora u Mądrości radzi.

(Adam Mickiewicz)

Znieść co każe konieczność – to mądrego rada;
Śmieszny to człek, co sobie sam cierpień dokłada.
(Jan Kochanowski)
Dobre rady powinny mieć dobro na uwadze.
ALFREDA
Rozumna Alfreda na to się nie godzi,
co godność jej na manowce zwodzi.
Alfredzie
To się zaszczytem człeka tylko zowie,
Co on sam zrobił, nie jego przodkowie.

(Wacław Potocki)

Chcesz być szczęśliwa, musisz kogoś lub coś szczerze pokochać.
(Stanisław Jarzyna)
Przyjmuj tylko te pochwały, które i chwale Boga mogą służyć.
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ALICJA
Gdzież straż ogniowa, gdzie policja skradli mi całusa ! - rozgłasza Alicja.
Alicji
Jedno słowo z ust pięknych więcej ma potęgi,
Niźli wielotomowe filozofów księgi.
(Antoni E. Odyniec)
Ta jest niewiasta bez pohyby zacna,
Co nie urodą, ale cnotą znaczna.

(Józef E. Minasowicz)

Cnota jest zawsze w cenie: wiele kosztuje!
ALINA
Niektórzy zmysły postradali
z powodu zmysłowej Ali.
Alinie
Choć i co dzień niewiasta biega do spowiedzi,
Duch przeciwieństwa, Ewy duch wiecznie w niej siedzi.
(Wacław Potocki)
Kobieta bowiem wonnej róży wzorem –
Rozkwita rano, więdnieje wieczorem.

(Wiliam Szekspir)

Żyjemy na tym świecie dotąd, dopóki kochamy.
(Rabindranath Tagore)
Gdy licho nie śpi, cnota nie powinna zmrużyć oka.
ALOJZY
Alojzemu
Do bójki, o byle co, zawsze gotowy –
jak cię swędzi ręka, podrap się w głowę.
Karty, kufel, kobieta zubożą najprędzej;
Kto się tych trzech nie chroni, ten nie ujdzie nędzy.
(Józef E. Minasowicz)
- 23 -

Odmieni Bóg wyroki swoje, gdy my odmienimy złości nasze.
(Piotr Skarga)
Zanim pokażesz język, wcześniej się w niego ugryź.
AMADEUSZ
W nim muzyczny słuch i werwa,
gdy z przekory gra – na nerwach.
Amadeuszowi
Kto ciągle płacze nad ludźmi, ten jest głupi;
Kto się ciągle z nich śmieje, jest głupi i zły.
(Kazimierz Brodziński)
Kiedy się cieszysz, śmiejesz, czas wesoło trawisz,
Pomyśl czy się z uciechy szkody nie nabawisz.
(Józef E. Minasowicz)
I głąb nabija się z kapuścianych głów.
AMBROŻY
Głowa u Ambrożego nie od parady:
każdy zaciąga u niego porady.
Ambrożemu
Zima bywszy zejdzie snadnie, nam gdy śniegiem włos przypadnie,
Już wiosna i lato minie, a ten z głowy mróz nie zginie.
(Jan Kochanowski)
Powiadasz, że żal zbawia? Wszak czarci się żalą;
Żalą się, lecz na drugich, a sami się chwalą. (Adam Mickiewicz)
Jak mamka chcąc dziecko odzwyczaić od piersi, coraz rzadziej mu ją
podaje, tak i wiek późny powili przyjemności życia człowieka pozbawia.
(Friedrich H. Jacobi)
Życie jest krótkie. Ale jakie perspektywy na przyszłość...
Ambroży św. (7 grudnia)
Na święty Ambroży poprawią się mrozy. (Przysłowie polskie)
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ANASTAZJA
Pamięta o tym mądra Anastazja:
szczęścia nie daje byle okazja.
Anastazji
Niechaj się piekło i najbardziej sroży,
Cnotliwego człowieka ono nie zatrwoży.
(Jan Kochanowski)
Choćbyś największy rozum i godność miał w sobie,
Nie chlub się, gdy uczynków dobrych nie masz w sobie.
(Mikołaj Rej)
Kto się poświęca dla dobra ludzi, powinien o ich sądzie zapomnieć.
(Zygmunt Krasiński)
Nie utyjesz – jeśli zajadasz się owocami mądrości.
ANASTAZY
Co winny jest damom Anastazy? dostał za niewinność po twarzy.
Anastazemu
Kto skromnie ukrywa swe zasługi, a zasługi drugich wskazuje; kto
mało i skromnie mówi o sobie, ten zyskuje sobie serca ludzkie.
(Philip D. Chesterfield)
Skromność jest jak męstwo: ci co go mają najwięcej – najmniej o nim
mówią.
(Sentencja niemiecka)
Dbaj o to, aby biel twoich włosów była wyrazem czystości twego
serca.
ANATOL
Dziadek Anatol zazdrości z wiekiem
nawet tym, co są już pod wiekiem...
Anatolowi
Gdy nieszczęścia jakiego ciężar nas przywali,
Ulgą jest, kiedy się nas kobieta użali.
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Ona sztukę kojenia trosk lepiej posiada,
Ona z naszymi łzami swoje mieszać rada.
(Józef K. Kossakowski)
Nieszczęśliwym na nic się zda w nieszczęściu płakać i narzekać;
Cóż mi więc czynić wypada? Być mężnym, cierpieć i czekać.
(Wojciech Bogusławski)
Tylko drożyną ciernistą cierpieniami i troskami dojdziemy do krainy,
gdzie cierpienia giną.
(James F. Cooper)
Życie doświadcza, ale i zaświadcza o twej niezłomności.
ANDRZEJ
Andrzejowi
Często to uświęca i zbawia,
co o ból głowy przyprawia.
Starzec jest bliższym niżeli wy nieba,
Dlatego więcej szanować go trzeba.
Wartości zatem czas stanowi miarę,
A wszystko dobre i mądre, co stare.
(William Szekspir)
Starcy są jak przyjaciele opuszczający nas, których grzecznie do
drzwi odprowadzamy. Nie uczcić siwego włosa to jak zburzyć rano
dom, w którym wieczorem na spoczynek położyć się mamy.
(Francois Rabelais)
W przeciwnościach życia dusza się hartuje, a serce – mięknie.
Andrzej św. (30 listopada)
Na świętego Andrzeja dziewkom z wróżby nadzieja.
(Przysłowie polskie)
Na świętego Andrzeja trza kożucha dobrodzieja. (p.p.)
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ANGELA
Choć anioł w jej imieniu pobrzmiewa –
oprócz skrzydełek i różki miewa.
Angelii
Prawimy ładne mówki o bratniej miłości,
A wciąż jeden drugiemu wszystkiego zazdrości.
(Aleksander Fredro)
Bo ludzie mają ten nakaz z nieba:
„Dla biednych, słabych litość mieć trzeba!”
(Stanisław Jachowicz)
Najcięższy zarzut, jaki można uczynić miłości bliźniego, jest ten, że
niewielu ją praktykuje.
(Stanisław Jarzyna)
Na ofiarnym stosie – pycha skwierczy.
ANIELA
Opuszczają skrzydła i ręce anieli,
gdy widzą beztroskę Anieli.
Anieli
Wiem z doświadczenia: nawet głupi się przydadzą,
Byle tylko poczciwi i pod mądrych władzą.
(Adam Mickiewicz)
Fałszywe dziś pozory wielu zwodzą ludzi;
Nie wszystko to jest złoto, co wzrok blaskiem łudzi.
(Józef E. Minasowicz)
Błogosławiona głupota – dzięki której nabyłaś krztę rozumu.
ANNA
Czasem trudno Anulce
zaciągnąć w tańcu hamulce.
Annie
Na przednówku życia - Anna
to dar niebios, boża manna.
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Do walk z losem zahartuj i ducha i ciało,
Bo na tej ziemi nie marzyć o życiu beztroskim;
W tej wędrówce na własne niedole bądź skałą,
Na cudze woskiem.
(Wiktor Gomulicki)
Najwyższą funkcją miłości jest przyjmowanie z radością wszystkich
ograniczeń.
(Rabindranath Tagore)
Książka może być pokarmem duszy – jeśli jest lekkostrawna i bogata
w składniki wiary.
Anna św. (26 lipca)
Od świętej Anki zimne poranki. (Przysłowie polskie)
Od świętej Anny nie doczeka południa deszcz poranny. (p.p.)
Święta Hanna, to już jesienna panna. (p.p.)
ANTONI
U Antoniego każda pora dobra
na walkę ze złem i czynienie dobra.
Antoniemu Imiennicy
Nie chcę sądzić tego grzesznika, bo albo byłem, albo jestem, albo
mogę być takim jak on.
(św. Antoni Padewski)
Ale ta dusza, która jest w tobie, jest nieśmiertelną jak Bóg,
Który ją zawsze wzywa ku sobie i swoich naucza dróg.
(Antoni E. Odyniec)
Męstwem jest iść do sławy przez ogień kartaczy,
Lecz uciec od rozkoszy większe męstwo znaczy.

(Antoni Gorecki)

Przyjaźń należy pogłębiać, a nie zacieśniać.
(Antoni Regulski)
Starość: komentarz do zbiorów głupoty młodości.
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Antoni św. (13 czerwca)
Na święty Antoni bydło się gzi i goni. (Przysłowie polskie)
Na święty Antoni pierwsza się jagódka zapłoni. (p.p.)
Święty Antoni od zguby broni. (p.p.)
ANTONINA
Antoninie
Kto ma uszy do słuchania –
niech ku plotkom ich nie skłania.
O hańba temu, kto potwarze szerzy!
O biada temu, kto potwarzom wierzy!
(Antoni E. Odyniec)
Róża pozostaje różą, choćby nie wiem jak ją obmawiać, a oset ostem,
choćby go najbardziej chwalono.
(Johann Holl
Plotka szybciej rozchodzi się od grypy, a także ma cięższe rokowanie.
ANZELM
Łatwo Anzelmowi było cudzołożyć,
trudniej jest – na cudze dzieci łożyć.
Anzelmowi
Zaiste to szatańskie są człowieka czyny:
Z upadku innych cieszyć się lub winy.
(Wacław Potocki)
Jeżeli rozum walczy z namiętnością, to śmiało można się założyć, że
namiętność zwycięży.
(William Szekspir)
Łatwo konsumuje się zakazane owoce, trudniej się je trawi.
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APOLLO
Złorzeczy na panny występne,
gdy nie są mu przystępne.
Dla Apollona
Kobiety, kufel, karty zubożą najprędzej;
Kto się tych trzech nie chroni, ten nie ujdzie nędzy.
(Wacław Potocki)
Nawała pokus równie jak morska burza,
Dzielnych pływaków wznosi, a słabych zanurza.
(Adam Mickiewicz)
Węzeł gordyjski: przywiązanie do rozwiązłości.
APOLONIA
U dobrotliwej Apolonii
dobroć i serce jak na dłoni.
Apolonii
Kto wie, jak z dobrych czynów jest rozkosz obfita,
Ten działa dla niej samej, o wdzięczność nie pyta.
(Stanisław Jachowicz)
Gdzie miło, tam człowiek i rad się przysiędzie;
A dobrze (jak mówią) z dobrym jest wszędzie.

(Wincenty Pol)

Błogosławiony stan małżeński, któremu ciąża nie ciąży!
ARIADNA
Czemu dobrzy chłopcy o jej względy się wadzą? bo nici ich myśli do jej serca prowadzą.
Ariadnie
Kędy grzech bez karania, bez nagrody cnota,
Tam do wszelkiej swawoli otworzone wrota. (Ignacy Legatowicz)
Ten wstyd wróży mi dobrze, przyczynia otuchy;
Kto wstydzi się swych grzechów, dojdzie i do skruchy.
(Konstanty Gaszyński)
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Zaprzedaj diabłu duszę, a złotą karocą podwiezie cię – do bram piekieł.
ARKADIUSZ
U Arka osobliwe zafascynowanie:
podziwia własne publiczne paplanie.
Arkadiuszowi
Zahamuj język od powieści zbytniej,
A nie możesz, to raczej go przytnij.

(Wacław Potocki)

Należałoby opodatkować gadatliwość i brać od mądrego słowa grosz,
a od głupiego dukata. Zebrałoby się miliardy.
(Aleksander Fredro)
Gdybyż to potokiem słów można było napędzać turbiny elektryczne...
ARKADY
Arkademu
I będącego na f a l i
z czasem bałwan powali.
Świat wielki na pokorze, dziś go na pysze
Restaurują, dlatego ciągle się kołysze.

(Józef B. Zaleski)

Jak ogień łatwiej trawi niskie strzechy niż wysokie pałace,
tak pycha łatwiej nadyma małe dusze niż wielkie.
(Chamfort)
Na n a d ę t y m instrumencie niewiele wygrasz.
ARNOLD
Cóż, że z niego wielki orzeł
i jako szef zadziera głowę przy żonce swej, kurce domowej,
we dwoje się składa i korzy.
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Arnoldowi
Jak czarną duszę chować nieraz zdoła
Człowiek pod jasną postacią anioła!
Jak często zbrodnia strojna pozorami
Płaszczykiem cnoty zwiedziony świat mami!

(Wiliam Szekspir)

Jak żona, która stara się przypodobać obcemu mężczyźnie obraża
własnego męża, tak i dusza, która się ozdabia dobrymi uczynkami dla
pochwały ludzi, a nie boga – obraża Boga.
(Johan W. Goethe)
Tylko pies może pożywić się ochłapem miłości.
AMALIA
Amalii
Niech się Amalia na to nie godzi,
co się kobiecej godności nie godzi.
Bogactwa, godności, błysk sławy i chwały,
Dostojność i piękność, i szczęścia świt złoty –
To wszystko proch marny prócz duszy i cnoty.
(Czesław Lubiński)
Szpetną twarz cnota przyozdobić może,
Ale niecnocie gładkość nie pomoże.
(Jan Kochanowski)
Namiętność opiera się o łóżko, miłość – o serce.
ARTUR
Choć u Artura postura jak u tura,
gołębia jego serca natura.
Arturowi
Nie chełp się ze swych zasług, trzymaj je w sekrecie;
A wreszcie nie dbaj o to, co lada kto plecie.
(Józef E. Minasowicz)
Bóg, co jeść chleb codzienny każe w pocie czoła,
Bez pracy cię na gody wieczne nie zawoła.
(John Owen)
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Na ringu życia najcięższe walki toczy się ze sobą.
ATANAZY
Takie są jego obyczaje,
nie wyniesione ze szkół:
w miłości nieprzyjaciół tylko płeć odmienną uznaje.
Atanazemu
Kto czas, zdrowie, pieniądze, traci marnie na żądze,
Dozna wielkiej żałości, gdy doczeka starości.
(Józef E. Minasowicz)
Człowiek zwykle powiększa pokusę, którą zwyciężył, aby okazać męstwo swoje; powiększa pokusę, której uległ, aby swój upadek jej siłą
uniewinnić.
(Sentencja niemiecka)
Pokusa: próba sił – dobra i zła, charakteru i słabości.
Atanazy św. (2 maja)
Choć dziś Atanazy, pal w piecu dwa razy. (p.p.)
AUGUST
Co w sercu u Augusta,
także na jego ustach.
Augustowi
Jak komety, tak wielkich ludzi wieki rodzą;
Razem świat zadziwiają i razem zachodzą.
(Jan Paweł Woronicz)
Zbyt często wielka dusza, myśl wielka ukryta
W samotności jak róża wśród lasów rozkwita;
Dosyć ją wynieść na świat, postawić przed słońcem,
Aby widzów zdziwiła jasnych barw tysiącem.
(Adam Mickiewicz)
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Kto się ubiega za zewnętrznymi oznakami wielkości, ten okazuje, że
prawdziwej wielkości nie posiada.
(św. Jan Chryzostom)
Przerost ambicji rzadko idzie w parze z przerostem serca.
Za trzeciego Augusta panowała rozpusta. (Przysłowie polskie)
AUGUSTYN
Augustynowi
Nie łam Boskiego prawa,
choć cię proszą dranie,
uczciwy nie uczci zła proste to wskazanie.
Bo kłamstwo zwykle to w zysku dostaje,
Że mu, choć prawdę mówi, nikt wiary nie daje.
(Józef E. Minasowicz)
Kto jedno kłamstwo wypowiedział, nieraz musi dwadzieścia innych
wymyślić, aby to pierwsze wybronić.
(Jonathan Swift)
Kłamcom świadectwa prawdy wypisują oszuści.
Augustyn św. (28 sierpnia)
Na świętego Augustyna orka dobrze się poczyna.
(Przysłowie polskie)
AURELIA
Aurelia na zdrowie się żali,
lecz ciągle tyje, pije, pali...
Aurelii
Czy nie wiesz, że w pięknym ciele zwykle mieszka pychy wiele?
A która ma więcej gładkości, ta więcej miewa hardości.
(Szymon Zimorowic)
Każdy nałóg powoli rośnie i od razu trudno się go pozbyć; zadawniona rana długiego leczenia wymaga.
(Piotr Skarga)
Krzyż otyłości dźwiga zazwyczaj słaby kręgosłup.
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AURELIUSZ
Aureliuszowi marzy się pomnik złoty,
lecz miedziane czoło nie jest do pozłoty.
Aureliuszowi
Prawy człek w krótkich słowach twierdzi albo przeczy;
A im kto większy kłamca, tym też więcej skrzeczy.
(Józef E. Minasowicz)
Co twym kłamstwem uzyskasz języku wszeteczny?
- Jeno ludzką nienawiść i gniew Boży wieczny.
(Wespazjan Kochowski)
Kto wobec ludzi nie mówi prawdy, okazuje że boi się ludzi, a nie boi
się Boga. (Plutarch)
Gdy kamienujemy prawdę, kłamstwo podsuwa kamienie.
BALBINA
Smuci się Balbina miłosną wpadką:
nie słuchała matki i została matką.
Balbinie
Bo błądzić, upaść wszyscy ludzie mogą,
Lecz ten nie przepadł, kto złą idąc drogą
Szuka poprawy i złemu zaradza;
Upór dopiero ślepotę sprowadza.
(William Szekspir)
W diamentowej i złotej rzece widziałem nieraz tonący honor i cnotę
wielu kobiet.
(Matthew G. Lewis)
Gdy cnota pobłądzi, pierwsza ją hipokryzja osądzi.
BALCER
Balcer o przeszłość żony stale złorzeczy rozdrapuje swoje rany, aby ją kaleczyć.
Balcerowi
Wielkim czynem jest ponieść męczeństwo za wiarę,
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Większym – z miłości własnej uczynić ofiarę.
(Adam Krasiński)
Najlepszy miód psuje się w nieczystym naczyniu; tak samo dzieje się
z sercem człowieka.
(Pitagoras)
I s u r o w ą żonę dobry mąż strawi.
BALTAZAR
Baltazarowi
Brawura liczy często
na szczęście i poklaski;
odwaga – na męstwo
i dopust Bożej łaski.
Ty nic nie czyń bez rozwagi, Boga wzywaj do pomocy,
To nie braknie ci odwagi, ani we dnie, ani w nocy.
(Wincenty Pol)
Bez mądrości największa potęga upada pod własnym ciężarem.
(Horacy)
W blasku cudzej odwagi strach zamyka oczy.
BARBARA
Barbarze
Kłamstwo od dziejów zarania
z prawdą się stale utożsamia.
Kto nieczęsto rad kłamie, jeśli mu się przyda
Kiedy skłamać, zaraz się pierwszym słowem wyda.
(Szymon Szymonowic)
Bowiem tak pospolicie w wielkich kłamstwach bywa:
Jeden nieprawdę mówi, stu mu przytakiwa.
(Wacław Potocki)
Nie siej pokrzyw na polu chwały.
Kto ma żonę Barbarkę, sieje tatarkę, krowami orze, pożal się go,
Boże! (Przysłowie polskie)
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Barbara św. (4 grudnia)
Barbara święta o górnikach pamięta. (p.p.)
Kiedy na świętą Barbarę błoto, będzie zima jak złoto. (p.p.)
Święta Barbara po lodzie, Boże Narodzenie po wodzie. (p.p.)
BARTŁOMIEJ
Bartłomiejowi
Czegóż to dziadku Bartłomieju
narzekasz na życie i stękasz,
skoro doczekać chciałeś starości
i co dzień w kościele klękasz?
Zbliżającej się śmierci chrześcijanin czeka;
Znosić krzyże, rzecz jest roztropnego człeka.
(Elżbieta Drużbacka)
Kto chce mieć na starość wygodę i dostatek, ten nie powinien za
młodu rąk i nóg żałować.
(Sentencja niemiecka)
Cóż, że starość uciążliwa – maraton życia kończy się „rzutem na taśmę” wiecznej radości.
Barłomiej św. (20 sierpnia)
Bartłomiej ci zwiastuje, jaka jesień następuje, i czy w przyszłym latku
dożyjesz dostatku. (Przysłowie polskie)
Jaki dzień Bartłomieja, takiej jesieni nadzieja. (p.p.)
Kto na święty Bartłomiej siał, będzie chleb miał. (p.p.)
Susza w świętego Bartłomieju, mroźnej zimy nadzieja. (p.p.)
Zalecał się Bartek Marynie, gdy zoczył kiełbasy w kominie. (p.p.)
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BARTOSZ
Tak jak Głowacki kos nie przekuwa,
lecz kosa śmierci myśl jego przykuwa.
Bartoszowi
Śmierć dla człowieka – pocałunek Boży,
Co złych przeraża, poczciwych nie trwoży.

(Sebastian Klonowic)

Śmierć za człowiekiem ustawicznie chodzi,
Niech zdrowie, niech nas młodość nie uwodzi.
(Jan Kochanowski)
Na karuzeli życia wszystko kręci się wokół osi śmierci.
Bartosz! Jak się masz? – Tak, jak o mnie dbasz.
(Przysłowie polskie)
BAZYLI
Królewskie gesty innym okazuje;
lecz tymi gestami rodzinę rujnuje.
Bazylemu
Ta jest największa mądrość: przez wzgardzenie świata
Niech do niebiańskiej chwały myśl twoja wylata.
(Karol Antoniewicz)
Rozrzutności nie napełnisz, jak zeschłe naczynie;
Jedną stroną w nie lejesz, a dziesięcioma płynie.
(Aleksander M. Fredro)
Receptę na olej do głowy wypisuje natura,
ale realizuje ją sam człowiek.
BEATA
Kto duchem bogaty,
ma względy u Beaty.
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Beacie
Szczęście to trud – nie zejdzie ono z nieba
Przez żaden cud, lecz zdobyć je potrzeba.

(Teofil Lenartowicz)

Bo nie dzielone każde czucie nudne,
I szczęście samo do zniesienia trudne.
(Adam Mickiewicz, Giaur)
Fortuna bardzo jest płocha; dziś matka, jutro macocha.
(Wespazjan Kochowski)
Wiekuiste szczęście przysługuje w pierwszej kolejności nieszczęśnikom.
BEATRYCZE
Jeden dla swojej Beatrycze,
oddaje część pensji, drugi - życie.
Beatrycze
Wiedział Pan Bóg co robił, kiedy z Jego woli
W każdym stanie jest trochę dobrej i złej doli.
(Tomasz K. Węgierski)
Nie masz węża bez żądła, a ryby bez ości;
Miłości bez doświadczeń, szczęścia bez zazdrości.
(Józef E. Minasowicz)
Miłość, która uskrzydla – nie dziobie.
BENEDYKT
Mąż pracowity i dobrze ułożony,
o rodzinę ma ciągłe staranie,
gdybyż miał jeszcze uznanie –
u mamusi swej żony.
Benedyktowi
Praca to ziemia jest błogosławiona;
Łaska ją Boża oświeca i zrasza
I tylko na niej kwitnie cnota nasza.
(Ignacy Hołowiński)
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Rozpocząć pracę ze znakiem krzyża,
to trudy ofiarować Bogu, a sukces ludziom.
Benedykt św. (21 marca)
Benedykt w pole z grochem, Wojciech z owsem jedzie, Marek ze
lnem, a Filip tatarkę wywiedzie. (p.p.)
BENIAMIN
Choć doznaje zaszczytów i sławy;
w pokusach życia – zawsze prawy.
Beniaminowi
Szczęśliwy, kto swe talenty w każdym czasie
Potrafi światu na pożytek nieść.

(Johann W. Goethe)

Jest to wielka cnota umieć rozumnie szczęścia używać i wielkie szczęście – nie dać się zaślepić przez szczęście.
(św. Augustyn)
Wytrwałość to silna wola w wędzidle cierpliwości.
Pokusa ludzi zwodzi mieszkiem, śmieszkiem, grzeszkiem.
(Przysłowie polskie)
BERNARD
Psuje obraz chirurga - Złotej Rączkiwielkość tego, ile chce do rączki...
Bernardowi
Pracujmy szczerze, bo każdy, kto zdoła
Myśl dobrą przelać w gorliwe działanie,
Dołoży dar swój do prawdy Kościoła,
Współpracownikiem przyszłości się stanie!
(Jadwiga Łuszczewska – Deotyma)
Niechaj każdy pracując w jakim bądź zakresie,
Do wspólnego ogniska swą iskrę przyniesie.
(Julian U. Niemcewicz)
Żadna praca nie hańbi, która się hańbą nie okrywa.
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Bernard św. (20 sierpnia)
Gdy na świętego Bernarda ziemia twarda, zima będzie harda.
(Przysłowie polskie)
BŁAŻEJ
Uwielbiają Błażeja panie
za pełne pochlebstw paplanie.
Błażejowi
Pochlebca i potwarca za zasługą łażą;
Brzydź się bardziej pochlebstwem, niżeli potwarzą.
W potwarzy dla mądrego jest zawsze nauka;
Pochlebstwo złych zatwardzi, a dobrych oszuka.
(Adam Mickiewicz)
Ten, kto złych łechce słowy pochlebnymi,
Ze złych uczyni ich rychło gorszymi.
(Jakub K. Haur)
Mało kto krztusi się, gdy mu kadzą w oczy.
BOGDAN
To mąż od Boga dany
i pamięć o nim nie ginie:
żonie, przyjaciołom, rodzinie –
do śmierci oddany.
Bogdanowi
Szacunek przynależny w miarę zasług, wieku,
Jak dług oddaj każdemu uczciwemu człeku.

(Wincenty Pol)

W miłości wyrównuje się zysk i strata. Na arkuszu jej salda długi i
należności notuje się w tej samej rubryce;
to co zostało dane, dodaje się do tego, co otrzymano.
(Rabindranath Tagore)
Ofiara: miłość podana na tacy wiary.
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BOGNA
Bognie
Bój się Boga rozwiązła Bogno:
osiągnęłaś w życiu podwójne dno.
Ludzie w rozkoszach grzeszyć mają we zwyczaju;
Wszak wszyscy wiemy, że grzech urodził się w raju.
(Wespazjan Kochowski)
Pożądamy swej własnej rozkoszy działania. Chcielibyśmy by płacili
inni, a my tylko korzystali.
(Rabindranath Tagore)
Z elementarza zła nauczają tylko sługi Złego.
BOGUMIŁ
Bogumiłowi
Każdy ból i udręka z czasem się skończy,
a wszystko to dobre, co się niebem kończy.
Nie przez tryumfy, nie przez wygody
Bóg do swych celów wiedzie narody.

(Wiktor Gomulicki)

Gdy winogron nie zgnieciesz, nie wydadzą soku; gdy diamentu nie
oszlifujesz, nie wyda blasku; gdy serca nie zrani boleść, nie zajaśnieje
cnotą.
(Johann Holl)
Tylko w trybach życia wyciskają się najżywotniejsze soki.
BOGUMIŁA
Choć swą urodą dzieci straszyła,
przez dobroć dla nich – Bogu miła.
Bogumile
Długo Bóg grozi, sto razy On błyśnie,
Sto razy zagrzmi, niż raz piorun ciśnie.
(Wacław Potocki)
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Każdą rzecz trzeba szacować według jej wartości. Boga więc należy
czcić nade wszystko, a człowieka – dla Boga.
(Johann M. Sajler)
Bo to tak bywa, kiedy przyjdzie trwoga,
Wtedy do modlitw, do wotów, do Boga.
(Wacław Potocki)
Dobry chrześcijanin nie może być m a r t w y!
BOGUSŁAWA
Bogusławie
Za jej nabożność – matce brawa;
za urodę i mądrość – Bogu sława!
W nieszczęściu Boga wołać – to rzecz zrozumiała;
W szczęściu Boga pożądać – w tym mądrość wspaniała.
(Emil Zegadłowicz)
Bóg nie potrzebuje czci ludzkiej, ani świątyń, ani modlitw, ani ofiar.
On i bez tych rzeczy jest Bogiem i Panem. Ale ludzie ich potrzebują,
bo przez nie uznają, że Bogu cześć i dzięki od nich się należą.
(Albert Maria Weiss)
W Bogu – wszystko, dla Boga – wszystko, z Bogiem o wszystkim.
BOGUSZ
O serce Bogusza zabiega nie tylko Irena,
w kolejce są także: Krysia, Basia i Rena.
Boguszowi
Kobiety (niechaj jak chce zawistny je wini)
Są to kwiaty, ozdoba te życia pustyni.
Jeśliś się więc głosu nie zrzekł do ostatka,
Szanuj płeć, w której gronie twa się mieści matka.
(Józef K. Kossakowski)
Nic w nas naszego nie masz – wszystko od Stwórcy, myśli i ciało;
- Bóg nam niejako pożyczył nas samych. Naszym jedynie użytek, jaki
czynimy z tych udzielonych nam zasobów; naszym tylko czyn nasz,
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zasługa, którą stajemy się tym, czym mamy pozostać kiedyś w obliczu
Boga.
(Zygmunt Krasiński).
Nie ten pobożny, który woła: Panie! Panie!
Ale ten, kto wypełnia Boże przykazanie.
(Józef E. Minasowicz)
Bogobojny nie może być wobec diabła bojaźliwszy.
BOLESŁAW
Jak ważna jest w życiu świętość,
a nigdy jej u nas dość!.
Bolesławowi
Pierwsza jest sprawiedliwość, dobroczynność potem;
Jednej łzy skrzywdzonego nie opłacisz złotem.
(Stanisław Jachowicz)
Dla każdego bądź dobrym, dla niewielu poufałym, dla wszystkich
sprawiedliwym.
(Cycero)
Człek poczciwy zawsze w sądzeniu drugich bywa sprawiedliwy.
(Tomasz K. Węgierski)
Sprawiedliwość domaga się także karania za cudze grzechy: tych,
którzy je usprawiedliwiają.
Bolesławowi Chrobremu
Z wyszczerbionego miecza twoja sława,
lecz za ród Piastów szczególne brawa!
Bolesław Krzywousty narobił z Niemców kapusty. (p.p.)
BOLESŁAWA
Życie jest piękne, ale boli –
tłumaczył dentysta Boli.
Bolesławie
Głuche groby i trumny żyć nas nauczają,
Byśmy żyli cnotliwie, ustawnie wołają.
(Józef E. Minasowicz)
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Mądrość, męstwo, szlachetność, złota pełne trzosy,
Nie wykupią nikogo od fatalnej kosy.
(Stanisław Trembecki)
Śmierć jest małym słówkiem, ale ogromnym trudem i wielką sprawą.
(Johann W. Goethe)
Śmierć: gaśnie ludzka świeczka, wschodzi słońce życia.
BONIFACY
Wszystko można mu zawierzyć –
na czym nam nie zależy.
Bonifacemu
Grzesznik leży, pokutnik dźwiga się na nogi,
A święty stoi prosto, gotowy do drogi.
(Adam Mickiewicz)
Bóg przemawia do wielkich i świętych ludzi nie w gwarze, nie w hałasie świata, ale w ciszy i samotności.
Wśród hałasu, zabaw, zajęć i zmagań światowych dusza ludzka głosu
Bożego nie potrafi usłyszeć i zrozumieć.
(św. Ignacy Loyola)
Ile się dusza wzruszy, tyle Boga w duszy;
O ile dusza w Bogu, o tyle Bóg w duszy.
(Adam Mickiewicz)
Święty nie wychodzi z siebie, nawet jak mu diabeł zajdzie za skórę.
BORYS
Borysowi
Z wagi spaść by się trochę przydało:
biedny, kto nazbyt bogaty – w ciało.
Bo bestiom, nie ludziom, podobni są owi,
Co służą tylko brzuchowi. (Wespazjan Kochowski)
Kto małych wad unika, wpada niechybnie w większe
(Tomasz à Kempis)
Jedz mądrze – tłuszcz nie śpi!
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BOŻENA
Tę sentencję daję płochej Bożenie:
naiwność i uroda nie u wszystkich w cenie.
Bożenie
Miłość to niemoc, a niemoc tak wielka,
Że gdy się wzmoże, na nic rada wszelka.
Miłość cielesna kogo się uczepi,
Wnet go oślepi.
(Elżbieta Drużbacka)
Zawsze w miłości są róże i głogi,
Los dzisiaj przykry jutro będzie błogi;
Ten znajdzie szczęście, kto w losów kolei
Umie być stałym, nie tracąc nadziei.

(Jan N. Kamiński)

Gdy niewiasta zrzuca odzienie, zrzuca zarazem wstyd.

(Herodot)

Najtrudniejsze są powroty córek marnotrawnych.
Nawet Biblia o tym nie wspomina.
BRONISŁAW
Bronisławowi
Pamiętaj o tym Broniu miły:
że nawet w wielkiej złości
liczy się bardziej siła miłości niż miłość siły.
Pies dobry, kiedy jest zły, dobry dla swej złości,
Lecz człeka Bóg nie stworzył dla psiej powinności.
(Leon Zienkowicz)
Nie dopuszczaj gniewu do serca twego, a gdy już się tam znalazł, broń
mu dostępu do oblicza swego. Powściągnij język, aby w słowach nie
wybuchnął, a gdy to się stało, strzeż się, aby się czynem nie objawił.
(św. Antoni Padewski)
Złość zaciska pięści – na własnym sercu.
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BRONISŁAWA
Trzeba by atomowej broni,
gdy Bronia swej czci broni.
Bronisławie
Cnota skarb wieczny, cnota klejnot drogi,
Tegoć nie wydrze nieprzyjaciel srogi,
Nie spali ogień, nie zabierze woda,
Nad wszystkim innym panuje przygoda.
(Jan Kochanowski)
Rodzina – to kolebka i cnót wszystkich zaród;
Z niej wyrasta, co tylko świętego ma naród.

(Adam Krasiński)

Do twarzy z rumieńcem, u której czyste serce.
BRUNON
Brunonowi
Rozum bez cnoty, to miecz w ręku szalonego –
i sobie i drugim zaszkodzić może.
Cnota choć bez nauki, dobra jest i pożyteczna.
(Jan Kochanowski)
Nigdzie tak miłe nie jest światło, jak w ciemności;
Nigdzie cnota piękniejsza, jak wśród nieprawości.
(Józef E. Minasowicz)
Wiele trzeba cnoty, aby żyć z ludźmi, którzy jej nie mają.
(Konfucjusz)
Męstwo mężczyzn służy przykładem; męstwo kobiet – budzi podziw.
BRYGIDA
Brygidzie
Czemu ciało puszyste? na słodycze trzeba by bicza;
ograniczony na umyśle,
kto ciału nie ogranicza.
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Brzuch żarłoka jest jak mogiła,
W którą się substancja jego przodków skryła.
(Wespazjan Kochowski)
Ciężkość grzechu „nieumiarkowania w jedzeniu” zależy od wagi penitenta.
Brygida św. (8 października)
O świętej Brygidzie babie lato przyjdzie. (Przysłowie polskie)
CECYLIA
Łatwiej by zburzyć Bastylię niż wzburzyć stoicką Cecylię.
Cecylii
Widząc bliźnich bądź miękka jak wosk,
Lecz zmieniaj się w stal wobec własnych trosk.

(Adam Asnyk)

Cztery dobre matki rodzą złe córki:
zbytnie bezpieczeństwo rodzi często nieszczęście, poufałość rodzi
lekceważenie, szczęście dumę, a prawda nienawiść i prześladowanie.
(Juliusz K. Weber)
Ambicja sięga po laury, przeciętność – po liście bobkowe.
CELESTYN
Wytyczył sobie Celestyn wzniosłe cele,
lecz przez niskie pobudki trafił pod celę.
Celestynowi
Może w ten sposób mądra Boża rada
I nasze winy na ludzkość rozkłada,
By grzechów świata zgładzić szereg długi
Wspólnym cierpieniem, wspólnymi zasługi.
(Władysław Syrokomla)
„Czy mam działać czy cierpieć?” – Bądź Stwórcy obrazem
i jak On w każdej chwili działaj i cierp zarazem.
(Adam Mickiewicz)
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Ból wszelki nie tak się czuje, gdy go kto lekko przyjmuje.
(Ignacy P. Legatowicz)
Nie wszyscy w y t r w a l i, co zniewolenie przetrwali.
CELINA
Z nią życie to taniec na linie,
lecz kto ją pokocha – nie zginie.
Celinie
Wiem dobrze, że w małżeństwie miłość bez ufności
Jest tylko źródłem męki, kłótni i zazdrości.
(Aleksander Fredro)
Godne uwagi zdanie Salomona:
Lepsza jest dobra, niźli piękna żona.

(Julian U. Niemcewicz)

Dobra żona z wianem; z w i a n k i e m jeszcze lepsza.
CEZARY
Rzym prędzej by podpalił
niż w piecu własnym napalił.
Cezaremu
Lenistwo jest występkiem; wszystkie bez roboty
Nie warte cnót i mienia próżnujące cnoty.
(Adam Naruszewicz)
Dobrze to ktoś powiedział: źle się czynić uczą
Ludzie co nic nie robią, a brzuch tylko tuczą.
(Sebastian F. Klonowic)
Życie, które nie jest pożyteczne, jest jakby przedwczesną śmiercią.
(Johann W. Goethe)
Nie wykręcaj się sianem, gdy zboże trzeba wozić.
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CHRYSTIAN
Chrystianowi
Sztuką jest nie paść pod nieszczęść ciosami,
Lecz większa w szczęściu iść cnoty drogami.

(Teofil Lenartowicz)

Pomnij o bliźnim, gdy ci los szczęścia udziela,
A pewnikiem w nieszczęściu znajdziesz przyjaciela.
(Julian U. Niemcewicz)
Dobry człowiek wspomaga cierpiących i przez to powiększa liczbę
przyjaciół, a zmniejsza liczbę cudzych cierpień.
(Tomasz à Kempis)
Dla odrobiny szczęścia niejeden gotów diabłu oderwać podkowę z
kopyta.
CHRYZOSTOM
On nie ma głowy do pozłoty,
nie jest też z niego mówca złotousty,
przedkłada w życiu mocny złoty nad dźwięk słowa pusty.
Chryzostomowi
Nie zawsze skąpiec skąpy: bywa on w pochwały
Rozrzutnym, byle worek swój oszczędził cały.
(Józef E. Minasowicz)
Ma wiele dla potomków, sam od nędzy ginie;
Bo sknera jest ubogi, choć bogatym słynie.

(Wacław Potocki)

Człowiek nie może być zarazem bogatym i szczęśliwym.
(Seneka)
Szczyt skąpstwa: odmowa użyczenia własnego cienia.
CHWALIBÓG
Boga nie może się nachwalić:
dał mu majątek - żony, Rozalii.
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Chwalibogowi
Chcesz Boga poznać, nie idź do księgi szukać tam Jego istoty;
Patrz na wielkie świata okręgi, osądź o mistrzu z roboty.
(Tomasz K. Węgierski)
Gdy Boga masz w sercu, znajdziesz Go wszędzie w świecie.
(Friedrich Rűckert)
Boga bać się dziatki trzeba, kto się chce dostać do nieba.
(Jan Kochanowski)
Boga można znaleźć zarówno w oceanie, jak i w kropli wody.
CHWALIMIR
To miłośnik światowego pokoju
i sława o nim w mediach nie ginie,
lecz w swojej, skłóconej, rodzinie –
wciąż trąbi do walki i boju.
Chwalimirowi
Pokój jest przyszłym dobrem, przyszłym szczęściem moim;
Nie chciałbym Boga, gdyby Bóg nie był pokojem.
(Adam Mickiewicz)
Lepszy jest kęs najmniejszy w zgodzie i pokoju,
Niźli smaczny marcepan w trwodze albo w boju.
(Szymon Szymonowic)
Jak Ateńczycy, doznawszy wszystkich klęsk wojny, myśleli tylko o
pokoju, tak i my, gdy nas za grzechy karząca prawica Boska dotyka,
chcemy zawrzeć pokój z Bogiem i błagamy Go o przebaczenie.
(św. Grzegorz Wielki)
Należy wprowadzać pokój w rodzinie nawet za cenę wojny – z samym
sobą.
CYPRIAN
Poezją i Cyprem dźwięczy imię twe –
lecz ty uwielbiasz na nerwach grę.
Cyprianowi
Choć się gniew na cię nie wiem jaki wznieci,
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Nie dbaj o gwiazdy, kiedy słońce świeci.
(Stanisław Trembecki)
Kto gniew zwyciężył, zwyciężył swego największego nieprzyjaciela.
(Seneka)
Gdzie upartemu słuszności nie staje, rad gniewem dokłada.
(Andrzej M. Fredro)
Gdy krew uderza do głowy, dobrze jest zapukać do rozsądku.
CYRYL
Cyrylowi
Wielu zacnych i świętych twe imię nosiło;
oby i dla ciebie wielką chlubą było.
Kto pobudką świętości zdoła być przejętym
I kto świętość pojmuje, ten zostanie świętym.

(Wincenty Pol)

Święci bezpiecznie chodzą wśród piekieł płomieni,
Ale goreją czarci grzechem napełnieni.
(Adam Mickiewicz)
Pokora zawsze była i jest koniecznie potrzebna do świętości.
(św. Cyprian)
Cyrylu, nie patrz z góry na tego, kto ci trzyma drabinę sukcesu.
CZCIBOR
Leśnik z niego zapalony:
łono przyrody woli od żony.
Czciborowi
Cała natura jest jakby ogromną księgą, w której wpisana jest mądrość i potęga Boga. W księdze tej i prostaczek nie znający liter może
czytać, a uczeni, myślący i pobożni ludzie lubią się w niej zagłębiać.
(Stanisław Jarzyna)
Foliały żółkną i drą się, miasta powstają i upadają, ale księga natury
ma co rok nowe wydanie.
(Hans Ch. Andersen)
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Twórczość Boga nie ma swego źródła w żadnej potrzebie, lecz pochodzi z pełni Jego radości; Jego miłość tworzy i stąd wszelkie stworzenie jest jego objawieniem.
(Rabindranath Tagore)
Z mądrości przyrody czerpię siłę do śmiania się z głupoty świata.
CZESŁAW
Czesławowi
Odium głupoty na tego spada,
kto milczy, gdy głupi gada.
Gdybyś fałszów i plotek nie słuchał mój panie,
Nikt by w twej obecności nie ważył się na nie.
(John Owen)
Chrześcijańska religia nakazuje tobie,
By nigdy źle nie mówić o podobnym sobie.

(Ignacy Legatowicz)

Co ślina na język przyniesie, najlepiej wypluć.
CZESŁAWA
Nie ma baletnicy daru,
bo kocha jeść bez umiaru;
trzeba by miała taką odwagę by chciała wejść na wagę.
Czesławie
Gdy zbyt dobrze osła karmisz, zaczyna brykać; tak samo - kto ciału
dogadza, potem nie może sobie z nim poradzić.
(św. Ignacy Loyola)
Żadna namowa nie potrafi odwieść od starego nałogu. Każdy w duszy
przyzna słuszność rozmówcy, ale nałogu nie porzuci. Nałóg to chroniczna choroba, nad którą lekarz – rozum – długo się pocił, w końcu
zrzekł się leczenia i zostawił chorego samego sobie.
(Ignacy Legatowicz)
Niektórzy ograniczają smak życia tylko do słodyczy.
Nie na to człek żyje, aby jadł, ale je, aby żył. (Przysłowie polskie)
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DAGMARA
Choć u męża wielkie bary,
je z drobnej rączki Dagmary.
Dagmarze
Uchybienie drugiego niech serce tłumaczy;
Gdy bliźnim wybaczymy, i nam Bóg wybaczy.

(Adam Krasiński)

Choć przykro, trzeba cierpieć, choć boli – wybaczyć,
Jeśli tylko kto umie rzecz dobrze tłumaczyć.
(Ignacy Krasicki)
Przebaczyć, to nie znaczy nie boczyć się na zło;
przebaczyć, to zneutralizować zło – przepajając je miłością!
DALIA
Dalia w średni wiek wkracza –
jej talia to obraz rozpaczy;
Pan Bóg wszystko wybacza,
natura – nic nie wybaczy.
Dalii
Ludzie, którzy wiele jedzą i wiele sypiają, są niezdolni do wielkich
rzeczy.
(Henryk IV)
Jak okręt zbyt naładowany nie może szybko płynąć i łatwiej może zatonąć, tak człowiek, obciążający żołądek, nie jest zdolny do pracy duchowej.
(św. Ignacy Loyola)
Częstokroć się udławi, kto łakomie chwyta.
(Ignacy Krasicki)
Dusza i tusza to naczynia połączone: można pierwszą ogołocić bogactwem tej ostatniej.
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DAMAZY
Damazy serc damom nie podbija –
on szablą wierności ich pokusy rozbija.
Damazemu
Jakże na niebo ciężko pracowali
Święci, niźli się do niego dostali.
(Łazarz Baranowicz)
Tysiące poczciwych padają na świecie złych ofiarą.
(Juliusz Słowacki)
Poczciwy człowiek zawsze się cieszy, gdy się stanie co dobrego na
świecie.
(Adam Mickiewicz)
Wierność z miłością w parze – do nieba powozi.
DAMIAN
Damianowi
Żadna miłość, chwała, radość nie uczyni sercu zadość;
Z nieba w ziemię przesadzona dusza ciągle tęskni, kona
I do szczęścia nie powróci, aż tę ciała bryłę zrzuci.
(Karol Antoniewicz)
Szukają ludzie szczęścia na całym ziemskim globie,
I tylko nieliczni umieją je znaleźć w sobie.
(Saadi z Szirazu)
Szczęście Bóg daje, a szatan przyrzeka.
(Jadwiga Łuszczewska – Deotyma)
Złe to szczęście, które powiła głupota.
DANIEL
Danielowi
Z tego coś w życiu swoim pobłądził,
Bóg tylko raz, żona – stale cię sądzi.
Mylnym na świecie każdy idzie torem;
Ty błądzisz rano, a brat twój wieczorem. (Franciszk Karpiński)
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Błąd jest dobrym nauczycielem, bo oducza i chroni od innych błędów; raz zaszkodził, a zawsze pomaga.
Kto raz upadł na lodzie, ten potem ostrożnie po nim chodzi.
(św. Ignacy Loyola)
Zwykle do popełnianego błędu dodajemy drugi, gdy go bronimy i
uniewinniamy.
(Stanisław Jarzyna)
Bywa, że dopiero wnuki z dziadkowych błędów wyciągają nauki.
DANIELA
Swoją prawością cnotliwa Daniela
i pewnych siebie onieśmiela.
Danieli
Skoro serce rozkroisz, zaraz człowiek kona;
Tak miłość nie może żyć, gdy rozdwojona.
(Józef E. Minasowicz)
Róża chociaż taka piękna, a nie jest bez wady;
Z niej pszczółki miód zbierają, a pająki jady.
(Wespazjan Kochowski)
Prawdziwa miłość nie podlega zmianie,
Żadnym się brakiem nigdy nie zniechęci,
W zaćmieniu szczęścia wierną nam zostanie,
W nieszczęściach życia boleść nam uświęci.
(Narcyza Żmichowska)
Miłość rani, ale i zabliźnia; pogrąża, ale i unosi; uzależnia, ale i wolnym czyni.
DANUTA
Danucie
Starość ma swoje prawa, a młodość ma swoje.
My starzy mamy rozum z doświadczeń i biedy,
A młodzi sercem widzą i jaśniej niekiedy.
(Władysław Syrokomla)
Póki kwitnąca młodość w swojej stoi mierze,
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Lekka myśl niepodobne rzeczy przedsiębierze;
O starości nie myśli, ani na śmierć pomni,
A w dobrym zdrowiu będąc, choroby nie wspomni.
(Jan Kochanowski)
Chcesz się przypodobać pobożnej Dance? zaproś ją na pielgrzymkę, nie na tańce.
Młodzieniec powinien mieć zapał w duszy,
milczenie w ustach i wstyd na obliczu.
(Karol Juliusz Weber)
Młodość: doświadczenia zbyt mało, pragnień nigdy dość.
DARIUSZ
Dariuszowi (sędziemu)
Dla błędów żony nie okazuje litości;
to dożywotni wymiar niesprawiedliwości.
W kamieniu to złote warto wyryć słowo:
„Sądź bliźniego łaskawie, a siebie surowo!”
(Andrzej M. Fredro)
Każdy potrzebuje miłosierdzia, niech więc sam będzie miłosierny.
(św. Augustyn)
Zapomnij to, co wybaczyłeś, wybaczaj także i to, o czym nie potrafisz
zapomnieć.
DAWID
Dawidowi (politykowi)
Liczy, że bez wiary i godności –
dostąpi u ludzi wiarygodności.
Bo mocno wierzę, że mnie nic nie czeka,
Jeno co mi los przeznaczył od wieka.
(Jan Kochanowski)
Są dwa rodzaje honorowych ludzi: tacy, co mają słowo honoru często
na ustach i tacy, co mają honor w sercu.
(Maurycy Jókaj)
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Godny współczucia, komu brak godności.
O którym Dawidzie rzecz idzie, o psalmiście, czy o Żydzie?
(Przysłowie polskie)
DĄBRÓWKA
Lasek dębowy w spadku dostała,
więc chłopca z tartakiem szukała.
Dąbrówce
Co ci Bóg daje, z wdzięcznością zabieraj,
I w darach bożych nigdy nie przebieraj.
(Ignacy Legatowicz)
Cóż zmysły bez rozumu? Co rozum bez wiary?
Ta bez miłości? Miłość bez Boga? – czcze mary.
(John Owen)
Jeden udaje, że daje; drugi daje – aby więcej dostać.
DELFINA
Choć płotką w interesach jest Delfina,
swoją uczciwością odstrasza i rekina.
Aby godnie piastować cnotę ubóstwa, należy być bogatym wewnętrznie.
Delfinie
Czy życie prześnić, czy przeszlochać, iść cierniem, czy przez kwieć;
Ukochać trzeba coś ukochać – coś trzeba w sercu mieć.
(Lucjan Rydel)
Miłość ulega i panuje, dźwiga więzy i na drugiego je wkłada.
(Klementyna Hoffmanowa z Tańskich)
Z miłości trudno się wyleczyć, choć ona sama jest lekiem na
wszystko.
DIANA
Choć to bogini światła i księżyca,
lecz swego blasku nikomu nie użycza.
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Dianie
Ubiór nie służy temu, aby stanowił nam powód dla pychy i próżności,
ale żeby ciało okrywał i od zbytniego gorąca czy zimna je chronił.
(św. Ignacy Loyola)
Kto się chełpi i przechwala ze swego wyniesienia, ten dowodzi, że go
nie wart.
(Maria Leszczyńska)
Że też nasze panie nie wstydzą się stroić swych pięknych główek w
pióra, które czapla i struś noszą – w ogonie.
Te biedne i niewinne stworzenia muszą tracić życie, aby elegantki
mogły się pysznić ich piórami.
O próżności kobieca! Nawet chwianie się piór na głowie kobiety jest
symbolem chwiejnego charakteru.
(Karol Juliusz Weber)
Pycha i pokorze odmawia prawa do skromności.
DIONIZY
Dionizemu
Wino, rozkosze życia i pijacki śpiew –
wywołują Boży i sąsiadów gniew..
Obżarstwo i pijaństwo więcej ludzi zabiło niż miecz. (Cycero)
Pracował ludzki rozum i doszedł sposobu
Ująć sobie żywota, a przybliżyć grobu.

(Stanisław Trembecki)

Kto zanadto się o l i w i, temu dusza rdzewieje.
DOBROMIR
Dobromirowi
Trwały pokój jest zawsze u tego,
kto pokoju szuka także dla drugiego.
Człowiek spokojny żyje w pokoju z drugimi, zaś niespokojny, ani sam
spokoju nie zażywa, ani innym spokoju nie daje.
(Tomasz a’ Kempis)
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Natura zwierzętom dała broń, tylko człowiek przychodzi bezbronny
na świat – to znak, że stworzony jest do zgody i pokoju.
(bł. Ludwik z Grenady)
Gdy między ludźmi pokój, szatan z wściekłości gryzie kopyto.
DOMINIK
W Dominiku jest od lat wytrwałość kaznodziei:
nawraca siebie – nie tracąc na rozkosze nadziei.
Dominikowi
Nic nie żałuję, choć gorzkie łzy leję;
Boś wszystko odjął, zostawił nadzieję.

(Adam Mickiewicz)

Nadzieja troski mi słodzi, ona mnie żywi i wspiera;
W nadziei człowiek się rodzi, z nadzieją żyje, umiera.
(Franciszek Karpiński)
Nadzieja to matka... mądrych; macocha – przemądrzałych.
Dominik św. (4 sierpnia)
Na święty Dominik, kopy z pola mig. (Przysłowie polskie)
DOMINIKA
Dominika nie ma silnego ducha:
łakomstwa nie może pokonać –
służba dla własnego brzucha
tylko w ciąży usprawiedliwiona!
Dominice
Taka jest różnica między głodem a chciwością, że głód można zaspokoić, a chciwości nigdy.
(Horacy)
O, jak wielu p r z e ż u w a życie!

(Antoni Regulski)

Bo choćby miał najwięcej, łakomemu mało. (Jan Kochanowski)
Ograniczony na umyśle, kto ciału nie ogranicza.
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DONALD
Innym prawi stale morały,
choć grzesznik z niego zatwardziałycóż, nie każdy moralista
z morałów swych korzysta.
Donaldowi
Krzyczysz! Występnych pod pręgierz byś stawił,
A czyś sam się od wczoraj choć na włos poprawił.
(Lucjan Siemieński)
Szpetna to przywara, gdy kto piękne słowa
Ze swej gęby puszcza, a złe myśli głowa.

(Mikołaj Rej)

Siewcy bezprawia też morały prawią.
DONAT
Donatowi
Skoro żeś trunkowy, miej i to na względzie:
gdy podlewasz ciału, dusza ci więdnie.
Gardło i brzuch jest bogiem pijaka, knajpa – kościołem;
cała jego wiara i miłość w pijaństwie, cała nadzieja w kieliszku.
(Tertulian)
Kto się z pijanym wadzi, ten z nieobecnym spór wiedzie.

(Seneka)

W pijanym widzie najtrudniej dostrzec własną ślepotę.
DOROTA
Kto Dorotkę prawością zniewoli,
tego Dorotka od innych woli.
Dorocie
Prawdziwa miłość jak słońce wszystkich ogarnia i wszystkim chce
być użyteczną.
(św. Ignacy Loyola)
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W rzeczach koniecznych zgoda i jedność, w wątpliwych wolność, we
wszystkich miłość potrzebna.
(św. Augustyn)
Nie czyń bliźniemu, co tobie tylko miło!
Zbyt wiele się żąda od miłości, zbyt mało się na nią zasługuje.
Dorota św. (6 lutego)
Na dzień świętej Doroty ma być śniegu nad płoty.
(Przysłowie polskie)
Rzadki dzień świętej Doroty bez mrozu, zawiei, słoty. (p.p.)
DUSZAN
W towarzystwie – człowiek dusza,
choć na ciele – tęga tusza.
Duszanowi
Wszyscy chcemy być zdrowi, a zaś miary
Przestrzega rzadko tak młody, jak stary.

(Łazarz Baranowicz)

We wszystkim miara rozumna potrzebna.
(św. Ignacy Loyola)
Nie popuszczaj pasa łakomstwu na zapas.
DYMITR
Dymitrowi
W podbojach pań drań zarozumiały z łóżka nie robi się pola chwały!
Skromność mądrym towarzyszy, głupich są zuchwałe kroki;
Siedzi zwykle słowik w ciszy, kiedy głośno skrzeczą sroki.
(Ignacy Krasicki)
Czystość jest bogactwem pochodzącym z nadmiaru miłości.
(Rabindranath Tagore)
Najtrudniej ucywilizować dzikie zmysły.
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DZIERŻYMIR
Twardą ręką pokój w rodzinie zachowuje,
bo wie co z wojenki się zawsze wykluje.
Dzierżymirowi
Wolę w spokoju jeść mój groch suszony,
Niźli w bojaźni tuczone kapłony.

(Julian U. Niemcewicz)

Pokój jest rzeczą dobrą, a co dobre, bierze się i z ręki nieprzyjaciela.
(Emanuel Geibel)
Błogosławieni, którzy dla pokoju znoszą cierpliwie upokorzenia.
Święty to grosz, co zań sobie pokój kupić można.
(Przysłowie polskie)

EDMUND
Edmundowi
Miej na względzie to zawsze
narcystyczny kolego:
tresuje się miłość własną,
rozpieszcza - miłość bliźniego.
Kto bliźnim gardzi i z bogactw się puszy,
Podle zrodzonej cechę nosi duszy.
(Julian U. Niemcewicz)
Dym chełpi się przed niebem, zaś popiół przed ziemią, że są braćmi
ognia.
(Rabindranath Tagore)
Jak trudno wszystkich kochać; trudniej – żyć nie kochanym przez
nikogo.
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EDWARD
Edwardowi
Dla stołka i splendoru
zniżał się do podłości;
nie warto tracić honoru,
by zyskać na ważności.
O! trudno pojmie, kto nie był na szczycie,
Ile podłości pod nogami się ściele;
Jaka tam chciwość, żarłoczność niesyta,
Co sobie garnie, o drugich nie pyta.

(Aleksander Fredro)

Chciwość żądze podnieca, zbytnie żądze źle wiodą,
Dobry rozum po szkodzie, ale lepszy przed szkodą.
(Ignacy Krasicki)
Niektórzy mierzą człowieka rozmiarem swego portfela.
Edward św. (13 października)
W Edwarda jesień twarda. (Przysłowie polskie)
ELEONORA
Tylko uczciwej Eleonorze
wyrazy uznania złożę.
Eleonorze
Za co człowiek na bliźnich tak często uderza
Jak na dzikiego zwierza? Bo ma w sobie zwierza.
(Adam Mickiewicz)
I bogacz i żebrak łaknie, lecz żebrakowi mniej braknie.
Kto ma dosyć, zwykł więcej prosić, bo bogactwa nigdy dosyć.
(Ignacy Legatowicz)
Nie na to kobieta jest słaba, aby rozkazywała; nie na to ma piękną
twarz, żeby ją w kłótni i gniewie wykrzywiała.
(Jean J. Rousseau)
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Kiedyż wreszcie zdrowe myślenie stanie się zaraźliwe?!
Każda Eleonora znajdzie swego amatora. (Przysłowie polskie)
ELIGIA
Eligii
Nie top swej godności
w pochlebstw powodzi:
w prawdziwej szczerości tylko prawda uwodzi.
Krótko trwała piękna róża, krótko krasa twarzy;
Tak się piękności z różą czas równy mieć zdarzy.
(Józef E. Minasowicz)
Choćby człowieka wszyscy chwalili nic mu to nie pomoże, gdy jest
złym.
(Cycero)
Plotka bawi, pochlebstwo głaszcze, pilność strzeże, rozum bierze.
(Aleksander Fredro)
W ogrodach miłości róże mają mniej cierni.
ELWIRA
Elwirze
Na nerwach mężu nie graj Elwirze,
graj bez ustanku - na zmysłów jej lirze.
Kobieta nie może dorównać mężczyźnie rozumem, systematycznością, porządkiem, ale przewyższa go miłością i uczuciem.
(Eleonora Ziemięcka)
Słabości! Imię twoje jest kobieta.
(William Szekspir)
Nawet gdy żyć się nie chce, miłości nigdy dość.
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ELŻBIETA
To rozumna i stateczna kobieta –
nie dla zalotnych mądrali podnieta.
Elżbiecie
Co najpiękniejsze? Dziewczynki moje...
Piękne są perły, diamenty, stroje,
Piękniejsza jednak woda w strumieniu
I lilia polna w białym odzieniu.

(Narcyza Żmichowska)

Bywa często zwiedzionym, kto lubi być chwalonym.
(Ignacy Krasicki)
Nie piękność ciała czyni duszę piękną, lecz piękna dusza czyni pięknym ciało.
(św. Ignacy Loyola)
Ci, którzy są czystego serca – cudzych brudów oglądać nie zechcą.
EMANUEL
Choć z imiennikiem Kantem się obnosi
i o poklask prosi, zabiega,
gwiazdy tylko w kinie dostrzega,
a moralność ma - w nosie.
Emanuelowi
Wtedy ślub sypiemy, gdy nas troski chwycą;
Uwolnieni – zbywamy Boga obietnicą.

(Wacław Potocki)

Im wyżej człowiek wzniesie się duchem, tym bardziej wyzwala się z
niewoli potrzeb cielesnych.
(Henri Didon)
Przykazania Boże zostały nam dane na to, aby człowiek nie mógł tłumaczyć się nieświadomością.
(św. Augustyn)
Zostanie po nas jedynie to, co innym ofiarowaliśmy z serca: nasz
szczery uśmiech, dobre słowo, życzliwy gest i uroniona pod wpływem
współczucia łza.
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EMERYK
Emerykowi
Pamiętaj o tym, gdy wiatr w twe żagle dmie:
lepiej na mieliźnie osiąść, niż na życia dnie.
Nie pochlebiaj bogatym, nie kłaniaj się możnym,
Z niższymi bądź serdecznym, z chytrymi ostrożnym.
(Kajetan Koźmian)
Nie wspinajmy się zbyt wysoko, abyśmy bardzo nisko nie upadli.
(Friedrich Schiller)
Przerośnięte ambicje cierpią na bezsenność.

(Antoni Regulski)

Szukasz sensu życia? Udaj się na cmentarną Aleję zasłużonych.
EMIL
Cóż, że wciąż wykrzykuje: Eureka! –
gdy nurza się w życiowych ściekach.
Emilowi
Takich nauczycieli świat chwalił i chwali,
Którzy ucząc czynili, czyniąc nauczali.
(Józef E. Minasowicz)
Jeszcze to nie uczony, kto białe zna kruki
I głowę pomaluje pokostem nauki.

(Adam Krasiński)

Kto na cudze łoże łoży, śpi na własnej wycieraczce.
Emil św. (11 października)
Na Emila babskie lato się przesila. (Przysłowie polskie)
EMILIA
Emilii
Były słodkie figle, teraz pokutujesz –
słono za nie płacisz i gorzko żałujesz.
Piękność piękny to kwiatek, lecz prędko przekwita;
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Godna politowania jest taka kobieta,
Która jak paw ogonem, pięknością się puszy,
Piękność bowiem bez cnoty, to ciało bez duszy.

(Wacław Potocki)

Mężczyzna głową czuje, myśli, sądzi;
Kobieta sercem, więc nie dziw, że błądzi.

(George Byron)

Prawdziwa p e r ł a nie rzuca się między wieprze.
EMILIAN
Emilianowi
Nie daj się pochlebcom mamić bo tylko pusty człowiek
napełnia się pochlebstwami,
które są niczym ściek.
Pochlebstwo, także i zbytnie pochwały,
Oby u ciebie rzadko wiarę miały.

(Jakub K. Haur)

Próżni są ci, którzy sami się chwalą; próżnymi stają się ci, których
drudzy chwalą.
(św. Augustyn)
Pochlebcy głęboko się kłaniają, ale jeszcze głębie w mieszek zaglądają.
(Krzysztof F. Falibogowski)
Nie ceń tego, gdy cię ktoś przecenia.
ENGELBERT
Engelbertowi
Podwójnie grzeszy, kto chce rozgrzeszyć
swą samowolę - Opatrzności wolą.
Wolna wola nie na to, ażeby źle robić,
Lecz by się dobrowolnie w cnoty przyozdobić.
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(Wacław Potocki)

Nasza wola jest wolna dlatego, abyśmy mogli zrozumieć, iż jej jedynie prawdziwą drogą jest ta, która wiedzie ku dobremu i miłości. Dobro i miłość są nieskończone, a tylko w nieskończoności możliwa jest
doskonała realizacja wolności. (Rabindranath Tagore)
Kto używa do woli, ten swą wolę niewoli.
ERAZM
Erazmowi
Wszystkie drogi prowadzą do nieba –
jeśli się na nich piekłu nie schlebia.
Inaczej wodzi na pokuszenie Bóg, a inaczej szatan;
Bóg doświadcza, aby wzmocnić i nagrodzić, szatan – aby zgubić.
(św. Ambroży)
Największym pochlebcą jest miłość własna.
(Francois de La Rochefoucauld)
A kto płaczącemu otrze łzy strapienia,
Kto da chleb głodnym, wsparcie nędzarzowi,
Z łzy którą otarł, tryśnie zdrój zbawienia.
(Andrzej Niemojewski)
Najszybsze dotarcie do wieczności? Bez straty ziemskiego czasu.
ERNEST
Ernestowi (okuliście)
Jaka poprawna optyka? –
ta, która oczu na zło nie przymyka.
Bóg trzyma złego na świecie, aby się poprawił, albo aby cnotliwego
przez niego doświadczał.
(św. Augustyn)
A kto w początkach nie zabiega złemu,
Ten jest sam winien nieszczęściu własnemu.
(Jan Kochanowski)
Najdłużej pamięta się zło, które nam dobry wyświadczył.
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ERNESTYNA
U Ernestyny moralność przysypia;
co wzbudza namiętności – rozsądek usypia.
Ernestynie
Zły przykład, dany uczynkiem lub słowy,
Na swoich często sprawców pada głowy.
(Ignacy Legatowicz)
Dobrej kobiecie zawsze możesz zaufać, złej nigdy;
dobra nie nadużyje wolności, złej trudno upilnować.
(Michał Bałucki)
Zazwyczaj tylko żądza wiedzy uchodzi na sucho.
ERYK
Niedawno ssał piersi mały smyk,
dziś ssie biszkopty Eryk – pryk.
Erykowi
Każdy chciałby żyć długo, ale nikt nie chce się zestarzeć.
(Jonathan Swift)
Wieku sędziwy! Smutnie się uśmiecha
W tobie wspomnienie i znajomość losów;
Dumasz, bo w dwa się już wsłuchujesz echa:
W ostatnie – ziemi, a pierwsze niebiosów.
(Jadwiga Łuszczewska – Deotyma)
Starość to radość, jeśli tylko masz w sobie radość dziecka.
ESMERALDA
Esmeraldzie
Prawd w Piśmie Bożym, równie jako gwiazd w błękicie,
Im lepsze macie oczy, tym więcej ich ujrzycie.
(Adam Mickiewicz)
Dbaj, żebym żył w prawdzie, mój Boże, abym w prawdzie mógł
umrzeć.
(Rabindranath Tagore)
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Lepiej za prawdę ponosić męki,
Niż za pochlebstwa odbierać dzięki.
(Wacław Potocki)
Niektórzy rozsmakowują się w serwowaniu gorzkich prawd.
ESTERA
Można zaufać mądrej żonie Esterze,
gdy stoi wytrwale przy rodzinnym sterze.
Esterze
Cnotliwa żona, matka, rządna gospodyni
Męża, dzieci, domowych szczęśliwymi czyni.
(Elżbieta Drużbacka)
Mąż żonę kochać, ta zaś ma mu być gotową
Z posłuszeństwem; ona mu sercem, on jej głową.
(Józef. E. Minasowicz)
Nierozerwalny to związek, gdzie dopełniony do końca obowiązek.
EUFEMIA
Eufemia, jak bliźniacza siostra z Dulską:
wynosi się pychą nad „chamstwo i pospólstwo”.
Eufemii
Nie pogardzaj ubogim, gdy jesteś bogaty,
Bo nie czynią nas wielkimi klejnoty i szaty.
(Wojciech Bogusławski)
Próżność jest główną wadą kobiet. Nawet gdy ma założyć żałobę po
zmarłym mężu, uważnie przygląda się w lustrze, czy jej w czarnym
ubiorze do twarzy.
(Johann W. Goethe)
Piryt zarzuca złotu imitację.
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EUGENIA
Eugenia płacze po kątach:
i wzywa dobrego losu:
zadzierała na szefa nosa –
teraz nim siąka.
Eugenii
Bacz byś kiedyś nie płakał, gdy chcesz innych śmieszyć,
Bo i żartem człek może bardzo wiele zgrzeszyć.
(Wacław Potocki)
Nie żartuj zbytnio, zbytnie żarty szkodzą;
Zbytni żartowniś z błaznem w parze chodzą.

(Ignacy Legatowicz)

Nie dolewaj oliwy do mechanizmu złego nastroju.
EUGENIUSZ
W krętactwach Eugeniusz
to po prostu geniusz.
Eugeniuszowi
Złego złość niszczy, a człowiek cnotliwy
Jest w Twej opiece Boże sprawiedliwy.
(Jan Kochanowski)
Gniew kochających się nie trwa długo.
(Menander)
Gdy mądremu złość, głupiemu – radość.
EURYDYKA
Choć błądzi często Eurydyka,
innym potknięcia drobne wytyka wytyka.
Eurydyce
Z żony, nie męża pierwsza ustaw Boskich skaza;
Adam był Boski obraz, a Ewa obraza.
(Józef E. Minasowicz)
Kto pożąda wszystkiego, niczym się nie zaspokoi.
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Jako ogień razem z wodą, tak mąż stary z żoną młodą.
(Przysłowie polskie)
EUSTACHIUSZ
Eustachiuszowi
Dobra chęć nie wystarczy –
naiwna wiara w to,
że inni usuną zło,
które mogłeś przewalczyć!
Modlitwa leniwego Boga nie ubłaga,
Pracowitych On tylko wezwany wspomaga.
(Józef E. Minasowicz)
Najbardziej kiedyś żałować będziemy dobra opuszczonego,
zła popełnionego i czasu straconego.
(Stanisław Jarzyna)
Pilnie pracuj nad swoim lenistwem.
EUZEBIA
Gdy słoneczko na niebie
i wiosenka sokami napiera,
nawet cnotliwą Euzebię
radość życia – r o z b i e r a.
Euzebii
Natura w las wilka prowadzi; z natury ludzie grzeszyć radzi.
(Łazarz Baranowicz)
Otwartą księgą jest natura dla tego, kto w niej czytać umie;
Kazaniem ptak, kwiat, las i chmura dla tego, kto ich głos rozumie.
(Czesław Lubiński)
Brutal dewastuje łono przyrody, miłośnik je pieści.
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EUZEBIUSZ
Czy Euzebiusz ma moralne zalety? rozgrzesza tylko - grzechu warte kobiety.
Euzebiuszowi
Nikt nie jest tak zuchwały, jak kobieta raz schwytana na gorącym
uczynku.
(Juvenalis)
Jedna lekkomyślna niewiasta więcej kobiet zepsuje, niż dziesięciu
mężczyzn.
(Aleksander Fredro)
Przykład liczy na naśladownictwo, wzór – co najwyżej na identyfikację...
Kto piękną bez cnót wziął oblubienicę, dla cudzych wróbli posiał
pszenicę.
(Przysłowie polskie)
EWA
Po pierwszym rajskim Ewy upadku
świat dostał gorzki owoc w spadku.
Ewie
Panna, gdy panną, miewa anielską naturę;
Idąc za mąż, jeżową wdziewa skórę.
(Wespazjan Kochowski)
W raju chciało się Ewie jedyną być boginią,
Toż i dziś białogłowy zbyt strojąc się czynią.
(Wespazjan Kochowski)
Prawdziwa przyjaźń miłości się nie boi.
Diabeł Ewę po włosku zwodził, Ewa Adama po czesku, Bóg ich po
niemiecku gromił, anioł po węgiersku z raju wygnał.
(Przysłowie polskie)
Ewa św. (24 grudnia)
Koło świętej Ewy noś długie cholewy. (p.p.)
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EWELINA
Nie może się oprzeć żadnej miłości;
siłę piekła umacniają ludzkie słabości!
Ewelinie
Ale kto kiedy końca dojdzie z kobietami?
Kogóż ich mądra chytrość nie zwiedzie, nie zmami?
(Aleksander Fredro)
Kto kocha Boga, chwali Boga; kto kocha siebie, chwali siebie. Miłość
własna wrodzi pychę, miłość Boga pokorę.
(Tomasz a’ Kempis)
Nie zapładniaj diabelskim nasieniem własnej wyobraźni!
Kto żądze swe hamuje, niczego nie potrzebuje.
(Przysłowie polskie)
FABIAN
Fabianowi
Dobrze jest dopiąć swego
dla dobra – publicznego.
Wszędzie można ojczyźnie zostać pożytecznym,
Równie pod wiejską strzechą, jak w mieście stołecznym.
(Jan N. Kamiński)
Ziarnem ojczyzny jeden prosty człek być może,
Jak w ziarnku żyta żyje całe przyszłe zboże.
(Juliusz Słowacki)
Ojczyzna: prochy i tradycja, łzy i pot, szybsze bicie serca i malwy pod
bocianim gniazdem.
Fabiana św. (20 stycznia)
Fabiana, Sebastiana nie żałuj dla bydła siana.
(Przysłowie polskie)
Fabian i Sebastian pierwsi drzewa budzą,
ale radzi często łudzą. (p.p.)
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FANTAZY
Czy wiele fantazji ma Fantazy? –
on tylko o wczasach na Wenus marzy.
Fantazemu
Nic tak głupoty człeka nie oznacza,
Jak kiedy goły udaje bogacza.
(Adam Asnyk)
Głupi jest ten, kto liczy na łagodność wilka, miłość młodzika i przysięgi nierządnicy.
(William Szekspir)
Kto w ciebie kamieniem, ty w niego głazem... szlachetności.
FAUSTYNA
Faustyna (Kowalska)
Piewczyni miłosierdzia Bożego:
jedynej nadziei dla człeka grzesznego.
Faustynie
Siostra miłosierdzia, siedząca przy łożu chorego, jest czymś świętym,
jest odwieczną litością, czuwającą u łoża odwiecznego cierpienia.
(Stanisław Jarzyna)
Jeśli upadłego chcesz podźwignąć, musisz się nad nim pochylić. Tak
samo litościwie musisz się pochylić
nad grzesznikiem, gdy go chcesz nawrócić.
(św. Grzegorz Wielki)
Miłosierdzie Boże nie pozwala planetoidzie uderzyć w grzeszną ziemię, a jej okruchami w ciebie.
FELICJA
Wśród kobiet Felicja
to słodkości delicja.
Felicji
Gdy kobieta długo w mężczyznach przebiera, zwykle najgorzej wybierze.
(Bogusławski Wojciech)
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Ten kobiety czci, kto sam jest godzien czci;
ten nimi gardzi, kto sam godzien wzgardy.

(Sentencja arabska)

Kobiety zawsze są lepsze, niż przedstawiają je mężczyźni, ale nigdy
nie są tak złe, jak je przedstawiają - najlepsze przyjaciółki.
(Stanisław Jarzyna)
Nie każdy kto głowę zawraca, o rękę się potem zwraca.
FELICJAN
Felicjan o tym czasem zapomina,
że dzięki teściowej – jego słodka Balbina.
Felicjanowi
Wdzięczność jest pierwszą cechą prawego człowieka,
Od niewdzięcznika niebo i ziemia ucieka.
(Józef E. Minasowicz)
Na wdzięczność ten najbardziej zasługuje, kto jej nie oczekuje.
Wszystko mamy z Boga ręki, czyńmy za to szczere dzięki.
(Przysłowie polskie)
FELIKS
Feliksowi
Dla napchania brzucha –
gotów rodzinę zagłodzić;
nie dogadzaj ciału,
gdy to się nie godzi!
Dlatego jedz abyś żył, póki Boża wola;
Nie dlatego żyj byś jadł, bo to jest swawola.
(Maciej Jeżowski)
Łakomy nie nasyci się, aż mu usta – ziemią zatkają.
(Przysłowie holenderskie)
Czasem by wejść na wagę, trzeba niebywałej odwagi.
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FERDYNAND
Ferdynandowi
Sztukę, jak miłość, trzeba przeżywać,
a nie jak mielonego – przeżuwać.
Zawsze sztuka kochała szczęście, a szczęście sztukę.

(Arystoteles)

Sztuka nie należy wyłącznie do jednego kraju; ona pochodzi z nieba
i należy do całej ludzkości.
(Michał Anioł)
Wielką jest sztuką umieć połączyć pożyteczne z przyjemnym.
(Horacy)
Na niektórą t w u – r c z o ś ć szkoda nawet śliny...
FILIP
Dla szczytnych celów ma zasług wiele:
Często płaci grzywny – na dobroczynne cele.
Filipowi
Mężczyzna jest jak ogień, a kobieta jak słoma: przyjdzie diabeł i
dmuchnie, to zaraz pożar wznieci.
(Stanisław Jarzyna)
Czasem złe na dobre wychodzi. Dzięki Bogu.
Dziecko rządzi kobietą, kobieta mężczyzną, a on dopiero światem.
(Hipolit A. Taine)
Lepiej było panie Filipie siedzieć sobie w Lipie.
(Przysłowie polskie)
Wyrwał się, jak Filip z Konopi. (p.p.)
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FILOMENA
Filomenie
Wymagania panny starej
wobec panów stale rosną,
ale atrakcyjność jej spada z każdą wiosną.
Do panny z łysą albo siwą głową,
Jak do psa z jeżem (prawdziwe to słowo).
(Wacław Potocki)
O przeszłości dziesięciu mężczyzn tyle ludzie nie mówią, co o przeszłości jednej kobiety.
(Peter Sirius)
Na wyrzuty sumienia nie pomaga żadna maść.
Piwo bez chmielu, masło bez soli, koń bez ogona, a kobieta bez cnoty
– jedną wartość mają.
(Przysłowie polskie)
FILON
Filonowi
Czemuż to kochliwy Filonie
nie zbierasz laurów przy żonie?
Kto nie orze, nie sieje, niech się nie spodziewa
Żniw z roli; ni owocu, kto nie szczepi drzewa.
(Józef E. Minasowicz)
Jak rdza żelazo, tak lenistwo człowieka niszczy.
(św. Ignacy Loyola)
Cała wieczność nie potrafi wynagrodzić straty jednej godziny.
(Benjamin Franklin)
Leń nie może liczyć na wieczne odpoczywanie.
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FLORA
Flora to kwiatów bogini,
oddana słońcu ,
kto jej kwiaty przynosi tego nie odtrąci.
Florze
Przymiot różni płci nasze: dziełem twórczej ręki
Jedna z nich wzięła siłę, drugiej dano wdzięki.
(Franciszek Godebski)
Z księgi natury wiele można się nauczyć, tylko trzeba umieć z niej
czytać.
(Stanisław Jarzyna)
Natura musi wydać wiele nierozwiniętych pączków, nim jeden
piękny kwiat się rozwinie i wiele kwiatów, nim jeden w owoc się zawiąże.
(Józef I. Kraszewski)
Przyroda to wielka apteka. Bez przeterminowanych leków.
FLORENTYNA
Florentynie
Nie klep poufale skarbie
męża - po życiowym garbie.
Dosyć pokuty za grzechy jest komu,
U kogo szpetna i zła żona w domu.
(Jan Gawiński)
Źle jest dla domu, gdzie społem łączy się diabeł z aniołem.
(Ignacy P. Legatowicz)
Niektórzy, zamiast urazy darować – wolą je innym o f i a r o w a ć.
FLORIAN
Florianowi
Beztroskie babskie paplanie –
uwielbiają nie tylko panie.
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Gdy człek trafi po drodze na rosnące głogi,
Kobieta kwiat pociechy rzuca mu pod nogi.
(Franciszek Godebski)
Upomnień i słów prawdy ludzie słuchać nie lubią,
ale plotek i obmów – to bardzo chętnie.
(Stanisław Jarzyna)
Zły jęzor dłubie nawet w cudzym złym losie!
Florian św. (4 maja)
Deszcz w świętego Floriana, skrzynia groszem napchana.
(Przysłowie polskie)
FRANCISZEK
Bierz wzór ze świętego Franciszka:
dla niego ważny i orzeł i pliszka.
Franciszkowi Imiennicy:
Zewnętrzny nieporządek i niedbałość są znakiem wewnętrznego nieładu.
(św. Franciszek Salezy)
Miłość czyni największy ciężar lekkim i wszelką gorycz w słodycz
przemienia.
(św. Franciszek z Asyżu)
My bardzo krótko żyjemy
I nic o jutrze nie wiemy.
Za cóż ten kwasić czas mały!
Nieba nie na to go dały.

(Franciszek Karpiński)

Franciszek św. Salezy (29 styczeń)
Już pierwszego Franciszka, patrz gdzie jajka ma liszka.
(Przysłowie polskie)
Franciszek św. z Pauli (2 kwietnia)
Na świętego Franciszka zielenią się łany i ze swego zimowiska wracają bociany.(p.p.)
Na świętego Franciszka przylatuje pliszka. (p.p.)
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Franciszek św. z Asyżu (4 października)
Po świętym Franciszku już rżną na żytnisku. (p.p.)
Po świętym Franciszku chodzi bydło po owsisku. (p.p.)
FRANCISZKA
Drugi policzek nadstawia Frania tylko do całowania.
Franciszce
Miłość jest żyznym gruntem, usłanym kwiatami,
Lecz niestety zbyt często polewanym łzami.
(Józef E. Minasowicz)
Miłość dobrowolnie rozdaje się za pomocą niezliczonych darów,
które jednak tracą swe znaczenie, jeśli przez nie nie docieramy do tej
Miłości, jaka nas nimi obdarza.
(Rabindranath Tagore)
Małżeństwo zaludnia ziemię, panieństwo raj.

(św. Hieronim)

Miłość nie pieści się - ze znieczulicą.
FRYDERYK
Fryderykowi
Cieszą się w piekle biesy –
na Fryderyka ekscesy.
Bo drugą naturą jest nałóg; jeśli się weń wprawi
Wiek młody, tego żadna starość nie naprawi.
(John Owen)
Zbyt wielkim jestem i do wielkich rzeczy powołanym, abym musiał
być niewolnikiem swego ciała.
(Seneka)
Z bogatego najprędzej zostanie biednym człowiek rozpustny a głupi.
(Christian F. Gellert)
Fenol, skatol, indol i siarkowodór – to perfumy przy zgniliźnie moralnej.
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GABRIEL
Gabrielowi
Potrafią rozbić najtrwalsze związki
niedopełnione małżeńskie obowiązki.
W stary wóz konie zaprzęga szalone,
Gdy stary młodą pojmie za żonę.

(Jan Gawiński)

Gwiazda szczęścia tam nie świeci,
Gdzie w małżeństwo wlazł – ktoś trzeci.
(Ignacy Legatowicz)
I s u r o w ą żonę dobry mąż strawi.
GABRIELA
Dobrotliwa to pani – zacna Gabriela,
kto jej o co nie poprosi – każdemu da.
Gabrieli
Ty zawsze dobra bądź pomimo gorzkich prób;
Z miłością drugich sądź i patrz z nadzieją w grób.
Nie trać dziecinnej wiary, nie żałuj twej ofiary.
(Adam Asnyk)
Człek dobroczynny, tkliwy, nie pyta kto nieszczęśliwy;
Komu może. Dopomoże, boś tak kazał dobry Boże.
(Stanisław Jachowicz)
W sercu dobrego człowieka dwa uczucia górują:
litość nad nędzą ludzką i złość na głupotę ludzką.
(Jan Fedorowicz)
Nie wszystkie dobra wywodzą swój rodowód z czynienia dobra.
GAUDENTY
Gaudentemu
Śmiej się z własnych trosk – pajacu,
lecz z łez żony – nie pajacuj.
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I żartowniś musi umrzeć, bo śmierć nie zna żartów.
(Alojzy F. Żółkowski)
Szyderstwo zadaje cięższe rany, niż miecz.
(Sentencja niemiecka)
Nie wystawiaj głupiego śmiechu na pośmiewisko.
Śmiech i grzech niedaleko od siebie chodzą.

(Przysłowie polskie)

GAWEŁ
Gaweł z Pawłem dogadali się w zgodnej pokorze:
przestają kłócić się w domu, zaczynają - na dworze.
A najsilniejsi, skoro brak im zgody,
Zamiast pożytku zbiorą tylko szkody.
(Wacław Potocki)
I bliskie pokrewieństwo nie zawsze jest dalekie od psucia sobie krwi.
Zajadły, w bezsilności, odgryza się jak pies na kości.
(Przysłowie polskie)
Gaweł św. (16 października)
Kiedy w święty Gaweł słota, będzie w lecie dużo błota. (p.p.)
Święty Gaweł ręczy za to, jakie będzie przyszłe lato.(p.p.)
GENOWEFA
Genowefie (teściowej)
Zięć „golec” dotknięty odszedł,
córka z dziećmi płacze,
wtykałaś swoje trzy grosze –
teraz masz babo placek.
Bo nieznośne są dla mnie łzy kobiet i krzyki niesforne
Tam, gdzie trochę rozsądku rzecz snadnie może załatwić.
(Johann W. Goethe)
Najgorszą ze złych rzeczy jest – złośliwy język.
(Friedrich Schiller)
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Na szyderstwie łatwiej zbić gębę niż kapitał.
Kto kim gardzi, Bóg nim bardziej. (Przysłowie polskie)
GERARD
Gerardowi
To wpoić w ciebie pragnę,
bo należy do męskiego t o n u
na co dzień myć się ! nie od wielkiego dzwonu.
Szlachetne zdrowie! Nikt się nie dowie,
Jako smakujesz, aż się zepsujesz.
(Jan Kochanowski)
Wiele jest sposobów stracenia zdrowia,
a jakże ich mało, aby je odzyskać!

(Karol J. Weber)

Żelazne zdrowie ceń na wagę złota!
GERTRUDA
Jeśli Gertrudę kochasz nad życie,
to nie jest trudne z nią życie.
Gertrudzie
Nam trzymać się Bożej Mądrości i wiary;
Przy wierze dla człeka jedyna ostoja,
Od bólów żywota krzyż, tarcza i zbroja.

(Antoni E. Odyniec)

Chociaż noc idzie z czarnymi sztandary,
Ona nie wydrze z ducha mego wiary.
(Juliusz Słowacki)
Nie wiedza może uszczęśliwić człowieka, lecz wiara.

(Lew Tołstoj)

Sługom diabła nie należy powierzać spraw wiary w Boga.!
Mówiła Gertruda: nie zawsze się uda. (Przysłowie polskie)
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GERWAZY
Gerwazy po latach się teściową frasuje:
coraz mu gorzej sprząta, pierze i gotuje.
Nie każda teściowa przed lwem –zięciem - pazurki chowa.
Gerwazemu
W małżeństwie mówisz – rozkosz, a ja mogę przysiąc,
Że jedna kropla miodu, za to żółci tysiąc.
(Wespazjan Kochowski)
O święty Sokratesie! Tak cię Erazm mienił,
Nie byłbyś nigdy świętym, gdybyś się nie żenił.
Zyskałeś uwielbienie, zyskałeś świętobliwość;
Któż cię świętym uczynił? Małżeńska cierpliwość.
(Ignacy Krasicki)
Kędy panna bogata i gładka jak łani,
Często tam zaglądają udani młodziani.
(Wespazjan Kochowski)
Kto do grzechu nawołuje, za cudze grzechy pokutuje!
Gerwazy św. (19 czerwca)
Na świętego Gerwazego jest w ogrodzie coś pięknego.
(Przysłowie polskie)
GIZELA
Gizeli
Przed takim, co nie przebiera w miłości –
miej się dziewczę stale na baczności.
Bo na skromności spoczywa dobra sława, skarb kobiety;
Ona płci słabość pokrywa, podnosi nasze zalety.
(Ludwik Kropiński)
Rozumna kobieta słucha komplementów, głupia im wierzy.
(Stanisław Jarzyna)
Ludzie zwykle są łagodni dla błędów mężczyzn, a surowo sądzą występki kobiet.
(Juvenalis)
- 86 -

Nie ceń tego, kto cię przecenia.
GRACJA
Wdzięk i powab u Gracjido czasu dewaluacji.
Gracji
W czym bądź kobieta pobłądzi, czy sercem, głową, czy z wiary;
Każdy surowo ją sądzi, częstokroć nawet bez miary.
(Ludwik Kropiński)
Panny są jak kwiaty egzotyczne: najdroższe są w pączku; tańsze, gdy
rozkwitną; gdy zaś przekwitną, niewielu chce je darmo brać.
(Zygmunt Kaczkowski)
Gdyby nie wielki pociąg do kobiet, jaki natura mądrze w serca mężczyzn wlała, to pogarda jaką w nich wzbudzają wady kobiet, stała by
się wielką przeszkodą do utrzymania rodzaju ludzkiego.
(Chamfort)
Kobieta i pogoda zmienne są - dla męskich barometrów.
GRACJAN
Oj, dziadku Gracjanie,
mimo białej głowy,
jeszcze ci w tej głowie
tlenione białogłowy...
Gracjanowi
W ciele największa, co nas odwraca od Boga;
Post za przykładem Chrystusa najlepszy oręż na wroga.
(Antoni E. Odyniec)
W człowieku wre ciągła walka rozumu z namiętnościami. Zwycięstwo
rozumu czyni z człowieka anioła, zwycięstwo namiętności – zwierzę
lub diabła.
(Teodozy J. Piekarski)
Przymila się Kusy łasym na pokusy.
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GRAŻYNA
W Grażynie wiary potok:
wierzy we wszystko, co inni plotą.
Grażynie
Dla wiary wszystko uczynić się godzi,
I dla ojczyzny, bo to społem chodzi.

(Jan Kochanowski)

Wiara jest jak sklepienie, z którego gdy jedną cegłę wyjmiesz, to całe
runie.
(Józef I. Kraszewski)
Jak okręt na morzu bez steru i kotwicy jest igraszką wichru, tak naszym rozumem miotają błędne myśli bez kotwicy wiary.
(św. Jan Chryzostom)
Amfiteatr Flawiuszów w Rzymie: probierz wiary pierwszych chrześcijan.
GRETA
Nawet gdy skarpety mężowi ceruje,
w jej sercu Garbo lub Diana króluje.
Grecie
Kobiety w miłości są praktyczniejsze od mężczyzn. Miłość mężczyzny
ledwo cząstkę życia wypełnia;
dla kobiety jest treścią życia.
(Michał Bałucki)
Płci niewieścia! Ludzkiego rodzaju zaszczycie!
Ty często własne tracisz, gdy nam dajesz życie.
Nasza sroga niewdzięczność w twoim dziale mieści
Skromną tylko podległość, trudy i boleści.
(Stanisław Trembecki)
Prawdziwie wielkim jest ten, kto wielką miłość ma.
(Tomasz à Kempis)
W apostolstwie przykładu brak miłości własnej.
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GRYZELDA
Gryzeldo, bądź i wtedy dla mnie miłościwa –
gdy na twych nerwach swe racje wygrywam.
Gryzeldzie
Dumny mężczyzna zawsze chce grać pierwszą rolę;
Jeden uśmiech niewiasty wywiedzie go w pole.
(August Kotzebue)
Kobiety najbardziej wabi to, co zakazane.
Ewa może by nie sięgnęła po rajski owoc, gdyby nie zakaz.
(Michał Bałucki)
Nie pozwól życiu targać cię za uszy.
GRZEGORZ
Grzegorzowi
Chciałbyś jak papież być wielki ? –
pij więc z k i e l i c h a, a nie z butelki.
Trunkiem się wielkie dusze upodlały;
Bolesław z męstwa okrzyknięty Śmiały
Miodem kijowskim cnoty wykorzenił.

(Ignacy Krasicki)

Pierwsza szklanka wina służy dla zdrowia, druga dla wesołości, trzecia rodzi żal, a czwarta hańbę.
(Arystoteles)
Pijaństwo czyni większe spustoszenie, niż zaraza i wojna.
(William Gladstone)
Pijaka nawet ciasne buty nie piją.
I na lądzie i na morzu, wszędzie bieda mój Grzegorzu!
(Przysłowie polskie)
Grzegorz św. (12 marca)
Na świętego Grzegorza idzie zima do morza. (p.p.)
Po świętym Grzegorzu nie paś bydła na zbożu. (p.p.)
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GUSTAW
Gustawowi
Wiedz o tym puszysty kolego,
że defekt to nad defektami dominacja układu trawiennego
nad szarymi komórkami...
Źli żyją aby jeść i pić, dobrzy jedzą i piją aby żyć. (Sokrates)
I z treścią pokarmową się streszczaj.
Jeśli chcesz w życiu tylko brzuchowi dogodzić, wart żeś tylko tyle, co
z niego wychodzi. (Przysłowie polskie)
Gustaw św. (2 sierpnia)
Na święty Gustaw kopy w polu ustaw. (p.p.)
GUSTAWA
Gustawę cechują tylko dobre intencje,
gdy chodzi o czyny – miewa demencję.
Gustawie
Kto się na wzór Chrystusa dla bliźnich poświęci,
Tego nawet niewdzięczność ludzka nie zniechęci.
(Adam Krasiński)
W miłości wszystkie przeciwieństwa życia nikną i zatracają się.
Tylko w miłości jedność nie kłóci się z dwoistością.
(Rabindranath Tagore)
Kochaj ludzi do zaślepienia, ale Boga nie trać z oczu.
GWIDON
By się dobrze i hucznie zabawić,
gotów przepłynąć rozległy Don,
lecz aby duszę zbawić – to Gwidon
nie potrafi nawet złości strawić.
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Gwidonowi
Jak człowiek, który dla drugiego truciznę przygotował i przez pomyłkę ją wypił i ginie; jak człowiek, który wykopał dół dla nieprzyjaciela, a idąc w nocy – sam w niego wpada, tak każda złość sama sobie
szkodzi.
(św. Augustyn)
U bardzo dobrego człowieka gniew trwa tylko chwilę, zwykły człowiek gniewa się krócej lub dłużej, zły – nigdy nie jest wolny od
gniewu.
(Wincenty Marewicz)
Unosząc się gniewem nie wzlecisz do nieba.
HADRIAN
W twym imieniu Italia słoneczna,
męstwo rozważne i postawa stateczna.
Hadrianowi
Śmierć wszystkim pewna, życia czas krótki niestały,
Lecz żyć prawdziwie znaczy: nabyć z męstwa chwały.
(Franciszek Dmochowski)
Im srożej los nas nęka, tym mężniej stać mu trzeba;
Kto podle przed nim klęka, ten nie wart względów Nieba.
(Wojciech Bogusławski)
Męstwo jest jedyną cnotą, której fałszować nie można.
(Stanisława Leszczyński)
Z męczeństwa posiew wiary; z męstwa – wiarygodności.
HALINA
Halinie
Imię twe nosiło i nosi wiele znanych aktorek –
więc i ty grasz małżeństwie zawsze główną rolę.
Trzy te rzeczy są miłe i ludziom i Bogu:
Zgoda braci, sąsiedzka przyjaźń, z mężem żona
Myślą, wiarą, małżeńską miłością spojona.
(Jakub Kazimierz Haur)
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Żona uczciwa ozdoba mężowi
I najpewniejsza podpora domowi;
Na niej rząd wszystek, swego męża ona
Głowy korona.
(Jan Kochanowski)
Mąż jest zawsze panem domu, a zwłaszcza wtedy, gdy żony w domu
nie ma.
(Alojzy F. Żółkowski)
Dobra żona z wianem; z w i a n k i e m jeszcze lepsza.
HANKA
Hance Bielickiej
Jeszcze Polska nie zginęła - póki się śmiejemy,
a i śmiechu nam nie braknie - dopóty żyjemy.
Hance
Ten jest szczęśliwy, kto rad z doli swojej,
Nic więcej nie chce, o nic się nie boi.

(Antoni E. Odyniec)

Najlepszym lekarstwem na troski jest wesołość.
(Karol J. Weber)
Doprowadzajmy do łez – rozbawiając.
Radość i wiara: nierozłączna para.
(Przysłowie polskie)
HANNA
Hanna to mieszanka wybuchowa:
hormonów, zmysłów i czułego słowa.
Hannie
Nigdy się to do końca świat nie odmieni;
Stokroć łaje chłop dziewki, a jednak się żeni.
(Adam S. Naruszewicz)
Kto się chce żenić, domu i dostatku trzeba;
Zła miłość (jako mówią) bez soli i chleba.
(Szymon Szymonowic)
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Jedni panieństwo, drudzy zaś małżeństwo gonią;
Dobra rzecz być panną, jeszcze lepsza panią.
(Wacław Potocki)
Dom rodzinny i kolebka najpewniej stoi na fundamencie miłości.
HELENA
Helenie
O twą urodę kopie kruszono,
lecz jakże ulotna ona – Heleno...
Piękność Bóg daje, dlatego nie ma się nią co chwalić;
cnotę sam człowiek z trudem nabywa.
Piękność rzecz marna, ale serca i oczy porywa.
(Józef I. Kraszewski)
Piękność jest marnym darem, bo swego wybrańca czyni próżnym i
dumnym, a gdy ją utraci – nieszczęśliwym.
(Johann G. Herder)
Piękno, jeśli się degeneruje – staje się b l i ż s z e brzydocie.
Kto piękną bez cnót wziął oblubienicę, dla cudzych wróbli posiał
pszenicę. (Przysłowie polskie)
HELIODOR
Heliodorowi
Chcesz mieć przez rozum kłopoty?
przekaż swą mądrość na usługi głupoty.
Gorszy ten człowiek nad wszystkie bestyje,
Kto mając rozum, nierozumnie żyje.
(Józef E. Minasowicz)
Przez głupotę potomków giną owoce mądrości przodków.
(Stanisław Orzechowski)
Człowiek mądry broni swej słuszności spokojnie i bez gniewu. Gdy
głupiec ma słuszność, broni jej wrzaskiem, gdy jej nie ma – sypie
obelgami. (Karol j. Weber)
Głupiec zawsze może liczyć na pobłażliwość władz. Umysłowych.
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HENRIETA
Henriecie
Choć duch konsumpcji wokół krąży,
nie wszystkim matkom ciąża ciąży.
„Dziecino! nie płacz, nie! Rozjaśnij twoją twarz!
Nie może ci być źle, dopóki matkę masz.
Na moim oprzyj się łonie; ja cię przed bólem zasłonię”.
(Adam Asnyk)
Ta jest prawdziwa matka, która nie tylko urodzi dzieci, ale i dobrze
je wychowa.
(św. Jan Chryzostom)
Macierzyństwo uszlachetnia i uświęca kobietę; ono zmniejsza jej
wady, a powiększa przymioty.
(Stanisław Jarzyna)
Kobieta zaludnia Wszechświat, gdy mężczyzna nie widzi za nią
świata.
HENRYK
Henrykowi
Z imienia pan i władca z ciebie możny,
w życiu – bywasz jednak skromny i pobożny.
Pobożność duszę w niebiosa porywa,
Ale z miłości niebo w duszę spływa.

(Adam Mickiewicz)

Nie jest ten słabym, kto się oparł na Bogu.
(św. Franciszek Ksawery)
Temu łatwiej znaleźć drogę do Boga, kto w górach zabłądził.
HENRYKA
Nie ma szczęścia w życiu Henryka –
nawet o źdźbło trawy się potyka.
Henryce
Nie błądzi, kto się pytać ma chęć i pokorę.
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Bo błądząc szukać drogi – śmiertelnych udziałem.
(Adam Mickiewicz)
Popełniwszy błąd mędrzec milczy, głupiec szuka wymówki i tym błąd
swój powiększa.
(Wincenty Marewicz)
Czasem rodzinne problemy stają się lawiną – przez jednego bałwana.
HERMENEGILDA
Niemieckim drylem twe imię tchnie,
lecz życie z tobą nie takie złe.
Hermenegildzie
Stare przysłowie, że źle w tym się domu dzieje,
Gdzie kogut jajca niesie, a kwoka zań pieje.
(Wespazjan Kochowski)
Jeżeli mąż rozgniewa się na ciebie, a tyś dała powód do gniewu, to go
zaraz przeproś, a najsilniejszy gniew złagodzisz. Jeżeli zaś on rozgniewał się bez przyczyny, nie sprzeczaj się z nim, ale milcząc czekaj
aż ochłonie z gniewu, a wtedy on ciebie przepraszać będzie.
(Franciszek Karpiński)
Wierność nie uznaje zdrady, miłość – i tę wybacza.
HIACYNTA
U Hiacynty kwiat małżeńskiej miłości
więdnie przez posuchę i ciągłe zazdrości.
Hiacyncie
Często zazdrość o tobie złe powieści siała,
Ale cnota - zazdrości wiary nie dawała.
(Szymon Szymonowic, Sielanki)
Cnota w przeciwnościach najlepiej się sprawdza.
(św. Ambroży)
Cnota nawet nieszczęściem otoczona wkoło,
Nieustraszone zawsze ukazuje czoło.
(Jan Kochanowski)
Siła złego – na cnotliwego.
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HIERONIM
Bóg ma zawsze czas dla Hieronima,
lecz ten dla Boga nie zawsze go ma.
Hieronimowi
Kto się w opiekę odda Panu swemu,
Ten śmiało spojrzy w oczy i diabłu samemu. (Jan Kochanowski)
Bóg przez cierpienia doczesne chce człowieka ocalić od wiecznych.
(Stanisław Jarzyna)
Każde wielkie nieszczęście podnosi myśl naszą ku Bogu.
(Józef I. Kraszewski)
Codzienność cię drażni, uwiera? – tak rodzą się perły!
HILARY
Nie dbał o swe zdrowie w młodości Hilary,
teraz na nie narzeka, kiedy zrobił się stary.
Hilaremu
Skoro zdrowym być pragniesz, a lekarz daleki,
Ruch, wesołość, dieta zastąpią ci leki.
(Franciszek Karpiński)
Cieszę się, gdy widzę dobrych zdrowych, a złych chorobą złożonych.
Tamci swe zdrowie i siły na chwałę Bożą obracają, a tym choroba nie
pozwala źle czynić i często ich do Boga prowadzi.
(św. Ignacy Loyola)
Nie zbaczaj ze ścieżki zdrowia.
Czas, grosz, zdrowie kto traci, gorzko za to płaci.
(Przysłowie polskie)
HIPOLIT
Hipolit się potknął o własny próg
i zbiera swych pragnień pokłosie:
życzył teściowej połamania nóg –
teraz na rękach ją musi nosić.
- 96 -

Hipolitowi
Nie będzie dobrym owoc, jeśli złe nasiona;
Nienawiść nie zbuduje, a gniew nie przekona.
(Wespazjan Kochowski)
Wrodzona ludziom wada, chociaż jej nie widzą, że gdy kogo obrażą,
zaraz nienawidzą. (Jan Lipski)
Aby ci się piekło upiekło, lepiej nie podsycaj ognia – nienawiści.
HONORAT
Przyjacielski Honorat
z każdym za pan brat.
Honoratowi
Szczęśliwa przyjaźń! Świętym jest na ziemi,
Kto umiał przyjaźń zawrzeć ze świętymi. (Adam Mickiewicz)
Szczery w oczy, poza oczy obrońca mej sławy,
W potrzebie hojny, to przyjaciel prawdziwy i prawy.
(Józef E. Minasowicz)
Dobry przyjaciel jest wielkim darem nieba. (Platon)
Przyjaźń powinna się zasadzać na słodkim korzeniu – bezinteresowności.
HONORATA
Kto pojął za żonę Honoratę,
spłacił niebu pierwszą ratę.
Honoracie
A ja tak rozumiem, że do ożenienia
Nie stanu wysokiego, nie dużego mienia,
A nawet nie urody tak nam szukać trzeba,
Jako wstydu i cnoty, przednich darów Nieba.
(Jan Kochanowski)
Dom i majętność od rodziców dana
Bywa, a żona dobra od samego Pana.
(Józef E. Minasowicz)
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Dobra żona osładza życie, zła uczy cierpliwości; każda więc ma swą
zaletę.
(Alojzy F. Żółkowski)
Nos spuszczony na kwintę to nie kwintesencja pokory.
HONORIUSZ
U Honoriusza talent niewielki,
bo go zakopał do butelki...
Honoriuszowi
W dawnych wiekach, kto ludziom przewodził do chwały,
Żyć dla siebie przestawał, a żył dla nich cały.
(Jan P. Woronicz)
Kto za chwałą goni, jest próżnym; kto ją zdobędzie – szczęśliwym;
kto na nią zasługuje – cnotliwym.
(św. Ignacy Loyola)
Dwie rzeczy są nam potrzebne: sumienie i dobra sława; sumienie dla
nas, dobre imię dla innych.
(św. Augustyn)
Powołanie to łaska, na którą się nigdy nie zasługuje.
HORACY
Dla wielu kobiet wiele w życiu znaczy:
mąż, dziadek, ojciec i syn – Horacy.
Horacemu
Zostaw Bogu przyszłe rzeczy, dzień dzisiejszy miej na pieczy.
(Ignacy Legatowicz)
I świat i życie, wszystko to przeminie,
Lecz kto Bogu zaufa, ten nigdy nie zginie. (Józef E. Minasowicz)
Gdzie nadzieja ludzkiej pomocy zupełnie upadła, tam śmiało na pomoc Bożą liczyć można.
(Kornel Ujejski)
Bogu możesz zaufać – na S ł o w o.
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HUBERT
Hubert to człowiek prawy,
każdemu służyć gotowy,
a do naśladownictwa wzór nieszablonowy.
Hubertowi
Ten tylko ani jednego dnia próżno nie traci,
Kto w każdym coś dobrego zrobi dla współbraci.
(Adam Krasiński)
Nie ten żył długo, kto wiek przeżył długi,
Lecz kto życie wielkimi ozdobił zasługi.
Nie ten żył długo, kto liczne miał lata,
Lecz ten, kto zrobił wiele dobrego dla świata.
(Adam Naruszewicz)
Wtedy człowiek najbardziej podobny do Boga, gdy innym dobrodziejstwa świadczy. (św. Jan Chryzostom)
D o b r a pamięć zapomina najgorsze urazy i najcięższe krzywdy, pamięta – o wszystkich długach wdzięczności.
Hubert św. (3 listopada)
Kiedy swego czasu goły las nastaje, święty Hubert z lasu cały obiad
daje. (Przysłowie polskie)
HUGO
O planach rozpowiada
nobliwy pisarz Hugo,
lecz tego nie zkłada,
że mu pisane niedługo...
Dla Hugo
Jeżeli człowiek tyle zabiegów czyni, aby żył dłużej, ileż ich czynić powinien, aby żyć wiecznie!
(św.Augustyn)
Dobrze jest myśleć często o przyszłym życiu, bo myślenie to wlewa
bojaźń i nadzieję. Bojaźń powściąga od złego, a nadzieja krzepi w trudach życia.
(Henri Didon)
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Tylko po pięknym i dobrym życiu nastąpi piękna śmierć.
(Johann W. Goethe)
Ślepym na życie – śmieć bliskich oczy otwiera.
HUGON
Tak szybko życie płynie,
martwi się pijaczyna Hugon,
ledwie zanurzysz się w mocnym płynie,
a tu przedwczesny zgon.
Hugonowi
Boleść jest pługiem, który rolę duszy kraje, aby ją przygotować do
przyjęcia ziarna, jakie Siewca niebieski do niej rzuca.
(św. Ignacy Loyola)
Jak łuk dopiero po zgięciu okazuje swoją moc, tak i siła człowieka
okazuje się wtedy największa, gdy ją przygniecie nieszczęście.
(Franz Grillparzer)
Organizm ludzki zdaje się być bardziej do cierpień, niż do rozkoszy
przystosowany. Rozkosze osłabiają, a cierpienia hartują i mnożą siły
człowieka.
(Józef I. Kraszewski)
U z b r o j o n y w cierpliwość wiele bitew wygrywa.
IDA
Różnie idzie życie Idzie raz po błocie, raz po grudzie.
Idzie
Bóg sam może świat zniszczyć i drugi wystawić,
A bez naszej pomocy nie może nas zbawić.
(Adam Mickiewicz, Zdania)
Kto ma wzrok słaby, wzmacnia go patrzeniem na zieleń; tak i dusza
zmęczona ziemskimi troskami, wzmacnia się rozmyślaniem o rzeczach niebieskich.
(św. Franciszek Salezy)
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Pamięć niebiańskich radości słodzi nam życia gorzkości.
(Ignacy Legatowicz)
Najpewniejszy raj: p i e k ł o w życiu doczesnym.
Czy zajmiesz swe miejsce w niebie, zależy tylko od ciebie.
IDZI
Czemu wiele rzeczy nie dostrzega Idzi? –
bo przez palce gorzej się widzi...
Idziemu
Kto za grzechy niezliczone chce uniknąć piekieł gromu,
Niech tylko pojmie złą żonę, a będzie miał – piekło w domu.
(Ignacy P. Legatowicz)
Darmo mężu przy młodej stawiasz stróża żonie;
Najlepiej każdą strzeże wstyd, cnota, sumienie.
(Józef E. Minasowicz)
Biblia to koło ratunkowe na morzu utrapień.
Idzi św. (1 września)
Święty Idzi do szkoły pędzi. (Przysłowie polskie)
Święty Idzi gruszkę na drzewie widzi. (p.p.)
Święty Idzi żyto w stodole widzi. (p.p.)
IGA
Z czym się dziś wymiga Iga,
jutro nadrabiać musi w try miga.
Idze
Szalony, kto na przyszłość niepewną się spuszcza;
Przemijających dni liczby nie wiemy –
Kto wie, czy jutro przy życiu będziemy?
(Julian Ursyn Niemcewicz)
Wstawaj rano, sypiaj twardo, hartuj duszę, jadaj miernie;
Z bólem łam się z młodu hardo, a dochowaj słowa wiernie.
(Wincenty Pol)
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Bądź oszczędnym w szafunku czasu, pracuj sporo;
Bezprawiu bądź upadkiem, a cnocie podporą.
(Józef E. Minasowicz)
Życie: ledwo co umilkł dzwonek szkolny,
a już na kościele bije ci dzwon.
IGNACY
Ignacemu Imiennicy
Zostaw Bogu przyszłe rzeczy, dzień dzisiejszy miej na pieczy.
(Ignacy Legatowicz)
Jak rola tylko wtedy plon wyda, gdy jest pokrajana pługiem i motyką,
tak i serce ludzkie tylko pługiem boleści rozdarte – owoc cnót zrodzić
może.
(św. Ignacy Loyola)
Nie wszystko złoto, co się świeci z wierzchu;
co chwalim rano, ganimy o zmierzchu.
(Ignacy Krasicki)
Ignacemu
To imię świętych było chlubą,
także i dziś wielu zacnych znaczy –
dla ciebie ma być wielką próbą
zadań, które ci Bóg wyznaczy.
Łzy: krople rosy na róży serca.
On dla mnie tyle znaczy, co Ignacy. (Przysłowie polskie)
Tyle znaczy, co Ignacy; a Ignacy nic nie znaczy.(p.p.)
Ignacy św. (1 luty)
Powiada święty Ignacy, żeśmy nie wszyscy jednacy. (p.p.)
Święty Ignacy widzi w polu inaczej. (p.p.)
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IGOR
Zachwala swą ziemię po wsi Igor,
wiedzą jednak panny, że to ugór.
Igorowi
Cnota jest cnotą, gdy w mierze; nie jest, gdy miarę przebierze.
(Jan Kochanowski)
Człowiek prawy ostatnią kroplę krwi wytoczy,
A z drogi, którą wiedzie sumienie, nie zboczy.
(Franciszek Karpiński)
Kto żyje poczciwie i dobrze spełnia swe obowiązki, ten dobrze służy
ojczyźnie.
(Henryk Sienkiewicz)
Skromność każdego człowieka ubogaca.
ILDEFONS
Ma brodę i sumiasty wąs pisarz Ildefons,
lecz nie ma wzięcia, bo pisze bez zacięcia.
Ildefonsowi
Niech cię wiedza ni mądrość ziemska nie nadyma;
Mało wart człowiek, jeśli charakteru nie ma.
(Adam Krasiński)
Sprawiedliwość i roztropność niechaj nami rządzi;
Kto się tych dwóch rad trzyma, rzadko kiedy błądzi.
(Ludwik A. Dmuszewski)
Lepsza jest uboga mądrość, niż bogactwo głupie.
(Diogenes Laertius)
Co się w piekle ś w i ę c i – nie wiedzą i święci.
ILONA
Kto wziął za żonę Ilonę,
otrzymał cnót skarbonę.

- 103 -

Ilonie
Nie pomogą próżne żale – ból swój Niebu trza polecić.;
A samemu wciąż wytrwale trzeba naprzód iść i – świecić.
(Adam Asnyk)
Pan chłoszcze i nawiedza krzyżami swych wybranych, a ty chcesz od
nich być wyjęta? Jeśli będziesz wyjęta od cierpień, będziesz i od nagrody.
(św. Augustyn)
Kto dużo cierpiał, a nie umie się litować nad cudzym cierpieniem, ten
cierpiał na próżno.
(Jan Fedorowicz)
Błogosławione smutki – dzięki nim poznaje się tęczę radości życia.
INGA
Góry to dla niej samo życie,
choć Inga na nich igra z życiem
Indze
Niedostatek, niesława, sieroctwo, choroba
Czynią nas w cierpliwości podobnych do Joba,
Ale nas też nauczą modlitwy, skromności,
Większej niźli w rozkoszy, ku Bogu miłości.
(Elżbieta Drużbacka)
Miarą naszej miłości względem Boga jest – kochać Go bez miary.
(św. Bernard z Clairvaux)
Nigdy Bóg nie jest bliżej nas jak wtedy, gdy sądzimy, że nas opuścił.
Gdzie potrzeba największa, tam pomoc Boska najbliższa.
(Johann Lavater)
Ten kto szczerze upadł na kolana, przestaje upadać na duchu.
INNOCENTY
Mąż ducha i prawości – Innocenty;
wobec przeciwności – nieugięty.
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Innocentemu
Mąż zwan od męstwa; dziś wielu na świecie
Liczymy ludzi, mało mężów przecie.
(Józef E. Minasowicz)
Grający na harfie nie napręża nazbyt strun, aby nie popękały, bez wydania z siebie tonu. Tak i nas Bóg cierpieniem ponad nasze siły nie
nawiedza.
(św. Ignacy Loyola).
Staraj się i o zgodę z tymi, którzy z Bogiem i z sobą w niezgodzie.
IRENA
Irenie
Panna Młoda welonem urody sobie doda,
Pan Młody – pożądany, choćby bez urody.
Nikt nie stawia gmachów z błota,
A najwyższy rozum – cnota.
(Zygmunt Krasiński)
Cnotę i w nieprzyjacielu szanować trzeba.

(Jan Kochanowski)

Cnota trudów się nie lęka i w przeciwnościach nie stęka.
(Ignacy Legatowicz)
Cnota jest zawsze w cenie: wiele kosztuje!.
IRENEUSZ
Ireneuszowi
Gdy zabiega się o cudze względy,
łatwiej się zmienia poglądy.
Choćby mnie nawet czarci do piekła wziąć mieli,
Nie dam się za nos wodzić rękom od kądzieli.
(Kajetan Kraszewski)
Nie zawsze znajduje człowiek niebo w małżeństwie, ale też i w niebie
małżeństw nie ma.
(Karol J. Weber)
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Żenić się nie jest to zjeść z masłem kawał chleba,
I żebyś nie żałował, długo myśleć trzeba.
(Franciszek Zabłocki)
Ojcostwo: niebiański certyfikat na odpowiedzialne płodzenie
IRMINA
Nawet dla rozsądnego sapera Irmina,
przy rozbrajaniu – wybuchowa mina.
Irminie
Do nieba żywcem ten będzie wzięty,
Kto pozna wszystkie kobiet wykręty.

(Ignacy P. Legatowicz)

Jeżeli kobieta przekonała mężczyznę, to on postępuje według jej
rady; jeśli mężczyźnie udało się przekonać kobietę, to – chciałbym go
poznać.
(Jean Paul F. Richter)
Łagodnością można lwu uczesać grzywę – pod włos.
IWAN
Przyganiał drań Iwan Janowi,
a grzesznik Jan – Iwanowi.
Iwanowi
Nie jest to bieda, że biedę cierpimy;
Lecz to, że biedy cierpieć nie umiemy.

(Ignacy Legatowicz)

Ten tylko zbawiony być może,
Kto swój krzyż dźwiga w pokorze.

(Dominik Rudnicki)

Bije fala o skałę, lecz skały nie wzrusza;
W przeciwnościach szlachetna hartuje się dusza.
(Adam Krasiński)
Cierpliwy i wilkiem zagon zaorze.
Iwan: ni Bogu, ni nam. (Przysłowie polskie)
Nie daj Boże pana z Iwana, a z Maryjki dobrodziejki. (p.p.)
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IWONA
Bywa, że i pobożna Iwona
dla męża cierniowa korona.
Iwonie
Miłość nie dba na herby, dziwaczna i płocha;
Dla niej kmiotek jest księciem, kiedy go pokocha.
(Ludwik A. Dmuszewski)
Słodkie wino, cna żona i czyste sumienie:
- Cóż ja nad te trzy rzeczy wymienię.
(Józef E. Minasowicz)
Słabość mężczyzn wykorzystują kobiety, ich siłę – żony.
IZABELA
Nie słuchała swej mamusi a teściowej słuchać musi.
Izabeli
Pierwsze uczucie matka w sercu dziecka budzi;
Mistrzowie kształcą uczniów, matki tworzą ludzi.
(Adam Krasiński)
O! nie ma boleśniejszych łez na naszej ziemi,
Jako są łzy rodziców nad dzieciami złemi.
(Władysław Syrokomla)
Matka: matecznik wiary i ucieczka grzesznych dzieci.
IZAURA
Niewolnica dla tego,
kto panem jej ego.
Izaurze
Nie bądźcie zbyt słodkimi radzę wam dziewczęta;
Wszak wiecie, że miód słodki wielka os przynęta.
(Józef E. Minasowicz)
Najbardziej u płci słabej, która jako w gniewie,
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Tak też w miłości końca ani miary nie wie. (Wacław Potocki)
Piękna kobieta nie lubi myśleć o tym, że piękność i młodość przeminie.
(Karol J. Weber)
Życie to cud, na który każdy ma prawo liczyć!
IZOLDA
Izoldzie
Takie u ciebie finezyjne usteczki,
a uwielbiają prostackie ploteczki.
Nic tak nie ciąży, jak sekret kobiecie;
Sam on się z ust jej wyrywa.
Jakoś niejednej lżej i zdrowiej bywa,
Kiedy się z czego wyplecie. (Franciszek D. Morawski)
Przywara to właściwa każdej białogłowie,
Że każda zbyt ciekawa i rozwlekła w mowie. (Aleksander Fredro)
Przeważnie przyczyną plotek jest łatwowierność, gadulstwo, próżniactwo i złośliwość. (Józef I. Kraszewski)
Z dorabiania gęby nie dorobisz sobie twarzy.
IZYDOR
Przedkłada Izydor
nad honoraria - honor
Izydorowi
W oczach świata Pana
Ta ofiara najdroższa, która z serca dana. (Stanisław Jachowicz)
Gdy my dajemy bliźniemu wsparcie, Bóg daje sercu naszemu radość
za spełnienie dobrego uczynku, a kiedyś da wieczną nagrodę.
(św. Grzegorz Wielki)
Szczyt doskonałości dosięga nieba.
Izydor św. (10 maja)
Święty Izydor wołkami orze, a kto go poprosi, to mu pomoże.
(Przysłowie polskie)
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JACEK
Kardiolog Jacek ma zdrowe serce,
gdybyż miał jeszcze czyste ręce...
Często gęba łakoma i ręka niesyta
I to straci co trzyma, gdy niepewne chwyta.
(Wespazjan Kochowski)
Pecunia non olet – jeśli nie ś m i e r d z ą interesy, które rodzą pieniądz.
Jacek św. (17 sierpnia)
Jeżeli w dzień świętego Jacka deszcz nie pada, będzie jesień sucha.
(Przysłowie polskie)
Na świętego Jacka ukoś owsa i upiec placka.(p.p.)
JACENTY
Numizmatyk z niego ograniczony:
tylko centami dolara urzeczony.
Jacentemu
Kto chciwie wiele pragnie, ten się nie wzbogaci;
I więcej nie dostanie i mniejsze utraci.
(Adam Naruszewicz)
Nie ten jest biedny, kto mało ma, lecz ten, kto więcej pragnie.
(Seneka)
Chciwiec – asceta: stale głodny nietrwałych wartości,
przy trwałych – pości.
Na święty Jacenty (10.II.) łamią się pod lodem pręty.
(Przysłowie polskie)
JADWIGA
Dla malkontentów wzorem Jadwiga:
ona wytrwale ciężar życia dźwiga.
Jadwidze
Bóg jest sprawiedliwy i miłosierny; ludzie zaś mówią wiele o miłosierdziu, a zapominają o sprawiedliwości Jego. (św. Bazyli)
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Wiemy, że to właściwe jest ludzkiej naturze,
Łaski pisać na lodzie, krzywdy na marmurze.
(Wespazjan Kochowski)
Karząca dłoń sprawiedliwości niekiedy mięknie,
gdy ją p o s m a r o w a ć.
Figi migi u Jadwigi. (Przysłowie polskie)
Jadwiga św. (15 października)
Gdy Jadwigę deszcz spotka, to kapusta nie słodka. (p.p.)
Kto sieje na Jadwigę, ten zbiera figę. (p.p.)
Mała Jadwiga, a zboże dźwiga. (p.p.)
Po świętej Jadwidze słodycz w marchew idzie. (p.p.)
W świętą Jadwigę, jeśli deszcz nie pada, to do kapusty miodu Bóg
dokłada. (p.p.)
JAGODA
Warto dla małżeńskiej zgody
zgodzić się na cierpkość Jagody.
Jagodzie
Zła niewiasta od diabła gorsza piekielnego,
Bo ów tylko złych męczy, ta zaś i dobrego. (Jan Gawiński)
Gdzie sławy z cnotą braknie, tam już do zamęścia
Ród, gładkość i pieniądze nie napędzą szczęścia.
(Wacław Sierakowski)
Kto ma złą sławę, sławi – niesławę.
Zła żona, zły sąsiad, diabeł trzeci – jednej matki dzieci.
(Przysłowie polskie)
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JAKUB
Jakubowi
Dopóki serce bije, władać mogą dłonie,
Dopóty walczyć będę w płci pięknej obronie. (Aleksander Fredro)
Mężczyźnie trzeba przemawiać do rozumu, kobiecie do serca.
(Wincenty Marewicz)
Ileż bogactwa w ubóstwie, które czerpie zyski z Boga.
Złoto próbuje się ogniem, kobietę złotem, a mężczyznę kobietą.
(Przysłowie polskie)
Jakub św.
Jak ciepły święty Jakub, tak zimne Boże Narodzenie.(p.p.)
Na świętego Jakuba ostatnia siewu próba. (p.p.)
W dzień świętego Jakuba chmury, będą śniegu fury. (p.p.)
JAN
Dla ciebie Janie Bóg łaskawy –
jeśli dbać będziesz o Jego sprawy.
Janowi Sztaudyngerowi
I ten witalność budził w narodzie,
kto fraszki, zamiast dzieci, płodził.
Janowi Imiennicy
I niebo samo, jak wiersz mówi stary,
Zwykło odbierać od niewdzięcznych dary. (Jan Kochanowski)
Częstokroć grzechy nazwiska cnót mają,
I świat je chwali, jeśli się udają. (Jan A. Morsztyn)
Stary zalotny, bogacz łakomy, ubogi pyszny –
to nieprzyjaciele Boga i ludzi. (Jan Żabczyc)
Czego się Jaś nie nauczy, Jan nie będzie umiał.
(Przysłowie polskie)
Hula Jasio, hula, póki jeszcze młody. (p.p.)
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Jaś Maryni buty kupił, i odebrał, jak się upił.(p.p.)
Jeśli moje zdanie, dobrze mówisz Janie. (p.p.)
Jan Kazimierz
Za Jana Kazimierza nie stało miast i żołnierza. (p.p.)
Jan Sobieski
Za króla Jana wiara nasza ratowana. (p.p.)
Jan św. Chrzciciel (24 czerwiec)
Chrzest Jana w deszczowej wodzie trzyma zbiory na przeszkodzie.
(p.p.)
Jak się święty Jan rozczuli, to go dopiero Najświętsza Panna utuli.
(p.p.)
Jak święty Jan się obwieści, takich będzie dni trzydzieści. (p.p.)
Jana Chrzciciela, już kwiecia wiela. (p.p.)
Jutro święty Janek, puśćmy na wodę wianek. (p.p.)
Już Jan ochrzcił wszystkie wody, odtąd wam nie będzie szkody. (p.p.)
Już świętego Jana, ruszajmy do siana. (p.p.)
Nie kąp się, póki święty Jan wody nie ochrzci. (p.p.)
Święty Jan – jagód dzban. (p.p.)
JANINA
Rozgrzeszenia dla męża nie ma Janina:
ciągle mu stare grzeszki wypomina.
Janinie
Miłość i tych grzeje, co je wiek zgrzybiały
Z ciepła naturalnego odmienił w śnieg biały.
Trudnej dokaże sztuki, jeśli w zgniłym próchnie
Ognia mniej, dymu więcej znajdzie, gdy weń dmuchnie.
(Elżbieta Drużbacka)
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Dla kobiety fakty, logika, rozum – nic nie znaczą; ona rządzi się uczuciem i kaprysem. (Michał Bałucki)
Zaufanie wyklucza zadufanie.
JANUSZ
Wiele pań mówi o nim: -„Zimny drań”,
lecz u Janusza rozwaga i uczciwa dusza.
Januszowi
Przymilić się, przyciągnąć, zatrzymać nadzieją,
Oszukiwać, potem wyśmiać – to panie umieją.
(Franciszek Zabłocki)
Kobiety są tak próżne i łatwowierne, że najbrzydsza nie zdziwiłaby
się, gdyby jej ktoś powiedział, że jest piękna jak Wenus.
(Józef I. Kraszewski)
Kobieta winna mieć cnotę w sercu, skromność w obliczu, łagodność
w ustach, a robotę w rękach.
(Jean Paul Richter)
Jak się kobieta uprze, to diabła przegada, młyn przekrzyczy, świat
zrujnuje, byle na swoim postawić.
(William Szekspir)
W chorobie trudniej o niezdrowe myśli.
JAREMA
Jeśli żona obowiązki wypełnia Jaremie,
ten nie myśli o hurysach czy haremie.
Jaremie
Noc, miłość, wino wiodą do grzechu najraźniej;
Noc wstydu nie zna, Bachus i Wenus bojaźni.
(Józef E. Minasowicz)
Wymagamy często dlatego od innych cnoty, by nasze błędy mogły
wygodniej się panoszyć.
Marie von Ebner-Eschenbach)
Obłudnik też grzechy wyznaje: najczęściej cudze i nimi się rozgrzesza.
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JAROSŁAW
Jarosławie czas i życie ucieka!
Czemu ze spowiedzią zwlekasz?!
Jarosławowi
Czas oszczędzaj jak złoto, nie trać czasu marnie,
Bo ci to później w życiu nie ujdzie bezkarnie.
(Franciszek Karpiński)
Niesłusznie narzekamy na „złe czasy”. Czas zawsze jest ten sam, tylko
ludzie się zmieniają. Stańmy się lepszymi i pracowitszymi, to i czasy
złe zmienią się na lepsze.
(Stanisław Jarzyna)
Czas jest kapitałem, danym człowiekowi przez Boga do użycia.
(Piotr Skarga)
Marność nad marnościami, kto czas marnuje.
JAROSŁAWA
Jarosławie
Lecz gdy się twe ciało w grób cichy położy,
Dusza nieśmiertelna pójdzie na sąd Boży.

(Czesław Lubiński)

Strata majątku jest mała, nadziei większa, duszy największa, bo niepowetowana.
(św. Augustyn)
Gdy w człowieku jest piękna dusza, to i na obliczu, choć brzydkie,
piękność duszy się odbija i brzydkie rysy uszlachetnia.
(Stanisław Jarzyna)
Lekkoduchy z czasem nie mają lekko na duszy.
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JERZY
Jerzemu Waldorffowi
W młodości wiele swawolił,
na starość oddał się... nekropolii.
Jerzemu
Żywot wieczny jest tworzeniem ciągłym, postępowym – samych siebie w domu, przez własną twórczość i łaskę Boga – jest miłością rozwijającą się coraz wyżej naszą ku Bogu.
(Zygmunt Krasiński)
Tyś płakał, gdyś się rodził, nad tobą się śmiali;
Czyń, byś śmiejąc się umierał, gdy inni będą płakali.
(Józef E. Minasowicz)
Wielu zmienia swe oblicze dopiero w obliczu śmierci.
Jerzy św. (24 kwietnia)
Do świętego Jerzego paszy u każdego,
a na święty Jerzy gospodarz się jeży. (Przysłowie polskie)
Kiedy Jerzy skryje wronę w życie, będzie zboża obficie.(p.p.)
Na święty Jerzy rosa, nie trzeba koniom owsa. (p.p.)
JĘDRZEJ
Nie wyciągaj ręki w tych stronę,
co ją wyciągają po mamonę.
Bo to mi przyznasz, mój panie Jędrzeju:
Nie gore czapka na wielkim złodzieju. (Ignacy Krasicki)
Często sam w dołek wpada, kto pod kim grzebie;
Kto chce drugich oszukać, oszuka sam siebie.
(Józef E. Minasowicz)
Dawniej pies szczekał na złodzieja, dziś złodziej i łotr ujada na poczciwego człowieka.
(Aleksander Fredro)
Stary złodziej jest bardziej biegły w paragrafach niż biegły sądowy.
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JOACHIM
Joachimowi
Bo nad Bony trucizny, nad włoskie sztylety
Wierzcie mi, że zjadliwszą jest zazdrość kobiety. (Leon Potocki)
Kobiety są zazdrosne, ale też mężczyźni dają im wiele powodów do
zazdrości. (Henryk Sienkiewicz)
Kto drugiemu szczęścia zazdrości, czyni siebie nieszczęśliwym.
(Seneka)
Są też przewrotni symulanci chorobliwej zazdrości.
JOANNA
Zamartwia się tym zazdrosna Joanna,
co szepce do ucha jej Jasia - Anna.
Joannie
Panna niechaj ma pięć „p”, co ma być zamężna:
Pobożna, przezorna, piękna, poczciwa, pieniężna.
Józef E. Minasowicz)
Wierzcie! Jest i tutaj nieśmiertelność druga;
Człowiek zniknie, lecz żyje cnota i zasługa.
(Kazimierz Brodziński)
Cnotę bardziej nienawidzą źli, niż kochają i bronią dobrzy.
(Saavedra M. Cervantes)
Cnota nie korzysta z okazji.
JOLANTA
Widać dopiero z lotu bociana,
do czego zdolna Jola zakochana.
Jolancie
Zdobi mężczyznę być pomiernym w mowie,
Lecz trzykroć piękniej milczeć białogłowie. (Arnold Żeglicki)
Największego grzesznika Bóg sił nie pozbawia,
Ale za karę własnym siłom go zostawia. (Adam Mickiewicz)
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Jak drzewo nie może róść bez korzenia, jak oko nie może widzieć bez
światła – tak i cnota nie może zaistnieć bez wiary.
(św. Jan Chryzostom)
Przykra jest do cnoty ścieżka, ale z cnotą szczęście mieszka.
(Ignacy P. Legatowicz)
Niejedną cnotę p a s umacnia.
JONASZ
O dobre serce Jonasza zabiega nie tylko Irena:
w kolejce jest jeszcze Basia, Jola, Krysia i Rena...
Jonaszowi
Jeśli co komu rzecze białogłowa,
Pisz jej na wodzie lub w kominie słowa. (Jan Kochanowski)
Nie dziw się, że są harde urodziwe panie;
Wszak im gładsze jest drzewo, tym trudniej wleźć na nie.
(Józef E. Minasowicz)
Gdy niewiasta zrzuca odzienie, zrzuca zarazem i wstyd. (Herodot)
Przy chudej cnocie rozpasane grzeszki się pasą.
JOWITA
Każdego w progu domu przywita –
łasa na kwiaty i podarki Jowita.
Jowicie
Serce kobiety, to cenna księga oprawiona w srebro i złoto;
Rzadki mężczyzna czyta ją pilnie, każdy przerzuci z ochotą.
(Adam Asnyk)
Bo gdzie zgoda pożycie małżeńskie umila,
Tam pół wieku przechodzi jakby jedna chwila.
(Józef Minasowicz)
Już na ziemi można zakosztować nieba – w szczęśliwym małżeństwie.
(Stanisław Jarzyna)
W milczeniu bogactwo myśli, w mowie – ich rozrzutność.
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JOZAFAT
Jozafatowi
Chociaż nie zaraz, jednak kiedyś umrzeć trzeba,
Bo tylko drogą śmierci zajedziesz do nieba. (Łazarz Baranowicz)
Zabawa, to życia strata. (J.N.)
Czaszka zmarłego króla nie nosi najmniejszego śladu po koronie.
(Sentencja niemiecka)
Boisz się „matki – śmierci”, która cię narodzi,
a nie boisz się „snu-macochy”, która cię powraca do obumierania?
Na dolinie Jozafata zobaczy brat brata. (Przysłowie polskie)
JÓZEF
To rycerska postać w każdej dziedzinie
i dla potomstwa w małżeństwie opoka gotów nadstawić swej głowy dla smoka,
by nie zabrakło smoczka w rodzinie.
Józefowi
Męski hart nie rozpacza i w płacz nie wybucha;
Tam już brak charakteru, gdzie upadek ducha. (Adam Krasiński)
Bo cnota i w występnym znajdzie hołdownika,
A szlachetna odwaga i wroga przenika. (Władysław Syrokomla)
Kto chce pozyskać serca dzieci, musi stać się dzieckiem: powinien z
dziecięcym, prostym umysłem do nich się zbliżyć.
(Stanisław Jarzyna)
Odwaga mężczyzn imponuje kobiecie, a dobroć kobiety zwycięża
mężczyznę.
(Eleonora Ziemięcka)
W blasku cudzej odwagi strach zamyka oczy.
Józef św. (19 marca)
Gdy na święty Józef bociek przybędzie, to już śniegu nie będzie.
(Przysłowie polskie)
Na święty Józef czasem śniegu wózek.(p.p.)
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Na święty Józef pogoda, będzie w polu uroda.
Święty Józef laską w ziemię kole, wyjeżdżajcie chłopy orać w pole.
Święty Józek wiezie trawy wózek, ale czasem smuci, bo śniegiem
przyrzuci.(p.p.)
JÓZEFA
Józia nie traci panieńskiego stanu –
jest pełna uprzedzeń dla panów;
bo miłość ślubuje tak wielu,
a ślub miłuje tak niewielu.
Józefie
Na posag teraz patrzą, cnota szacowana
Mniej sama; nie popłaca wianek, gdy bez wiana.
(Józef Minasowicz)
Rodzice, co dla zysku kojarzą zamęście,
Stają się swoim córkom przyczyną nieszczęścia.
(Ludwik Dmuszewski)
I ślepa kura pieje ze szczęścia, choć trafił się jej kulawy kogut.
JÓZEFINA
U podstępnej Józefiny
nie znasz dnia ani godziny.
Józefinie
Nawet panna która kocha, przed ślubem zazwyczaj szlocha;
Płacze nieraz rzewnym głosem nie nad swym – nad męża losem.
(Adam Asnyk)
Bo zawsze dobra i stateczna żona
Resztę odmiany w młodzieńcu dokona.
Nauczy myśleć, jak dobytek zbierać,
Jak się na przyszłość niepewną obzierać. (Kazimierz Brodziński)
Małżonkowie poznają się trzy tygodnie, kochają się trzy miesiące,
sprzeczają się trzy lata, a tolerują – trzydzieści lat. (Hipolit Taine)
Złe to szczęście, które sprzyja głupocie.
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JUDA
Chociaż ci w życiu ciężko i zło swe moce kuje,
zachowaj swoje męstwo, aż zabrzmi: „Alleluja!”
Judzie
Darmo troski skrzydlatej unikasz pogoni;
Wszędzie ciebie lecące nieszczęście dogoni. (Julian Korsak)
Dobra jest choroba ciała, jeżeli przez nią dusza do zdrowia przychodzi.
(św. Bernard z Clairvaux)
Nic tak nie zbliża ludzi, jak wspólna boleść.

(József Eötwös)

Przez wielkie boleści Bóg prowadzi nas do wielkich radości.
(Kazimierz Brodziński)
Chcąc poznać smak życia, należy traktować utrapienia jak szczyptę
soli w potrawie.
Juda św. (28 października)
Babskie lato czasem się opłaci, ale od Judy bywają grudy, ciepło się
traci. (Przysłowie polskie)
JUDYTA
Nie dba o pochlebstwa i zaloty zna swoją wartość i zalety.
Judycie
Pierwszą ozdobą dziewicy na świecie
Jest skromność, miłe niewinności dziecię. (Dominik Rudnicki)
Można gnębić niewinność, zakuwać w kajdany,
Lecz kto pewny w sumieniu, w cnocie niezachwiany,
Ten i łańcuchem związany potrafi być sobą;
Pęta ciążą na zbrodni, cnocie są ozdobą. (Kazimierz Brodziński)
Piękna dusza i brzydką twarz piękną czyni.
(Przysłowie niemieckie)
W targach o duszę diabeł płaci każdą cenę.
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JULIA
Choć Julia w Weronie nie była,
swoim Alfa Romeo męża usidliła.
Julii
Stare przysłowie dobrze powiada: ślub jest żałobą,
Jednakże każda co prędzej rada płakać nad sobą.
(Władysław Syrokomla)
W dobrym małżeństwie głową jest mężczyzna, a sercem kobieta.
(Friedrich Rückert)
Małżeństwo swatane i suknie łatane niewiele są warte. Najlepszym
swatem jest serce.
(Aleksander Fredro)
Do trzydziestu lat żeni się człowiek sam, po trzydziestym roku życia
żenią go ludzie, a po czterdziestym – diabeł.
(Przysłowie polskie)
Prawdziwą cnotę pas nie uwiera.
JULIAN
O przyjaźń z Janem martwi się Julian,
bo co dzień dzban wypija sam Jan.
Julianowi
Ród niewieści przez piękność z anioły jest zbratan;
Niechże pomni, że anioł z ogonem – to szatan.
(Antoni Odyniec)
Wino stare, szczupak stary – tym nie szkodzą lata;
Lecz kto starą żonę pojmie, temu szkoda świata.
(Józef Minasowicz)
Gdy dokładnie rzecz rozważę, muszę przyznać, że małżeństwo jest
wprawdzie złem, ale złem koniecznym.
(Menander)
Wielu miałoby życia dość, gdyby nie małżeńska czułość.
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JULIANA
Jedni się do niej czulą rozczuleni,
inni – są na nią już uczuleni.
Julianie
A kiedy już niemiła trzydziestka zawita,
Każdy dobry na męża, kto tylko zapyta.
(Adam Mickiewicz)
A młodość, głośne imię i dostatku nieco
Zdoła zawsze podziałać na duszę kobiecą.
(Władysław Syrokomla)
Jak ptak bez powietrza, ryba bez wody, człowiek bez pokarmu, tak
kobieta żyć nie może bez miłości.
(Klementyna Hoffmanowa z Tańskich)
Nie czyń bliźniemu, co tobie tylko miłe.
JULITA
Julicie
Ząb czasu nie ma dla tych pań litości,
które o zęby nie dbały w młodości.
Kłamać, prząść, płakać, zwodzić, wyjawiać sekrety,
To właściwe są każdej przymioty kobiety.
(Józef E. Minasowicz)
Po latach pięćdziesięciu każda białogłowa
Niechaj zwierciadło stłucze albo schowa.

(Józef E. Minasowicz)

Że kobieta z kości początek swój bierze,
Mocno temu wierzę;
Bo i moja swoją złością stanęła mi w gardle kością.
(Ignacy Legatowicz)
Ze wszystkich sił zwalczaj swe słabości.
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JULIUSZ
Juliuszowi
Cezar i Słowacki imieniem tym się szczycą,
a ty pod pantoflem albo pod spódnicą.
Nie każda własny nosi splot warkoczy,
Nie każda skromna, co w dół spuszcza oczy.
(Dominik Rudnicki)
Kobietę można zepsuć, ale i lepszą uczynić chwaląc ją. Powiedz jej że
jest dobrą, a gotowa jest się poświęcić dla udowodnienie prawdziwości twoich słów.
(Eleonora Ziemięcka)
Nie daj się diabłu za ogonek wodzić.
JURAND
Jurandowi
Łatwo sobie życie zbrzydzić,
gdy się trzeba sobą brzydzić…
Trudno czego odmówić prośbom pięknej buzi;
„Chce kobieta, chce Pan Bóg” – jak mówią Francuzi.
(Władysław Syrokomla)
Dwie są zwłaszcza silne i przeciwstawne rozumowi namiętności –
gniew i pożądliwość. (Erazm z Rotterdamu)
U wielu życiową kulą u nogi są ciągoty do zaokrąglonych kształtów.
JUSTYN
Doprowadza do łez u swej żony,
plotąc jej zazdrosne androny.
Justynowi
Najlepszy przymiot w każdej białogłowie,
Gdy cicha w sprawach i cicha w rozmowie.
(Mikołaj Rej)
Zazdrosnego tylko smutek bliźniego do radości pobudza.
(Owidiusz)
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Główną cnotą mężczyzn jest sprawiedliwość i męstwo, kobiet – litość
i cierpliwość. Mężczyzna walczy ze złem, kobieta je znosi.
(Eleonora Ziemięcka)
Zazwyczaj pokusa bywa w szatki kusa.
Justyn św. (15 wrzesień)
Na świętego Justyna siew się w polu zaczyna.
(Przysłowie polskie)
JUSTYNA
Chorobą jest dla niej trudne życie –
traumatyczne z nią pożycie.
Justynie
Choroby ciała często przyczyniają się do uzdrowienia duszy.
(św. Franciszek z Asyżu)
Wielu choroba poprawiła, bo opuściły ich występki, których nie
chcieli porzucić – będąc zdrowymi.
(św. Ignacy Loyola)
Choroba: najczęściej podatek od niezdrowego życia.
KACPER
Kacprowi
Iskry ten szuka w wodzie i róży w płomieniu,
Kto kobiecemu ufa przyrzeczeniu.
(Jan Kochanowski)
Najmniej należy wierzyć kobietom i dzieciom, bo są ciekawe i gadatliwe, a nieroztropne.
(św. Ignacy Loyola)
I zdrowy rozsądek choruje czasem na niezdrowe ciągoty.
Nie bój się Kacperku, bo ja sam w strachu.
(Przysłowie polskie)
Zalecał się Kacper Magrycie, póki było mięso w korycie. (p.p)
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KAJA
Dobra Kaja - jeśli zgrzeszy,
potrafi się z tego pokajać;
zła – będzie się z tego cieszyć
i z dobra dobrych rozbrajać.
Dla Kai
Gorszy ten człowiek nad wszystkie bestyje,
Kto mając rozum, nierozumnie żyje.
(Józef E. Minasowicz)
Grzesznik w tej samej rzeczy, z której czerpie grzeszną rozkosz, znajduje boleść – jakby za karę.
(św. Ignacy)
Nie d o b i j a j się ciężkimi grzechami do bram piekła.
KAJETAN
Radość serca u Kajetana zarówno z wieczora, jak i z rana.
Wesołemu niejedną głupotę wybaczą, a poważnemu nawet mądrej
ironii nie zechcą.
Kajetanowi
Przed występkiem cię kobieta ochroni
Swoją świętością i swymi prośbami;
Ty ku niej idąc złe drogi porzucisz,
Ty za nią idąc znów do cnoty wrócisz. (Narcyza Żmichowska)
Serca kobiet jak serca aniołów, pełne są miłości i litości.
(Józef I. Kraszewski)
Chcesz uzyskać miłość kobiety, staraj się wpierw pozyskać jej szacunek stanowczością i odwagą. Gdy kobieta mężczyznę szanuje, najpewniej go pokocha. (Friedrich von Logau)
Za okazywanie serca nie należy domagać się opłat.
Kajetan św. (7 sierpnia)
Święty Kajetanie, strzeż od deszczu sprzątanie.
(Przysłowie polskie)
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KALINA
Z wędkarzem poszła na ryby Kalina,
on złapał katar, a ona lina.
Kalinie
Zawsze niewiasta choć grzesznica w ciele,
Skorsza ku Panu, bo miłuje wiele.
(Józef Bohdan Zaleski)
Niewiasta czynów nie potrzebuje, bo jedną modlitwą zbawiona być
może.
(Zygmunt Krasiński, Irydion)
Modlitwa sprawiedliwego jest kluczem do nieba. Modlitwa się
wznosi do góry, a stamtąd spływa miłosierdzie i łaska Boża.
(św. Augustyn)
Ziemskie miłowanie Boga przeciąga się na wieczność.
KAMA
Przy walecznej Kamie baczność i broń na ramię!
Kamie
Gdy chcesz niebieską osiągnąć po zgonie,
To za życia w cierniowej musisz być koronie.
(Józef E. Minasowicz)
Kiedy nieszczęście uderzy w kobietę,
Cicha tam skarga i łzy płyną skryte;
I choćby skonać, wszystko w sobie stłumi
Bo też kobieta tylko cierpieć umie.

(Lucjan Siemieński)

Jak matka nie urodzi dziecięcia bez boleści, tak i dusza wiele musi
cierpieć, zanim zrodzi wielkie dzieło.
(św. Ignacy Loyola)
Z niepojętej łaski bólu mężnieje ciało i hartuje się dusza.
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KAMIL
Miałby na księdza powołanie,
gdyby nie pań umiłowanie.
Kamilowi
Wiesz co gładka dziewoja? Co jest ładna dworka?
Raj oczom, piekło duszy, a czyściec dla worka.
(Wacław Potocki)
Kobiety ogólnie mają więcej wdzięków niż cnót, więcej dowcipu niż
rozsądku, więcej wad niż występków. Często są łakome bez oszczędności, skromne bez obyczajności, pobożne bez roztropności.
(Albert M. Weiss)
Nie ma kobiety pięknej, która by się gniewała, że na nią spoglądają,
ani mężczyzny rozumnego, który by nie lubił być słuchany, gdy
mówi.
(Hipolit Taine)
Metoda na zakazane owoce: poczekać aż je robak roztoczy.
KAMILA
Kto rozdrażni Kamilę,
niech ucieka na milę.
Kamili
Aniołem na tej ziemi staje się niewiasta,
Jeśli w cnoty płci swojej zdobi się i wzrasta.

(Adam Asnyk)

Gdy o kobiecie mówią mało za życia, to po jej śmierci dużo i dobrze
mówić będą.
(Maria Leszczyńska)
Kobietę obdarzył Bóg wieloma przymiotami, które niwelują jej wady
i braki.
(Marcin Luter)
Z oszczędności zbędnych słów rośnie kapitał zaufania.
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KANDYD
Kandydowi
Cierpliwy nie liczy czasu,
ostrożny – nie robi hałasu.
Zawsze grzech człeka we śnie i na jawie
Gryzie i o złej przypomina sprawie.
(Józef E. Minasowicz)
Nie to sztuka nie grzeszyć, gdy nie możesz, ale
Mogąc grzeszyć nie grzeszyć, to u mnie w pochwale.
(Wacław Potocki)
Przed grzechem trzeba się bać sprawiedliwości Bożej, po grzechu –
trzeba się uciekać do Jego miłosierdzia.
(św. Ignacy Loyola)
Nie jest dobrze, gdy jeszcze grzeszysz na starość. Bóg ofiarował ci ten
czas na odkupienie win młodości.
KARINA
Choć ma Karina usta jak korale,
nie próbuj ich uszczknąć – ma stale jakieś ale...
Karinie
Miłość twoje łzy osuszy, miłość rany twe zagoi,
Miłość wróci spokój duszy, miłość świata złość rozbroi,
Miłość w bliźnim wskaże brata, ona w sercu litość wzbudzi,
Miłość wskaże nicość świata, miłość wskaże godność ludzi.
(Karol B. Antoniewicz)
Miłość jest miodem, gdy do serca wejdzie;
Miłość jest żółcią, gdy kochać przestaniem.

(Jan Kochanowski)

Najchętniej słuchamy nauk człowieka, którego kochamy.
(Johann W. Goethe)
Miłość bezgraniczna nie ma nic do oclenia.
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KAROL
Karolowi (aktorowi)
Talent podlega wycenie:
dla kiepskiego aktora –
tak w życiu, jak i na scenie –
trudna każda rola
Karolowi Imiennicy:
Bądź dzieckiem Bożym, to nie będziesz sierotą na ziemi.
(Karol B. Antoniewicz)
Niewiara jest rośliną, która zwykle w gnoju zepsucia swe korzenie
zapuszcza. (Karol Niedziałkowski)
Wobec Boga człowiek nie ma ani praw, ani zasług - ma tylko obowiązki; powinieneś mu nawet dziękować
za to, co ci zabiera. (Karol May)
Sława pociąga, także za język.
Karol św. (4 listopada)
Na świętego Karola wyjrzy z pod śniegu rola. (Przysłowie polskie)
KAROLINA
Kto tylko Karolcię miłuje,
większego szczęścia nie potrzebuje.
Karolinie
Jeżeli chcesz być szczęśliwym, nie zbywa ci na sposobie:
Kochaj bliźnich, bądź poczciwym, znajdziesz szczęście w samym sobie.
(Franciszek Karpiński)
Częstokroć ludzie te rzeczy miłują,
Które na miłość ich nie zasługują.

(Elżbieta Drużbacka)

Prawdziwa miłość widzi w nieszczęśliwym tylko człowieka, i nie pyta
o wyznanie i narodowość.
(Franz Grillparzer)
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Miłość tym jest bogatsza, im więcej daje. (Johannes Eckhart)
Po śladach Chrystusa jak po różach, także i na boso.
KASPER
Kasprowi
Z każdym, kto dzierży jakiś ster –
na per-ty chce przejść Kacper.
Nie ten mąż, co zwykł zamki obronne wojować,
Ale kto swoje umie afekty miarkować. (Józef E. Minasowicz)
Lepiej jest dla człowieka, gdy jego zasług świat nie docenia, niż gdy
go chwalą ponad miarę. Zbyt chwalony – wzbija się w pychę; gdy go
nie chwalą lub ganią – wchodzi w głąb siebie i uczy się pokory.
(Johann W. Goethe)
Dziecko kocha rodziców, młodzieniec rodzinę, mężczyzna kraj ojczysty, a starzec całą ludzkość.
(Stanisław Jarzyna)
Nie dław słowa, które ci się ciśnie z serca do ust.
KATARZYNA
Mydło szkodzi Kasi krasie –
po zapachu poznać Kasie.
Katarzynie
Bo chociaż stara wiara w młodych sercach kona,
Choć nadzieja umiera w zawodów kolei,
Choć miłość świętych rzeczy na pośmiech rzucona,
Trzeba kochać, nie tracąc wiary i nadziei. (Adam Asnyk)
Bez miłości bogacz jest biednym, a z miłością nędzarz bogatym.
(św. Augustyn)
Była Kaśka bez fartucha, jeszcze jej gorset wzięto.
(Przysłowie polskie)
Kaśka za piec, Maciek za nią, wywrócili ocet z banią. (p.p.)
Każda Kasia trafi na swojego Jasia. (p.p.)
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Mądra Kaśka, ale sobie: jeszcze pół garnka ma, a już skrobie. (p.p.)
Trudno Kaśkę niewolić, kiedy nie chce swawolić. (p.p.)
Wielka nowina: Kaśka pocałowała Jaśka. (p.p.)
Katarzyna św. (23 marca)
Od świętej Katarzyny nie prześladuj już zwierzyny. (p.p.)
Święta Katarzyna adwent zaczyna. (p.p.)
Święta Katarzyna po wodzie, Boże Narodzenie po lodzie. (p.p.)
KAZIMIERA
Kazimierze
Niektórych to razi, że od Kazi można się tylko cnotą z a k a z i ć.
Cnota szlachetnym czyni, szlachetnego próba
Rodu z cnoty, a bez niej czcza herbów ozdoba. (Jan Dantyszek)
Pobożność duszę w niebiosa porywa,
Ale z miłością niebo w duszę spływa. (Adam Mickiewicz)
Jeden dybie na cnotę, drugi – w dybach za cnotę.
KAZIMIERZ
W życiu dobrze i wysoko mierz! –
pouczał syna kapral Kazimierz.
Kazimierzowi
W przelocie chwilę chwytaj, bo któż mądry zgadnie,
Czy za tę coś zaniedbał, gorsza nie przypadnie?
(Kazimierz Brodziński)
Nieraz jednym momentem wielkie rzeczy stoją,
A co spóźni godzina, lata nie zagoją.
(Szymon Szymonowic)
Dobry rzeźnik nie ma kompleksów przed złym chirurgiem.
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Kazimierz Wielki
Do króla Kazimierza jeżdżali chłopi aż z Sandomierza.
(Przysłowie polskie)
Kazimierz Wielki pijał miód u Esterki. (p.p.)
Kazimierz św. (4 marca)
Na świętego Kazimierza dzień się z nocą przymierza.(p.p.)
Na świętego Kazimierza wyjdzie skowronek z pod pierza. (p.p.)
Na święty Kazimierz już nie zmarzniesz. (p.p.)
KIEJSTUT
Kiejstutowi
Powiedz mi stary Kiejstucie,
kiedy zrezygnujesz z uciech?
Mężem się tego zwać nie godzi, nad kim niewiasta przewodzi.
(Ignacy Legatowicz)
Czterech rzeczy najbardziej pragnie białogłowa:
Miłości, szat, potomstwa i dobrego słowa. (Józef E. Minasowicz)
Kobieta nie może być prawdziwą przyjaciółką, bo jest przede wszystkim córką, żoną , matką.
(Klementyna Hoffmanowa z Tańskich)
Kobiety ogólnie mają słabość do mężczyzn, którzy cierpieli z miłości
i takim wiele przebaczają.
(Henryk Sienkiewicz)
Mądrość na głupotę baczy roztropnie.
KINGA
Czemu Kinga u ludzi budzi złość? –
bo rozbudza tylko własną miłość.
Kindze
Jak ciemny grób, jak czarna noc, tak bez miłości życie;
Miłość to blask, miłość to moc, to słońce na błękicie.
(Franciszek D. Kniaźnin)
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A ludzkie serce, gdy miłość skaleczy,
Tej rany nigdy już czas nie uleczy. (Adam Mickiewicz)
Miłość należy się rodzicom, wierność przyjaciołom, cześć religii, posłuszeństwo prawu, a sprawiedliwość wszystkim.
(Stanisław Jarzyna)
Z miłości do Boga polubisz i wroga.
KLARA
Klarowne życie to dewiza Klary,
a po nim już tylko - anielskie fanfary.
Klarze
Zmienną duszę niewiastom przyrodzenie dało;
Równie u nich nienawiść jak miłość niestałą. (Jan Kochanowski)
Dobre słowo kobiety może daleko zaprowadzić szlachetnego męża.
(Johann W. Goethe)
Małomówność jest najrzadszą cnotą niewiasty.
(św. Antoni Padewski)
Panna Klara, to zszywa, to rozpara (pruje). (Przysłowie polskie)
Klara św. (12 sierpień)
Powiedziała święta Klara, że to będzie piękna para; a powiedział
stary fryc, że z tego nie będzie nic.(p.p.)
KLARYSA
Nie sposób dać radę Klarysie:
ma oczy i pazurki rysie.
Klarysie
Mądra niewiasta dom swój wystawia, buduje,
Głupia i zbudowany rękami zepsuje.
(Józef E. Minasowicz)
Unikaj tego, kto zawsze we wszystkim chce mieć słuszność, a jeszcze
bardziej tego, kto tobie zawsze słuszność przyznaje.
(Johann W. Goethe)
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Mężczyzna zakochany jest głupcem, kobieta zakochana – aniołem.
(Stanisław Jarzyna)
Na ustach cisza, w sercu – pokój.
KLAUDIA
Klaudii
Stara panna nie ma nic do stracenia,
jeśli się tylko zbytnio nie wycenia.
Kobieto! puchu marny, ty wietrzna istoto!
Postaci twojej zazdroszczą anieli,
A duszę gorszą masz, gorszą niżeli... (Adam Mickiewicz)
Albowiem wszystkiej białej płci to służy:
Słuchać jak najmniej, mówić jak najdłużej. (Wacław Potocki)
Ta kobieta lubi najbardziej obmawiać, która najwięcej na obmowę
zasługuje.
(Maria Leszczyńska)
Ileż bogactwa słów w jałowych dysputach.
KLAUDIUSZ
U łakomego Klaudiusza
chuda cnota, tęga tusza.
Klaudiuszowi
Jest to prawda, że mądrość przychodzi aż z laty.
Ale nie każdy mądry, kto brodaty.
(Józef E. Minasowicz)
Mądry wiele rozmawia z Bogiem i swoim sumieniem, a mało z
ludźmi.
(św. Efrem)
Młodzi i głupcy myślą tylko o dniu dzisiejszym, a mądrzy o przeszłości i przyszłości.
(Johann Holl)
Za głupotę trzeba płacić, za mądrość otrzymujesz odsetki.
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KLEMENS
Klemens łzy rzęsiste ronił
na pogrzebie młodej żony,
ale już na konselacji
umizgiwał się do Gracji.
Klemensowi
Z kobietą nie ma żartów – w miłości czy w gniewie
Co myśli, nikt nie zgadnie; co zrobi, nikt nie wie.
(Aleksander Fredro)
Kochankowie przysięgają sobie nieraz miłość wieczną, która trwa –
dwa miesiące.
(Aleksander Puszkin)
Wytrwałość: silna wola w wędzidle cierpliwości.
KLEMENTYNA
Choć gorzkie życie ma Klementyna,
słodzi je innym - ta szlachetna dziewczyna.
Klementynie
Moc tam piękności zazwyczaj ustaje,
Gdzie nie są piękne w damie obyczaje;
Niech ją pochlebne chwalą jak chcą usta,
Sama się gani, kiedy w niej rozpusta.

(Józef E. Minasowicz)

Pierwszy upadek kobiety jest początkiem – wielu innych.
(Chabanon)
Niewiasta bez wstydu jest tym, czym mężczyzna bez honoru.
(Klementyna Hoffmanowa)
I w służbie dla diabła jesteś na ł a s c e Boga
KLEOPATRA
Kleopatra na lwy namiętnie poluje:
na salonach ich odstrzeliwuje.
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Kleopatrze
Jak z ziemi słońca blask złoty obfite kwiaty i żniwa,
Jak z duszy męstwo i cnoty dobywa miłość prawdziwa.
(Antoni Odyniec)
Od mężczyzny wymaga świat siły, aby bronił prawa i słuszności; kobieta tylko dobrocią i miłością powinna winna nim rządzić.
(Friedrich Schiller)
Kobieta winna mieć cnotę w sercu, skromność w obliczu, łagodność
w ustach, a w rękach – pracę.
(Jean Paul F. Richter)
Cnota nie korzysta z okazji.
KONRAD
Nie poradzisz sam Konradzie –
obłudzie, kłamstwu i zdradzie.
Konradowi
Wiarą, miłością, nadzieją ludzie i ludy istnieją;
Ludzi i ludów morderca, kto je wydziera im z serca.
(Ignacy P. Legatowicz)
Związek nasz z Bogiem zaczyna wiara, wzmacnia nadzieja, a kończy
miłość. (św. Augustyn)
Wiara rośnie w miarę modlenia.
Konrad św. (19 lutego)
Lepiej na Konrada głodnych wilków gromada, niźli chłopa w koszuli.
(Przysłowie polskie)
KONSTANCJA
Konstancji
Świętość i miłość zawsze idą w parze
i zawsze razem wchodzą na ołtarze.
Tam, gdzie miłość idzie w swaty, gdzie do ślubu wiedzie cnota,
Wierność zawsze strzeże chaty, a przed zdradą zamknie wrota.
(Jan N. Kamiński)
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Jeden żąda od swej żony herbowej korony,
Drugi sobie żony szuka, gdzie w głowie nauka,
Inny pragnie wziąć przy żonie pieniądze w skarbonie.
(Lucjan Rydel)
Dobra żona to skarb dany od Boga temu, kto Mu się dobrze zasłużył,
albo daje nadzieję, że zasłuży się
w przyszłości. (Jan Paweł Woronicz)
Wola Boża: imperatyw Miłości.
KONSTANTY
Dla Konstantego miłość to constans,
chociaż mu zdarza się drobny romans.
Konstantemu
Śpiew, wino i wesołość bankietu omasta;
Przydaj czwartą (pozwolę) niech będzie niewiasta.
(Wespazjan Kochowski)
Jeśli rano wstajesz, a jesteś nieżonaty, proś Boga o dobrą żonę; gdy
jesteś żonaty, proś o dzień spokojny,
bo i najlepsze kobiety mają niespokojne dni.
(Wacław Szymanowski)
Małżeństwo czyni człowieka lepszym. Ojciec rodziny, który ma trochę poczucia honoru, nie zechce czynić nic haniebnego, żeby się nie
musiał wstydzić przed własnymi dziećmi. Przywiąż włóczęgę do rodziny, a przywiążesz go do ojczyzny.
(Wolter)
Małżeństwo: arka z wybrańcami - na morzu utrapień.
KORDIAN
Kordian rycerski dla obcych dam,
dla własnej żony – czasami cham.
Kordianowi
Z wierzchu piękna postawa, a dusza zbrukana,
Równie jest spróchniała ściana malowana.
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(Mikołaj Rej)

Nie pozór cnoty Niebu wielkich ludzi rodzi,
Nie strój jej pożyczany długo świat uwodzi.
(Jan Paweł Woronicz)
Obłuda, podając kielich goryczy – osładza go lukrem pochlebstw.
KORNEL
Niełatwe życie ma piłkarz Kornel:
życie wyrzuca go stale na korner.
Kornelowi
Czy myślicie,
Że kto kocha i umiera, ten już ginie?
Kto w poświęceń zmarł godzinie,
Ten się przelał w drugich tylko. (Zygmunt Krasiński)
Dobry jest rozum, dowcip; ludzie to uznają,
Lecz człeka z dobrym sercem najwięcej kochają. (Jan Gawiński)
Dobrodziejstwo nigdy nie jest stracone, bo choć ludzie o nim zapomną, Bóg nie zapomni. (Francois Fenelon)
Gdy zło się rozpycha łokciami, dobro, w swej przyrodzonej dobrotliwości – nie może stać z założonymi rękami.
KORNELIA
Prędzej się świeczka niż słońce wypali,
a prędzej słońce, niż miłość Kornelii.
Kornelii
Jako ogień i woda różnie sobie chodzą
Tak miłość i powaga nigdy się nie zgodzą. (Jan Kochanowski)
Dwa pragnienia chęć mają nieziszczoną, sprzeczną:
Boleść chce być chwilową, radość chce być wieczną.
(Władysław Bełza)
Prawdziwa i trwała radość jest córką mądrości i cnoty.
(Johann K. Lavater)
Nie wydzielaj bliskim słodkiej radości – jak gorzkiego lekarstwa.
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KRESCENCJA
Krescencja to czysta inteligencja –
jak mówią koledzy: wyprana z wiedzy.
Krescencji
Adama, Salomona, Dawida, Samsona,
Lota zwiodła niewiasta – kogóż nie pokona?
(Józef E. Minasowicz)
Mężczyźni wydają prawa, kobiety tworzą obyczaje. Mężczyźni rządzą
światem, kobiety winny starać się o jego dobro miłością i poświęceniem. (Eleonora Ziemięcka)
Kobiety przewyższają mężczyzn w nieszczęściu cierpliwością, a w
szczęściu - próżnością.
(Karol Juliusz Weber)
Łzy żony, jako owoc cierpienia, należy wynagradzać perłami.
KRYSPIN
U łakomego uczuć Kryspina –
apetyczna każda dziewczyna.
Kryspinowi
Kto chce mieć szczęście, musi szczęście dawać;
Zawsze z uśmiechem wobec ludzi stawać.
(Władysław Syrokomla)
Gdy ci niezwykłe szczęście błyśnie, wtedy w grób nadzieję złóż,
Bo życie jakby naumyślnie sieje piołuny obok róż!
(Teofil Lenartowicz)
Jak dzień pogodny działa radośnie na człowieka, tak i wesołe oblicze
innych pobudza do radości.
(Karol J. Weber)
Wielu miałoby życia dość, gdyby nie liczyło na rajską radość.
Kryspin św. (25 października)
Na świętego Kryspina szewc przy świecy poczyna.
(Przysłowie polskie)
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KRYSPINA
Nie wiem czy mądra jest Kryspina:
każdemu łatkę głupoty przypina.
Kryspinie
Miłość, śmierć, sprawiedliwość ślepe są do szczętu;
Kochają, biorą, karzą bez żadnego względu.
(Wespazjan Kochowski)
Surowa sprawiedliwość bez miłości jest okrutną, miłość bez sprawiedliwości – naganną pobłażliwością.
(Lucjan Siemieński)
Prawo jest umiejętnością dobra i sprawiedliwości, a że uczy nas tego
co dobre i sprawiedliwe, dzięki temu lepszym człowieka czyni.
(Celsus)
To że Temida ma opaskę na oczach – nie uprawnia nas do zabawy z
nią w „ciuciu-babkę”.
KRYSTIAN
Krystian się często z tego spowiada,
że dorosłym paniom bajki opowiada.
Krystianowi
Wiarą i miarą żyj, byś jak mędrzec żył;
Wiarą w swe siły i miarą swych sił.
(Adam Asnyk)
Przykład skuteczniej działa niż nauka, bo człowiek nie uważa tego za
trudne, gdy widzi jak inni to czynią.
(św. Ambroży)
Gdzie zamieszka wiara, nadziei kwiat błogi,
Tam się miłość stara, by Bóg wstąpił w progi;
A gdzie bóg, tam cnota, do pracy ochota.
(Dominik Rudnicki)
Nie prześpi życia, kto śni o potędze.
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KRYSTYNA
Swoje zdanie mają Krysie;
także swoje widzimisie.
Krystynie
Jedna zmiana na lepsze nam by się przydała:
Żeby większa pośród nas zgoda panowała.
Rzecz błaha, co nie warta ani torby sieczki,
Przyczyną jest i gniewów i zaciętej sprzeczki.
(Aleksander Fredro)
Przysłowie mówi: gdzie się dwóch kłóci, tam trzeci korzysta.
Tym trzecim najczęściej jest diabeł.
(Sentencja niemiecka)
Tylko ten ma prawo coś ganić, kto chce i może lepiej to zrobić.
(Stanisław Jarzyna)
Kakofonia dźwięków – małżeńskie rozdźwięki.
KRZYSZTOF
Wie o tym każdy nie od dziś,
że wiele obiecuje, a nic nie robi Krzyś.
Krzysztofowi
Matką jest, córkę wdzięczność rodzi;
Dobroć porządkuje, wdzięczność za nią chodzi.
(Daniel Bratkowski)
A dla człowieka wielkiej duszy, wdzięczność jest najpiękniejszą zapłatą usługi.
((William Szekspir)
Ludzie wdzięczni są jak urodzajne pole, które więcej oddaje, niż przy
zasiewie otrzymało.
(Sentencja niemiecka)
Jeśli prawa ręka daje, lewa – niech się nie wdzięczy o rekompensatę.
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KSAWERY
Przystojny anglista Ksawery
dla uczennic zawsze good very.
Ksaweremu
Wiele mówisz, czynisz mało; to się na nic nie przydało...
Innej rady ci udzielę: działaj więcej, mów niewiele.
(Stanisław Jachowicz)
Podłość przed człekiem czoło w prochu tarza,
Cnota dla Boga ludziom się uniża.
(Ignacy Hołowiński)
Mile brzmi pochlebstwo głupcowi do ucha,
Rozumny zaś człowiek tylko prawdy szuka.
(Józef E. Minasowicz)
Nazbyt niskie pokłony są p o n i ż e j p a s a.
KSYMENA
Ksymenie
Bądź ogniska domowego, Ksymenko,
wytrwałą i bogobojną kapłanką.
Nie daj Boże, byśmy to czynić kiedyś mieli,
Czego byśmy w przyszłości żałować musieli.
(Józef E. Minasowicz)
Chcesz, żeby twe ciało słuchało duszy? – niech twa dusza słucha
Boga. Chcesz rządzić? – naucz się słuchać.
(św. Augustyn)
Zmartwychwstaje się spod gromu –
Nie zmartwychwstaje się spod sromu!
(Zygmunt Krasiński)
Tylko w cierpieniu możemy dostrzec głębię i skalę Chrystusowego
umiłowania.
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KUNEGUNDA
Kunegundzie
We wszystkich dewizach życia – współczesnych,
jest tylko mowa o radościach doczesnych.
O! nie mów dziecię me, że marny życia trud,
Że prawdą tylko złe, a wszystko fałsz i brud,
Że trzeba wątpić i szydzić, pogardzać i nienawidzić.

(Adam Asnyk)

Nie dbaj, gdy źli mówią o tobie źle. Jest to najlepszym znakiem, że
jesteśmy dobrzy, skoro się złym nie podobamy.
(św. Ignacy Loyola)
Ten dobrze uczy, który też czynem dowodzi;
Mniej uczą dobre mowy, niż złe życie szkodzi.
(John Owen)
Ból nie jest ostatecznym końcem, z bólu zmartwychwstaje duch.
(Zygmunt Krasiński)
Ból: położnik cnót i akuszerka miłości.
KUŹMA
Co nagrzeszy stary bankier Kuźma,
w piekle - tak jak w banku - ma.
Kuźmie
Ten kto często i ciężko grzesząc, „nic to” mówi,
Z tych „nici” powróz na się kręci szatanowi.
(Józef E. Minasowicz)
Ty chociaż w grzech upadniesz, dźwigaj się z upadku,
A grzech, jak zimę wiosna, zwyciężysz w ostatku.
(Wacław Potocki)
Kto ma oczy związane, ten nic nie widzi, nawet tego, czym związane
ma oczy. Tak samo grzesznik okryty grzechem, tak jest zaślepiony, że
swego grzechu nie widzi. (św. Augustyn)
Gdy kwitną brudne interesy, wydają woń kadzidła.
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LAMBERT
Lambertowi
Nie szukaj wśród głupców poklasku –
wesz mądrej łysinie nie przydaje blasku.
Bo słuchajmy i zważmy u siebie,
Że według Bożego rozkazu,
Kto nie doznał goryczy ni razu,
Ten nie dozna i słodyczy w niebie. (Adam Mickiewicz)
Drogi cierpienia są zarazem drogami życia i zbawienia.
(św. Bernard z Clairvaux)
Łzy dla pięknych dusz są jak rosa dla kwiatów, bo ich rozkwit przyspiesza.
(Sentencja niemiecka)
Gdy życie bardzo boli, nadzieja na radość w Niebie.
LARYSA
Tkwi niczym zadra w mym sercu Larysa:
zraniła je boleśnie jej zdrady rysa.
Larysie
Kobieta niewierna jest mistrzynią w kłamstwie.
(Berta Suttner)
I pośród łez gotowa zdradzić białogłowa. (p.p.)
Nie wylepiaj błotem zdrady gniazda rodzinnego.
LAURA
Marzył się jej laur i poetycki los –
dziś listkiem bobkowym przyprawia bigos.
Laurze
Myli się ten zaiste wielce na swym zdaniu,
Kto zakłada małżeńską cnotę na kochaniu.
Cierpliwość jest jej gruntem; kto cierpieć nie umie,
Znać że nie był, kiedy się żenił, przy rozumie.
(Adam Naruszewicz)
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Perła jest nieoceniona w nieszczęściu cnotliwa żona.
(Ignacy Legatowicz)
Krzywiąc się tylko na los – nie zmusisz go do uśmiechu.
LAURENTY
Cóż, że chorobę udaje Laurenty,
nie może jej zwieńczyć laur renty.
Laurentemu
Łgarzowi nikt nigdy nie wierzy, tylko czasem on sam sobie.
(Aleksander Fredro)
Kłamstwo nie może nigdy stać się prawdą przez to, że wzrośnie w
potęgę.
(Rabindranath Tagore)
Dla hipochondryka nawet myśl o zdrowiu jest obolała.
LECH
Lecha poglądy budzą często mój sprzeciw,
choć czasem jestem za, częściej jednak – przeciw.
Lechowi
I temu mądrości brakuje,
kto cudzą głupotę propaguje.
Próżno ludzie się gniewają, próżno każdy z nich się miota,
Bo na świecie zawsze była, jest i będzie wciąż głupota.
(Adam Asnyk)
Z ziarnka prawdy potrafi kłamstwo zrobić bochenek chleba.
(Seneka)
Jeśli wędkarz łowi z ikrą, to ryby głosu nie mają
LECHOSŁAW
Zadurzył się Lechosław w Oli
i odtąd Olę nad inne woli.
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Lechosławowi
Czegóż płeć piękna kiedy nie dokaże?
Mimo tak wielkie płci naszej zalety,
My rządzim światem, a nami kobiety.
(Ignacy Krasicki)
Kobieta lekceważy nieraz najważniejsze zajęcia męża, a drobnostkę
w stroju potrafi traktować z katońską powagą.
(Karol J. Weber)
Oj kobiety! Bez was żyć niepodobna, a z wami tak trudno! Gdy człek
was przeklina, jeszcze po was płacze.
(Henryk Sienkiewicz)
Kobieta: ucieleśniona róża.
LENA
Lenie
Czemu twa cnota ludzi w oczy kole?
Bo nie natrafia na grzechu kolec.
Gdy się zbliżysz do ognia, to cię grzeje; gdy się zbliżysz do człowieka
cnotliwego, to mimowolnie pociąga cię do cnotliwości.
(św. Ignacy Loyola)
Chcesz uczyć cnoty, bądź cnotliwym wprzódy
W przykładzie własnym najlepsze dowody.
(Aleksander Fredro)
Jeden c z e p i a się cnoty, drugi – zarzuca przy niej kotwicę.
LEOKADIA
W nastrój wprowadza się błogi,
gdy czyta znajomych nekrologi.
Lokadii
Z niczego tak się dewotka nie cieszy,
Jak gdy się dowie, ze kto drugi zgrzeszy.
(Antoni Odyniec)
Ze złej gęby dobra mowa – byłby to cud duży;
Któż kiedy czystej wody zaczerpnął z kałuży?
(Andrzej M. Fredro)
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A w piękny welon cnoty stroi się często obłuda.
(Wiktor Gomulicki)
Moralizuje wierzba: po owocach tarninę poznacie.
LEOKADIUSZ
Leokadiuszowi
Na nic szkoły i nauki,
kto w swej pysze głupi.
Nie ten jest prawdziwie uczony, kto wiele umie, ale ten kto umie co
potrzeba.
(św. Ignacy Loyola)
Uczeni badają zjawiska natury bez względu na to, czy one pożytek
przynoszą czy nie. Jakże wspaniałą jest tęcza, choć żadnego pożytku
nie przynosi!
(Justus von Liebig)
Skarbów doczesnych ludzie zachłannie szukają: za złotem ryją w
ziemi, za perłami nurkują w morze. Skarby duchowe (naukę, dobrą
książkę) trzeba człowiekowi na siłę wpychać.
(Karl Friedrich Mohr)
Nauka potyka się co krok – o dowody istnienia Boga.
LEON
Leonowi
Pamiętaj o tym stale urzędniku Leonie,
by w kontaktach z ludźmi mieć czyste dłonie.
Błogosławieństwo Boże idzie za wypełnianiem Bożych przykazań.
(św. Ignacy Loyola)
Bojaźń Boża jest początkiem mądrości, bo jest początkiem nawrócenia, ale dopełnieniem mądrości jest – miłość.
(Karol Antoniewicz)
Ziarnko piasku równie dowodzi wielkości Boga, jak olbrzymia góra.
(Aleksander Dumas)
Nawet jeżeliś bardzo pobożny – nie uważaj się za pierwszego po
Bogu.
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LEONARD
Leonardowi
Gdzie brak miłości, traci się nadzieję;
gdzie brak wiary – sens życia się chwieje.
Gdy cię do złego czart, świat, ciało bechce,
Wspomnij na sąd, śmierć, piekło – złego się odechce.
(Elżbieta Drużbacka)
Lepiej znosić złych, niż samemu być złym.
(św. Augustyn)
Zły człowiek wtedy jest najbardziej niebezpieczny, gdy udaje dobrego
i życzliwego.
(Sentencja niemiecka)
Zło nie ma granic, bo piekło nie ma miary.
LEONARDA
Leonardzie
Na targowisku próżności
nie ma ceny dla skromności.
Niechaj się zbytków niepotrzebnych strzeże;
Nie szpeci wstrzemięźliwość i proste odzieże. (Ignacy Krasicki)
Gdzie roztropność gospodyni i wie i widzi, co czyni,
Szczęśliwa zawsze jej praca hojnym zyskiem się opłaca.
(Tomasz Kajetan Węgierski)
Kto na przyjemności i zbytki za wiele wydaje, temu wreszcie na potrzebne rzeczy braknie.
(Sentencja niemiecka)
Aby piastować godnie cnotę ubóstwa, dobrze jest być bogatym – wewnętrznie.
LEONID
Leonidowi
Komu brakuje na starość radości,
ten może już składać do grobu kości.
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Drzewo nim w pień, w konary, w gałęzie urosło,
Nim kwiat spadł, owoc dojrzał, długie czasy zeszły;
Doświadczenia nabywa wiek w lata podeszły. (Ignacy Krasicki)
Człowiek stary jest wtedy czci godny, gdy postępuje jak staremu
przystoi. Starzec lekkomyślnie postępujący
jest godny pogardy. (św. Jan Chryzostom)
Starzec nie ma co młodości żałować. Wszak gospodarz w jesieni nie
żałuje wiosny, ale spokojnie używa owoców swej pracy. (Cycero)
Emeryci mają coraz mniej życia, ale za to więcej czasu. Dla innych.
LEOPOLD
Leopoldowi
Kto nie ma twarzy,
o masce marzy.
O nierządne królestwo i zginienia bliskie!
Gdzie ani prawa ważą, ani sprawiedliwość
Ma miejsce, ale wszystko złotem kupić trzeba. (Jan Kochanowski)
Próżny i zły przełożony chwałę i zaszczyty sobie zostawia, a pracę i
ciężary na barki podwładnych zwala.
(Alojzy Feliński)
Panujący tak powinien rządzić, żeby go dobrzy kochali, a źli się go
bali. (św. Anzelm z Canterbury)
Zło uszczęśliwia na teraz; dobro – na wieczność.
LESŁAW
Czego by nie powiedzieć o Lesławie,
nic nie zaszkodzi jego złej sławie.
Lesławowi
Grzech jest trucizną; kto w grzechu smakuje,
Niechże wie pewnie, że go grzech otruje.
(Łazarz Baranowicz)
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Zanim osądzisz grzech, staraj się poznać pokusę i postaw się na miejscu tego, kto zgrzeszył.
(Sentencja niemiecka)
Łatwiej cudze grzechy ganić, niż się ze swoich poprawić.
(Wacław Potocki)
„Niebieskie ptaki” nie mają rekomendacji nieba.
LESZEK
Leszkowi
Gdy kobiecie bukiet róż przynosisz,
o uśmiech już się nie prosisz.
Bezwstydnej kobiety nie ustrzeżesz, a skromna straży nie potrzebuje.
(św. Hieronim ze Strydonu)
Chociaż błyszczy na płocie piękna szata złota,
Nie ozdobi ona płota.
(Wespazjan Kochowski)
Od trzech klęsk: pożaru, wojny i złej żony zachowaj mnie Panie!
(Wacław Szymanowski)
Skłonna do zdrady nie zdradza swej skłonności.
LETYCJA
Letycji
Wartość cierpienia? –
perła zbawienia.
Gdy ci błogi los się zmienia, kiedy w sercu ból zagości,
Pomnij, że Bóg przez cierpienia zwykle wiedzie do radości.
(Adam Naruszewicz)
Cierpieć krzywdę pochlebia wielkim duszom. (Friedrich Schiller)
Tylko słabi giną w objęciach przeciwności; silni karmią się i hartują
u jej piersi.
(Józef I. Kraszewski)
Na pustyniach rozpaczy budujmy oazy nadziei.
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LIDIA
Lidia zawsze prawa, choćby na mękach –
i w przeciwnościach życia nie stęka..
Lidii
Za wszystko, co nas gorzko zwodzi,
Dość znaleźć jedno szlachetne serce;
Jeden poczciwy stu złych nagrodzi. (Narcyza Żmichowska)
Mowa jest srebrem, a złoto milczeniem,
Lecz największym skarbem jest czyste sumienie.
(Dominik Rudnicki)
Człowiek prawy ostatnią kroplę krwi wytoczy,
A z drogi, którą wiedzie sumienie, nie zboczy.
(Franciszek Karpiński)
Gdy cię budzi sumienie, pora wstawać do pokuty.
LILIANA
Bądź jak kryształ czy lilia czysta:
kryształu, gdy upada
i tłucze się - nikt nie składa,
a z lilii zwiędłych nikt nie korzysta.
Liljanie
Błogosławione te jasne i proste
Serca wierzące z słodyczą gołębią,
Które przetrwawszy ciężką losu chłostę,
Szlachetnych pragnień w sobie nie wyziębią.

(Adam Asnyk)

Sercu stałemu i śmierć i przygoda
Wszystko zarówno – tak zysk, jak i szkoda.
(Wacław Potocki)
Serce ludzkie bez pana być nie może. Gdy w nim Bóg nie panuje, to
szatan nim zawładnie.
(Johann M. Sailer)
Idź za głosem serca. Ale nie licz na jego echo w sercach innych.
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LOLA
Nie podlega wdziękom Loli,
kto swą wdzięczność niewoli.
Loli
Gdzie wolność nie zna hamulca i prawa,
Tam dla słabego bardzo kiepska sprawa.
(Wespazjan Kochowski)
Wolnym jest, kto ma sumienie wolne od grzechu i zbrodni.
(św. Hieronim ze Strydonu)
Człowiek uważa za swą wolność to, za pomocą czego zyskuje niczym
nie ograniczone możliwości zaspokojenia swoich pragnień i uczynienia zadość swojej ambicji. Historia temu przeczy.
(Rabindranath Tagore)
I cóż ci po wolności, skoro uwięziłaś ją w pudle telewizora.
LOLITA
Lolicie
Wielu uroda o śmierć przyprawiła
I bardzo wielu cnoty pozbawiła.

(Józef E. Minasowicz)

Gdy masz twarz piękną, postępuj pięknie, żeby twe brzydkie czyny
nie ujęły twarzy piękności; gdy twarz jest brzydka, to defekt natury
staraj się nagrodzić cnotliwymi uczynkami.
(Bias z Prieny)
Póty się człowiek w pięknej rzeczy kocha, póki piękniejszej nie ujrzy.
(Mikołaj Rej)
Piękno z miłości wyrasta i w duszę wzrasta.
LONGIN
Przy zabawnym Longinie
długi żywot – chwilką minie
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Longinowi
Albowiem trzeba żyć dobremu człeku
Nie tylko sobie, ale i przyszłemu wieku. (Szymon Zimorowic)
Życie nieużyteczne jest jakby przedwczesną śmiercią.
(Johann W. Goethe)
Życie to kropla miłości, która ożywia wszechświat.
LONGINA
Serc rozdartych przyczyna:
nieugięta Longina.
Longinie
Cóż silniejszego od słabej niewiasty?
(Anna L. Staël)
Kobiety w kościele są święte, na ulicy są jak aniołowie, w domu - jak
diablice, w oknie - jak sowy, na progu domu – jak paplające sroki.
(William Szekspir)
Kobieta tak bardzo pragnie wyjść za mąż, żeby i za diabła poszła,
gdyby się go nie bała.
(Karol J. Weber)
Małżeństwo: miłość dozgonna w płatkach i kolcach róży.
LOTAR
O zmyślną rękę lotnika - Lotara,
niejedna stewardesa się stara.
Lotarowi
Matki dają naszemu duchowi ciepło, a ojcowie – światło.
(Jean Paul Richter)
Gdy ojciec dostał dobrego zięcia, zyskał syna; gdy dostał złego – stracił córkę.
(Stanisław Jarzyna)
Ciemną przeszłość rodziców trzeba zakrywać przed oczami dzieci,
żeby ich nie gorszyć.
(Henryk Sienkiewicz)
Ojciec dźwiga brzemię odpowiedzialności za ród ludzki.
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LUBOMIR
Lubomirowi
Trzeba dla świętego spokoju
znieść wiele udręk i niepokoju.
Trwalsza jest pamięć dzieł pięknych w pokoju,
Niż laury zlane krwią i łzami w boju. (Marcin Molski)
Święty pokoju, tę masz wadę w sobie,
Że ludzie radzi gnuśnieją przy tobie. (Jan Kochanowski)
Błogosławieni, którzy dla pokoju gotowi znosić upokorzenia.
Chcesz mieć pokój prawy, nie miej ze złym sprawy. (Przysłowie
polskie)
LUBOMIRA
Lubomirze
Serce to źródło uczuć, szczęścia i słodyczy,
Początkiem bywa błędów, żalu i goryczy. (Józef E. Minasowicz)
Trudna jest wiedza, lecz rozumu płonna;
Co rozum zdoła pojąć, to serce dokona. (Emil Zegadłowicz)
Rola nie uprawiana, choć urodzajna, chwasty i ciernie rodzi; tak
samo ludzkie serce. (św. Teresa z Avila)
Najczęściej dopiero wtedy, kiedy życie się kurczy – serce się rozrasta.
LUCJAN
Czy jesteś bez serca Lucjanie?! wciąż serca odmawiasz Lucynie.
Lucjanowi
Nie ten wiersz dobry, co dobrze zabawi,
Lecz który dobra chociaż trochę sprawi. (Wiktor Gomulicki)
Dla prozy życia nie można wyrzekać się poezji, a poezja jest wszystkim, co wyższe i piękne, co ducha podnosi.
(Gotthold E. Lessing)
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Żadne naczynie nie zawiera w sobie tylu zbawiennych leków, posiłków i trucizny, jak – kałamarz.
(Stanisław Jarzyna)
Szkoda zdrowia dla tej „sztuki”, którą zrodziły chore pomysły.
LUCYNA
Kto złote serce Lucyny skradł,
w rączki jej mamuśki wpadł.
Lucynie
Nie ten jest egoistą, kto od ludzi stroni,
Ale ten, kto za bliźnim jak za łupem goni. (Adam Mickiewicz)
Samolubstwo szuka tylko własnego dobra, miłość szuka dobra drugich. Samolubstwo chce mieć wszystkich jako niewolników, miłość –
wyzwala niewolników; tamto każe służyć, ta – służy; tamto wyzyskuje, ta się poświęca.
(Tomasz à Kempis)
Nasza miłość własna sprawia, że nasze cnoty i cudze wady widzimy
przez szkła powiększające.
(Johann W. Goethe)
Najczęstszy trójkąt małżeński: on, ona i miłość.. własna.
LUDMIŁ
Że lud miłuje, głosi Ludmił populista,
a ważna dla niego tylko - wyborcza lista.
Ludomiłowi
Wolę otwartego nieprzyjaciela, niż obłudnego przyjaciela.
(Andrzej M. Fredro)
Strzeż się człowieka, który ciągle cnotę i religię ma na ustach, który
dobre uczynki tak pełni, żeby je ludzie widzieli, który nazbyt narzeka
na zepsucie świata i innych ostro potępia, który jest zbyt uniżony wobec przełożonych, a wobec podwładnych nadmiernie ostry.
(Adolf von Knigge)
Skoro szklisz oczy, nie wciskaj do nich kitu.
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LUDMIŁA
Przy oziębłej Ludmile
zimno wieje na mile.
Ludmile
Im serce przeszkód ma więcej, tym zwykle kocha goręcej;
A co nam łatwo przychodzi, to często niesmak w nas rodzi.
(Ignacy Legatowicz)
Bez serca – wszak wiecie – trudno żyć na świecie.
(Szymon Zimorowic)
Źle jest gdy głowa pusta, ale gorzej gdy puste serce.

(Mór Jokai)

Nie buduj stabilizacji na lodowatym sercu.
LUDWIK
Dla Ludwika marzenia o raju szczęśliwym
kończą się na ogródku - przydomowym.
Ludwikowi
Bóg jest dobry i miłosierny, bo święty; ludzie surowi są dla cudzego
grzechu, choć sami grzeszni.
(św. Jan Chryzostom)
Bóg świata to Pan miłosierny:
Dla pysznych pyszny, ale wiernym wierny.
A kto w Bogu położy całe zaufanie,
O tym ma Pan Bóg ojcowskie staranie.

(Zygmunt Krasiński)

(Adam Mickiewicz)

Miłosierdzie Boże podnosi upadłych i ściąga na ziemię tych, którzy
na świecznikach.
Ludwik św. (12 lutego)
Na świętego Ludwika na grudzie koń utyka.
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(Przysłowie polskie)

LUDWIKA
Ludwice
O niebieskich migdałach nie marz,
jeśli na uwadze Niebo masz.
Stateczny umysł pamiętaj zachować,
Kiedy cię pocznie nieszczęście frasować.
Także i w górę nie radzę ci wylatać,
Kiedy się szczęście z tobą zacznie bratać.
(Jan Kochanowski)
Gdzież jest róża bez kolców, gdzie bez żądła miody?
Smutek ściga wesele, goni pogrzeb gody.
(Szymon Szymonowic)
Nie w szczęściu, ale w nieszczęściu okazać może człowiek prawdziwą
swą wielkość i cnotę.
(Friedrich Schiller)
Szczęście nawet jeśli zapuka pod niewłaściwy adres, nikt je nie traktuje persona non grata.
Gdyby nie było panny Ludwiki, to by nie było tańca, muzyki.
(Przysłowie polskie)
LUIZA
Luizie
Życie to nie tylko igraszki
i modne fatałaszki.
Trzeba karać występki, ułomności darować,
Bez względu na stan, miłość braterską zachować.
(Julian U. Niemcewicz)
Pobożny boi się, aby Boga nie stracić, bezbożny – aby go nie znalazł;
bo pierwszy spodziewa się od Niego nagrody, drugi obawia się kary.
(Blaise Pascal)
Rodzice karaniem sprawiają dzieciom krótką i małą boleść, aby je od
wielkiej i wiecznej kary zachować.
(św. Grzegorz Wielki)
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Bóg jest sprawiedliwy: karze także za cudze grzechy. Tych, którzy je
usprawiedliwiają.
LUKRECJA
Lukrecja, niczym księżna Ferrary –
serwuje gościom swe trujące humory.
Lukrecji
Ten jest prawdziwie samotnym na ziemi,
Kto nawet współczuć nie umie z drugimi.
(Adam Asnyk)
Naród bez wiary w Boga, a człowiek bez miłości w sercu jest żywym
trupem.
(Johann Holl)
Miłość własna swe zalety podnosi, wady ukrywa; natomiast dobre
uczynki bliźnich pomniejsza, a wady powiększa i odkrywa.
(Stanisław Jarzyna)
Łatwiej strawić kamień niż kamienne serce.
LUKRECJUSZ
Lukrecjuszowi
Czemu łapówka ręce brudzi? –
bo bez mydła do nich wchodzi.
Kto sumienia uchyli na jeden grzech mały,
Inne się tą dziurą będą napierały.
(Szymon Szymonowic)
Rankiem głos sumienia nudzi,
Nad wieczorem zaś dręczy i przeraża,
A nocą ze snu okropnego budzi.
(Juliusz Słowacki)
Oprócz sumienia, żadnego innego żandarma w naszych czasach szanować się nie godzi.
(Adam Mickiewicz)
Warto się ugryźć w język, by nie gryzło potem sumienie.
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ŁAZARZ
I Łazarz się niespokojnie wierci,
gdy poczuje oddech śmierci.
Łazarzowi
Bo mężny na śmierć ze wzgardą spoziera,
Nędzarz jej pragnie, tchórz się jej wydziera;
Kto mi dał życie, niechaj je odbiera.

(Adam Mickiewicz)

Dopiero po śmierci przekona się człowiek, jak wszystko na tej ziemi
jest marne i małe, a rzeczy niebieskie jak wielkie są i cenne.
(T.S.J. Pesch)
Byłoby to prawdziwym szczęściem dla złych, a nieszczęściem dla dobrych, gdyby ze śmiercią wszystko się skończyło.
(Platon)
Śmierć to motyl wzlatujący ku słońcu po zrzuceniu kokonu.
ŁUCJA
Przypominać trzeba ciągle babci Łucji,
że nie czeka się ze spowiedzią do czasu demencji.
Łucji
Myśl długo a rób prędko, gdy nie chcesz żałować;
Zawsze lepiej nie grzeszyć, niźli pokutować.
(Wacław Potocki)
Za późno wtedy za grzechy żałować,
Gdy już do grobu mają ciało chować.
(Dominik Rudnicki)
Póki żyjesz, nie sromota poprawić złego żywota.
(Arnold Żeglicki)
Najłatwiej się człowiek n a w r a c a, gdy już droga bez wyjścia.
Łucja św. (13 grudnia)
Na świętą Łucę noc się z dniem tłuce. Przysłowie polskie)
Święto Łucji dzień króci. (p.p.)
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ŁUKASZ
Łukasz nie zawsze swój łuk napina,
chyba że dorodna zwierzyna...
Łukaszowi
Wychowanie ukształca umysły narodu;
Drzewo tak potem rośnie, jak je nagniem za młodu.
(Jan N. Kamiński)
Lepiej wychowuje serdeczne ciepło, gorzkie młodych lat doświadczenie, praca, cierpienie, a nawet błędy, niż najrozumniejsza teoria.
(Józef I. Kraszewski)
Wychowanie bez Boga czyni człowieka bezbożnym.
(Albert M. Weiss)
Zadanie wychowawcze dorosłych: przygotować dzieci do mądrego
przeżycia durnej młodości.
Łukasz św. ( 18 października)
Na święty Łukasz czego w polu szukasz. (Przysłowie polskie)
MACIEJ
Maciejowi
Łatwiej iść pod wiatr Macieju,
gdy pomyślne wiatry w plecy wieją.
Ugruntujesz się w dobrym i duszę twą zbawisz,
Gdy choćby w czym najmniejszym co dzień się poprawisz.
(Adam Krasiński)
Nie trzeba odkładać nawrócenia do Boga, bo On pokutującemu obiecał przebaczenie, ale grzeszącemu nie obiecał jutra.
(św. Augustyn)
Bez pokuty człowiek do zła przykuty.
Jaki Maciek do kościoła, taki i z kościoła. Przysłowie polskie)
Jeszcze skóra na baranie, już się Maciek upił za nię.(p.p.)
Krewny jak żerdź po płocie, Maciek po Dorocie. (p.p.)
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Maciek zmarł, leży na desce, a piłby jesce. (p.p.)
Maciek z Maryną są najlepszą maszyną. (p.p.)
Maćku, wstawaj do roboty! „Kiejem chory”. Maćku, chodź jeść. „A
gdzie moja wielka łyżka?” (p.p.)
Zalecał się Maciek Marynie, póki widział kluski w kominie. (p.p.)
Maciej św. (24 lutego)
Jak święty Maciej zimy nie roztopi, chuchać będą w rękawice chłopi.
(p.p.)
Na świętego Macieja pierwsza wiosny nadzieja. (p.p.)
Na święty Maciej lody wróżą długie chłody, a gdy płyną już strugą, to
i zimy nie długo.(p.p.)
Na święty Maciej skowronek zapiej.(p.p.)
Skoro po Macieju drzewa się ogrzeją, pobiegnij do sadu, oczyść go z
owadu. (p.p.)
MAGDALENA
Madzia nie zawsze jest święta:
mniej na co dzień, bardziej od święta.
Magdalenie
Najulubiensi Bogu maluczcy a prości,
Bo są kandydatami Jego do świętości.

(Józef B. Zaleski)

Aby zostać świętym w niebie, trzeba nim być już na ziemi.
(Albert M. Weiss)
Świętość to przekuwanie szarej rzeczywistości w tęczę miłości.
Gospodyni Magda, co ty będziesz jadła? Groch się nie urodził, kapusta przepadła. (Przysłowie polskie)
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Gospodyni Magda: świniom plewy zjadła, pomyje wypiła, świnie pomorzyła.(p.p.)
Koń srokacz, żona Magda: co ma Bóg dać, to i tak da. (p.p.)
Magdalena św. (25 maja)
Z Magdaleną knam kanikuła wschodzi, święty Bartłomiej onę precz
odwodzi. (p.p.)
MAJA
Czy to w listopadzie, czy w maju,
dla mnie wiosną zawsze jesteś – Maju.
Mai
Korzystaj z wiosny: odśwież trelem skowronka swe przygaszone
serce, przetrzyj zmęczone oczy soczystą zielenią pól i ubarw pigmentem słońca wyblakłą twarz. Nie przegap jej pierwszych zapachów:
upojnych woni konwalii, bzu, akacji i jaśminu. Tej straty nie wynagrodzi ci nawet lipowy zapach lata!
(Kamil Joltaren)
O wiele lepszym jest to, co zrobiła natura, niż to co zrobiła sztuka.
(Cycero)
Kobieta rozkwita na wiosnę, która trwa do jesieni życia.
MAKRYNA
Dramat wielki Makryni
i to nie od gruszek:
na ślub się nie zanosi,
a zaokrągla się brzuszek.
Makrynie
Miłość jak śmierć nieużyta królów i pasterzy chwyta,
A gdy kogo opanuje, zaraz rozum odejmuje.
(Szymon Szymonowic)
Gdy miłość wchodzi drzwiami do duszy człowieka,
Wtedy zdrowy rozsądek przez okno ucieka.
(Józef E. Minasowicz)
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Mądrość i cnota są bronią przeciw występkom, jakże więc mądry
człowieku możesz być niewolnikiem grzechu?! Gdy ślepy błądzi, to
każdy z litości naprowadza go na drogę; gdy widzący wpadnie w dół,
to go wyśmiewają.
(Johann G. Herder)
Łzy: krople rosy na róży serca.
MAKARY
Odstawienie od łoża – tej bolesnej kary
nie znosi od żony – twardziel Makary.
Makaremu
Godni chwały cnotliwi starcy, ale nie ci,
Których wiek i siwiznę chęć występku szpeci.

(John Owen)

O biedna ty starości! Wszyscy cię żądamy,
A kiedy przyjdziesz, na cię narzekamy.
(Jan Kochanowski)
Starzy ludzie są jak zużyte książki, których oprawa brzydka i zdarta,
a ceni się je według tego, co wewnątrz zawierają.
(George Herbert)
Kiedy starość płacze, deszcz ją jeszcze moczy.
Makary św. (2 stycznia)
Makary jasny, będzie wrzesień krasny. (Przysłowie polskie)
MAKSYM
Maksymowi
Życiowa kraksa –
życie na maksa.
Chwaląc, stawiamy się na równi z tym, kogo chwalimy.
(Johann W. Goethe)
Znajdziem tysiąc pochlebców w pośrodku wesela;
Nieszczęście prawdziwego wskaże przyjaciela.
(Adam Naruszewicz)
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Kto często powtarza, że nie dba o pochwały, ten albo ich nie miał,
albo miał mało, albo też ich nie wart.
(Johann Holl)
Fałsz, to jak lukier na muchomorze.
MAKSYMILIAN
Męstwo świętego Maksymiliana
i niewiernych rzuca na kolana.
Maksymilianowi
Gdzie wódz odważny sam kroku dostoi,
Tam żołnierz chętny śmierci się nie boi.

(Ignacy Krasicki)

Nie jest ten prawdziwie mężny, kto męstwo okazuje tylko we własnej
obronie (takie męstwo mają i zwierzęta), ale kto mężnie drugich
broni.
(Ignacy P. Legatowicz)
Jak ojciec dzielnemu synowi ważne i trudne sprawy powierza, tak i
bóg próbuje mężnych, jak wiele znieść mogą.
(Stanisław Jarzyna)
Cnoty męstwa nie zhańbi nawet gwałciciel.
Maksymilian św. (12 października)
Na Maksymila babskie lato się przesila. (Przysłowie polskie)
Na świętego Maksymiliana podaj futro dla pana. (p.p.)
MALINA
Malinie
Twa słodkość niech ci nie przejdzie,
gdy gorzkie życie nadejdzie.
Niech z twoich skarbów wsparcie ma ubogi,
A z serca jego modlitwa popłynie,
Aby nieszczęście mijało twe progi
I błogosławił Bóg twej rodzinie.
(Narcyza Żmichowska)
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Kto w szczęściu wspiera ubogiego, tego w nieszczęściu Bóg wspierać
będzie.
(św. Bernard z Clairvaux)
Na nagrobku Edwarda Courtenay był napis: „Co rozdałem, mam teraz; co roztrwoniłem – miałem; com pozostawił – straciłem”.
(Johann Holl)
Kto skąpi biedakowi chleba, na otręby nie zasługuje.
MAŁGORZATA
Małgorzacie
Wykorzystuj wszystkie okazje - Małgosiu,
by się śmiechem szczerym zanosić.
Dla tych ramion, co się trudzą, ty się dziecię módl o siłę;
Dla rzuconych w stronę cudzą o swój krzyżyk i mogiłę;
Tym, co płaczą – o pociechę; tym co cierpią – o wytrwanie.
(Maria Konopnicka)
Dobrze, że duszę w modłach podnosisz do nieba,
Ale żyć przede wszystkim po Bożemu trzeba.
(Adam Krasiński)
W pieśni naszej jest potęga, która z ziemi w niebo sięga.
(Wincenty Pol)
Z modlitw i łez żon marynarzy tworzy się stopa wody pod kilem.
Małgorzata św. (10 czerwiec)
Deszcz na świętą Małgorzatę jest orzechom na stratę.
(Przysłowie polskie)
Ze świętą Małgorzatą zaczyna się lato.(p.p.)
MARCELI
Marcelemu
Kto do kościoła chodzi od święta,
o tym od święta tylko Bóg pamięta.
O, jakże trudno z tych ziemskich padołów
Podlatać myślą grzeszną do aniołów. (Juliusz Słowacki)
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Lecz, gdy ktoś już raz z drogi cnoty skręci,
Wszystko idzie źle, mimo dobrych chęci.

(William Szekspir)

Największym grzechem jest przechwalać się ze swych grzechów.
(Friedrich von Logau)
Zastanawiające, z jaką lekkością niektórzy ciężko grzeszą!
MARCELINA
Marcelinie
Do czego to doszło, dziś białogłowy
farbują na zielono głowy!
Kiedy ci złości ludzkiej chce szkodzić potęga,
Wznieś ducha tak wysoko, gdzie złość nie sięga. (Adam Krasiński)
Gdyby rozgniewany mógł widzieć, jak szpetnie w gniewie wygląda,
nigdy by gniewem się nie uniósł.
(św. Jan Chryzostom)
Gniew odbiera rozum właśnie wtedy, gdy go najwięcej potrzeba, aby
na rzecz nas irytującą nie zważać.
(Jan Federowicz)
Unosząc się gniewem nie zlecisz do nieba.
MARCIN
Marcinowi
Po zawodach miłosnych u panów - panie
zdobywają ponownie nad nimi panowanie.
Jak ciemny grób, jak czarna noc, tak bez miłości życie;
Miłość to blask, miłość to moc, to słońce na błękicie.
(Franciszek D. Kniaźnin)
Miłość stanowi ostateczna treść wszystkiego, co nas otacza. Jest nie
tylko uczuciem, jest prawdą, tą radością, która znajduje się na dnie
całego stworzenia.
(Rabindranath Tagore)
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Filantropia jest jak kokotka, która się stroi i przegląda w lustrze; miłość prawdziwa jest jak dobra matka, która tylko troszczy się o dzieci,
a o sobie zapomina.
(Albert M. Weiss)
Miłość, gdy bezgraniczna – przekracza granice wszechświata i dociera do Boga.
Jak w potrzebie: mój Marcinku, proszę ciebie; gdy potrzeba przeminie: słuchaj chamie Marcinie.
(Przysłowie polskie)
Uczył Marcin Marcina, a sam głupi jak świnia. (p.p.)
Marcin św. (11 listopada)
Gdy święty Marcin w śniegu przybieżał, będzie po pas całą zimę leżał.
(p.p.)
Kiedy na Marcina lód, bywa błotno koło Gód. (p.p.)
Od świętego Marcina zima się poczyna. (p.p.)
Święty Marcin po lodzie, Boże Narodzenie po wodzie. (p.p.)
MARCJAN
Mówiłeś Marcjanie, że się nic nie stanie –
teraz Marcysia jest w odmiennym stanie.
Marcjanowi
Gdy wiele godnych czynisz spraw, mów o tym mało;
Bo coś sprawie przyczynił, ujmiesz próżną chwałą.

(John Owen)

... serce poczciwe nie umie uczuć, ile jest piekła w obrażonej dumie.
(Adam Mickiewicz)
Próżność jest wadą wszystkich artystów. Artysta bez próżności jest
jak kobieta, która nie chce się podobać –
a jak wiadomo, takiej nie ma.
(Heinrich Laube)
Cierpi ego, gdy wydumane ambicje trzeba godzić z biedą.
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MARCJANNA
Marcjannie
Małżeństwo to nie orkiestra dęta:
nie potrzebuje teściowej – dyrygenta.
Bardzo pilno uważaj, co kiedy wyrzeczesz;
Co z gęby wyszło, tego siłą nie wywleczesz.
(Wacław Potocki)
Z ust dobrych dobra mowa, ze złych zła wypływa;
Nie dziw: jaka przyczyna, taki skutek bywa.
(Szymon Szymonowic)
Gdzie słów wiele, tam ubóstwo ducha. Winne latorośle tym mniej
gron mają, im więcej liści.
(Piotr Skarga)
Bardziej od czosnku cuchnie niewyparzona gęba.
MAREK
Poświęcił się dla całej rodziny Marek:
mamie swej oddał czas, żonie - zegarek.
Markowi
Bardzo dobrze zrobiłeś. Dobra żona – złoto;
Z nią nawet i ubóstwo znosi się z ochotą.
(Aleksander Fredro)
Bo z dobrą żoną milszy jest rok nędzy,
Niźli dzień jeden przy bogatej jędzy.
(Marcin Molski)
Kto do ślubnego ołtarza nie przystępuje tak jak do ołtarza ofiarnego,
ten nie znajdzie w małżeństwie szczęścia.
(Albert Maria Weiss)
Zapomnij to, co wybaczyłeś; wybaczaj także i to, o czym nie potrafisz
zapomnieć.
Poszedł Marek na jarmarek, kupił sobie byczka;
przyszedł do dom, pojrzał pod ogon, aż tu jałowiczka. (p.p)
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Marek św. (25 kwiecień)
Jak długo żaby przed Markiem krzeczą, tak też długo potem milczeć
muszą. (p.p.)
Sadź ziemniaki w wilję świętego Marka, to będzie pod krzakiem
miarka. (p.p.)
MARIA
W wierze i miłości oddana
tylko dla swego Pana.
Marii
Miejsce człowieka świętym nie robi. Można nie być w Jerozolimie,
ale żyć w świętości. (św. Ignacy Loyola)
Prawdziwa mądrość zawsze jest święta, prawdziwa świętość zawsze
jest mądra. (Ralph Emerson)
Najłatwiej się uświęcać za pomocą p o ś w i ę c e n i a.
Przez ludzi do chleba, przez świętych do nieba. (p.p.)
Ani grali, ani bębnili, a Marysię oczepili. (p.p.)
Jak nie ma panny Marianny, dobra i Maryśka. (p.p.)
Każda Maryna może mieć syna. (p.p.)
Marja św. (Najświętsza Maryja Panna)
Dobrze służyć Marji, bo odziewa i karmi. (p.p.)
Kto kocha Marję, ten pości w wilję. (p.p.)
MARIAN
Marianowi
Czemuż to wesołku Marianie
twa dusza w opłakanym stanie!?
Naucz się z swojej własnej wyzuć woli,
Mieć nie to co chcesz, lecz co ci Bóg pozwoli.
(Elżbieta Drużbacka)
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Trzy rzeczy są bogactwem człowieka: wiara, zdrowie, uczciwość.
(Stanisław Jarzyna)
Nie każdy może być wielkim i uczonym, ale każdy może i powinien
być uczciwym.
(Marek Aureliusz)
Kto żyje poczciwie i dobrze spełnia swe obowiązki, ten dobrze służy
ojczyźnie.
(Henryk Sienkiewicz)
Droga do doskonałości to nie asfalt, ale dziury, błota, muldy...
MARIANNA
Wiele nabyła Marianna mądrości
z ludzkiej głupoty i z życia przeciwności.
Mariannie
Bo człowiek uczony,
Co pracuje dla dobra kraju i obrony,
Więcej znaczy choć biedny, niż pyszni bogacze.
(Jan N. Kamiński)
Jeśli kto mniej nauki posiada od ciebie,
Poucz go w jego potrzebie;
Bo nie każdemu w życiu dały Nieba
Tyle światła, ile trzeba.

(Ludwik Rajszel)

Nauki młodych żywią, starych rozweselają; w szczęściu są ozdobą, w
nieszczęściu pociechą.
(Cycero)
Nie sztuka się wykształcić, sztuka – ukształtować.
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MARIOLA
Marioli
Większość dziewcząt liczy na małżeństwo,
większość chłopców – na czystość dziewczęcą.
Po cóż obietnicą łechcesz? Wręcz mów „nie dam”, gdy dać nie chcesz.
Słowo nie wiatr; wiernie dane ma być wiernie dotrzymane.
(Ignacy Legatowicz)
Nie trzeba obiecywać tego, czego nie chcesz lub nie możesz dotrzymać. Jeden mamy język a dwie ręce, abyśmy byli hojniejsi czynem
niż słowem.
(św. Ignacy Loyola)
Najczęściej o swych obietnicach zapominają władcy, ludzie bogaci,
niesumienni dłużnicy i niewiasty.
(Karol J. Weber)
Romeo: na gitarze dotąd brzdąkał, aż brzdąca wybrzdąkał.
MARIUSZ
Mariuszowi
Pilny wykłada biochemię na uniwersytecie,
leniwy – chemię w supermarkecie.
Oszczędność biedę w dostatek zamieni;
Pracą nie złotem silne narody.
Wspaniała Wisła czerpie swoje wody
Z drobnych strumieni. (Maciej K. Sarbiewski)
Trzeba żyć oszczędnie i liczyć się z groszem, bo gdy człowiek nie żyje
uczciwie ze swej pracy, musi żyć nieuczciwie z pracy drugich.
(Jonathan Swift)
Choćby kto najpilniej pracował, to jeśli nie umie oszczędzać, ręce zedrze – a nic się nie dorobi.
(Benjamin Franklin)
Nie zaoszczędzisz na nie wykorzystanym czasie.
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MARLENA
Marlenie
Z twego małżeństwa refleksja taka:
trafiła pirania na szczupaka.
Pospolicie przy gładkości bywa serce pełne złości.
(Szymon Zimorowic)
Kto żeni się z panną dlatego, że piękna, tak samo robi jak człowiek,
który kupuje majątek ziemski dla pięknych róż. Nawet to drugie byłoby rozumniejsze, bo róże kwitną co roku, a piękność przemija.
(August Kotzebue)
Nie trzeba pragnąć zbyt pięknej żony, bo posiadana piękność szybko
spowszednieje, a zawsze strzec jej trzeba.
(Jean J. Rousseau)
Brzydota sama sobie jest obroną; piękno – wszystkich r o z b r a j a..
MARTA
Marta to okrutna pani,
kogo kocha – karci, rani.
Marcie
Są lekarstwa na wszystkie choroby człowieka,
Lecz lekarstwa na miłość nikt się nie doczeka.
(Józef I. Minasowicz)
Lecz ze wszystkich tyranek najokrutniej rani
Sroga miłość, ta wszystkich wielowładna pani.
Sama jej słodycz jadem śmiertelnym, a przecie
Człek wie każdy, że bez niej gorzko żyć na świecie.
(Adam Naruszewicz)
Miłość często przemienia człowieka w zwierzę, ale często i zwierzę w
człowieka.
(William Szekspir)
Miłość: róża, która schowała kolce.
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Gospodyni Marta niewiele warta. (Przysłowie polskie)
Trafiła Marta na Gotarta. (p.p.)
Marta św. (29 lipca)
Około dnia świętej Marty ze żniwami już nie żarty. (p.p.)
Święta Marta odpędza głód do czarta. (p.p.)
MARYLA
Maryli
Bagaż zmartwień szybko topnieje,
gdy się człowiek z przeciwności śmieje.
Niebo samo nie spadnie, trzeba je osiągnąć;
I Pan Bóg sam nie zstąpi, potrzeba Go ściągnąć.
(Adam Mickiewicz)
Wierzę, że wizja raju promienieje nam ze światła słonecznego, z zieleni ziemi, z płynącej rzeki, z cichego spokoju poranka zimowego, z
piękności oblicza ludzkiego i z bogactwa ludzkiej miłości.
(Rabindranath Tagore)
Choć furtka do nieba ciasna, to jednak najprędzej się przez nią porzeciśnie ten, kto ma największe brzemię zasług i największy krzyż
dźwiga.
(Albert M. Weiss)
Przychylając innym nieba, bacz co twej rodzinie trzeba.
MARYNA
Marynie
Miłość wszystko słodzi,
źle jednak - gdy przesłodzi.
Miłość jest osią, na której świat stoi,
Poezją w życiu, a życiem w poecie,
Także i kluczem do szczęścia podwoi,
Bezdenną czarą, co przyrodę poi.
(Jadwiga Łuszczewska – Deotyma)
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Każdy niech dobrze wprzód się zastanowi,
Nim „kocham ciebie” drugiej duszy powie.

(Aleksander Fredro)

Nic bardziej nie zbliża kochających jak oddalenie.
(Peter Sirius)
Miłość nie tylko wybacza, ale i baczy na potrzeby.
MARZENA
Lata biegną, zmarszczki na twarzy,
a ona tylko o księciu marzy.
Marzenie
Nadziejo! Ty się zawsze uśmiechasz do człeka;
Tobą jeszcze ten żyje, kto dziś śmierci czeka.
(Franciszek Karpiński)
Gdy odbierzesz człowiekowi nadzieję i sen, to go uczynisz najnieszczęśliwszą istotą na ziemi.
(Immanuel Kant)
Nadzieja to wielkie bogactwo: kto ją utraci, jest największym bankrutem.
MATEUSZ
Współczesny Mateusz
to w młodości ateusz,
lecz gdy starość go dostanie,
z pokorą woła: „O, Panie!”
Mateuszowi
Na głębszych fundamentach wyższy mur stać może,
I wyższy rozum tylko na głębszej pokorze.
(Adam Mickiewicz)
Lepszy jest pokorny wieśniak, który w prostocie serca Bogu służy, niż
pyszny mędrzec, który bieg gwiazd śledzi.
(Tomasz à Kempis)
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Prawdziwa pokora stara się nie dostrzegać cudzych błędów, nie skłania uszów do wsłuchiwania się w pochwały o sobie, nie korzysta z
języka do wychwalania się i z nóg do biegania za ziemskimi honorami.
(Karol J. Weber)
Pokorny przygryza język, aby innym nie krwawiły serca.
Mateusz św. (21 września)
Gdy święty Mateusz w śniegu przybieżał, będzie po pas całą zimę leżał. (Przysłowie polskie)
Pogoda na świętego Mateusza, cztery niedziel się nie rusza. (p.p.)
Święty Mateusz dodaje chłodu i raz ostatni podbiera miodu. (p.p.)
MATYLDA
Matylda w grze w szachy daje chłopcom maty,
a oni w grze w miłość – wyrównują straty.
Matyldzie
Nic tak nie zachwyca zakochanych, jak obcowanie z naturą: szum
lasu, śpiew ptasząt, woń kwiatów – wszystko mówi o miłości. Wszak
cała natura jest jakby wielkim warsztatem miłości, gdzie wszystko
szuka się i łączy pod wpływem twórczej siły.
(Berta Suttner)
Natura jest najlepszą mistrzynią i przyjaciółką człowieka. Wśród
wrzawy wielkiego miasta, gdzie wre walka o byt, gdzie pełno brudów
moralnych i materialnych, intryg, zabiegania – nie ma człowiek
czasu ani potrzebnego spokoju, aby się zastanowić nad sobą i żyje
jakimś sztucznym, gorączkowym życiem.
(Jaske Teodor Choińki)
Im więcej podbijamy naturę, tym więcej stajemy się od niej zależni.
(Karl F. Mohr)
Głąb nawet z księgi natury nie wyczyta miłosnego alfabetu.
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MAURYCY
Maurycemu
Wziął w swoje ręce interesy Franki,
teraz ma na nich kajdanki.
Nie kto ma złoto i perły i szaty,
Ale ten, kto na swoim poprzestał, ten bogaty. (Jan Kochanowski)
Umarł bogacz, bogactwa jego zmartwychwstały,
Które w skrzyni, jak w trumnie, tak długo leżały. (John Owen)
Zwodnicze to jest zdanie i pozorem łudzi,
Że bogactwo jest szczęściem narodów i ludzi. (Kajetan Kożmian)
I nadmiar papierów wartościowych zaśmieca głowę.
Maurycy św. (13 września)
Jeśli jasny Maurycy, to rad w zimie wiatr rycy. (p.p.)
MEDARD
Medardowi
I warkot Harley’a ucisza nierzadko grobowa cisza.
Zawsze żałował, kto się z językiem pokwapił;
Kto zamilczał, gdzie trzeba, ten się nie poszkapił.
(Franciszek Karpiński)
Najlepiej milcz, gdy oszczerca co złego wyrzeknie o tobie. Wtedy
szkalujący speszy się, gdyż zrozumie że nim pogardzasz i sam odczuje
przykrość, jaką ci chciał uczynić. Ty wiesz, że skrzeczenie żab blasku
księżyca nie zmieni.
(św. Ignacy Loyola)
Rozsądne milczenie zawsze jest lepsze, niż nierozsądne mówienie
prawdy.
(św. Franciszek Salezy)
Gdy głusi na hałas posiedli ziemię, kocham ryby. Głosu nie mają.
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Medart św. (8 czerwiec)
Gdy się Medard rozpłacze, a Jaś nie utuli, popłacze pewnie i do Urszuli.
(Przysłowie polskie)
Medard cztery niedziele podobnych po sobie ściele.(p.p.)
Święty Medard w sobie mieści słót lub pogód dni czterdzieści. (p.p.)
MELCHIOR
Nie bawią już zabawy w doktora schorowanego Melchiora.
Melchiorowi
Rozbójnicy (jak słyszycie), biorą worek albo życie;
Lekarze (weź ich pomorek) biorą i życie i worek.
(Ignacy Legatowicz)
Jak lekarz uleczy ciężko chorego, ten z radością woła: to anioł! Gdy
przyśle słony rachunek, woła uzdrowiony: niech go diabli wezmą.
(John Owen)
Ci lekarze są najmilsi, którzy nam najmniej zabraniają, a najwięcej
pozwalają.
(Stanisław Jarzyna)
MELANIA
Melanii
Jak świnka nie może żyć bez korytka,
tak bez ploteczek niejedna kobietka.
Kobiet języki są nieprzyjaciele,
Kiedy nim która bez potrzeby miele.
(Franciszek Zabłocki)
W zgromadzeniu kobiet najłatwiej o mówcę, najtrudniej o słuchacza
– każda chce mówić, słuchać żadna.
(Aleksander Fredro)
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Niewiasta nieskromnym śmiechem znać daje, że się zna z grzechem.
(Ignacy Legatowicz)
Siłę piekła umacniają ludzkie słabości.
METODY
Miał na kobiety Metody
swoje sprawdzone metody,
lecz na taką trafił raz,
która mu sprała twarz
Metodemu
Jeśli pragniesz wieść jaką rozpuścić po świecie,
Udziel jej pod sekretem znajomej kobiecie.
(Józef E. Minasowicz)
Głupstwo pięknej kobiecie nie może zawadzić,
Bo przy piękności każda umie sobie radzić.
(William Szekspir)
W niejednej można zobaczyć kobiecie
Anielskie ciało, a duszę szatana.

(Andrzej Niemojewski)

Pustki w sercu nie zdoła zapełnić nawet pełny portfel.
MICHALINA
Michalinie
Gdy śmierć z kosą w drzwiach,
nie pora poprawiać makijaż.
Śmierć zdejmuje ciężki krzyż z ramion znużonego wędrowca, a kościół stawia krzyż na jego grobie – znak zbawienia i zwycięstwa nad
śmiercią.
(Aszalay)
Śmierć nie jest końcem wszystkiego, bo myśl, prawda i sprawiedliwość nie giną.
(Karol B. Antoniewicz)
Żyłem, bo ty chciałeś, umieram, bo każesz; zbaw mnie Panie – bo
możesz.
(św. Augustyn)
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Zmarły w wieczności swe życie przegląda w różnych wersjach: zaniechanego dobra i zła.
MICHAŁ
Kiedy do wojska wzięli Michała,
połowa dziewcząt we wsi szlochała.
Michałowi
Bo i królestwa wielkie upadają,
Kiedy o wiarę i Boga nie dbają.
(Wacław Potocki)
Cała natura mówi: „Jest Bóg!” Słoń i mrówka głoszą Jego wszechmocność, grzmot – siłę, a ocean Jego nieskończoność. Tylko człowiek mógł wypowiedzieć głupie słowa: „Nie ma Boga”.
(Francois Rene de Chateaubriand)
Bóg tylko tego opuszcza, kto Go pierwszy opuścił.

(św. Augustyn)

Chrystus zmartwychwstał także dla tych, którzy go usiłują pogrzebać.
Bierz Michale, coć Bóg daje. (Przysłowie polskie)
Nikt bez ale, panie Michale. (p.p.)
Michał św. (29 września)
Gdy noc jasna na Michała, to nastąpi zima trwała. (p.p.)
Grzmot w dzień świętego Michała, żywność przyszła, Bogu chwała.
(p.p.)
Jak grzmot po świętym Michale, to siej żyto na skale. (p.p.)
Na święty Michał, kto nie posiał, będzie zdychał. (p.p.)
Ptaszki przed Michałem odleciały, będzie ostry grudzień cały. (p.p.)
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MIECZYSŁAW
Mieczysławowi Foggowi
Od „Cafe Fogg” aż do chórów anielskich
poruszał panie - twój głos uwodzicielski.
Nie wonne kwiaty, ani puch łabędzi
Mają cię zbroić do męstwa i sławy;
Jeśli myśl ciebie bohaterska pędzi,
Niewieście rzucaj zabawy.
(Franciszek D. Kniaźnin)
Droga do sławy nie kwiatami, ale cierniami jest usłana.
(La Fontaine)
Każdy ma na tyle czasu, aby go dobrze wykorzystać.
MIECZYSŁAWA
Mieczysławie
Niejeden Adam sobie myśli,
że Mieczysławie tylko sława na myśli.
Nie darmo się serdeczną zowie miłość szczera,
Gdyż moc swą nie tyle w ustach, co w sercu zawiera.
(Józef E. Minasowicz)
Co trzyma cegły w kupie? – wapno i tynk. A co trzyma ludzi? – miłość.
(Henryk Sienkiewicz)
Miłość jest największą słodyczą i największą goryczą na ziemi.
(Eurypides)
Od miłości do nienawiści tylko jeden krok. W przepaść.
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MIKOŁAJ
Podejrzani są dziś Mikołaje każdy więcej bierze, niźli daje.
Mikołajowi
Każdą sposobność do dobrego chwytaj;
Czyń coś powinien, o resztę nie pytaj.

(Józef E. Minasowicz)

Nie zawsze mamy możliwość i siłę spełniać wielkie czyny, ale drobne
co chwila spełniać musimy – spełniajmy je więc dobrze.
(św. Franciszek Salezy)
Bóg zawsze dobrej błogosławi sprawie.

(Zygmunt Krasiński)

Darami Opatrzności winniśmy dzielić się z tymi, którzy ich nie otrzymali.
Bieda w kraju Mikołaju. (Przysłowie polskie)
Wzięli diabli Mikołajka, niechże i kołyskę wezmą. (p.p.)
Mikołaj św. (6 grudnia)
Na Mikołaja zdejmij koła – takie jego przykazanie: zdejmij wóz, a zaprząż sanie. (p.p.)
Na świętego Mikołaja czeka dzieciąt cała zgraja: da posłusznym ciasteczko, złych przekropi rózeczką.
Święty Mikołaju, wewiedź nas do raju: daj nam tyle złota, ile mamy
błota. (p.p.)
MILENA
Milenie
Choć od Kafki listy dostawałaś,
w swym sercu zawsze orła miałaś.

- 181 -

W dziejach pojedynczego człowieka i ludzkości zawsze poezja, będąca wyrazem uczuć, poprzedza naukę i filozofię.
(Józef Kremer)
Jako człowiek kocha poeta swoją ojczyznę, ale ojczyzną jego poezji
jest wszystko, co dobre i piękne, a żaden kraj nie ma wyłącznego
przywileju na posiadanie dobra i piękna.
(Johann W. Goethe)
Przyroda to najwspanialsza poezja i filharmonia świata, a Bóg – niedoścignionym Artystą.
MIŁOCHNA
Cóż Miłochna winna,
że jest taka, a nie inna.
Miłochnie
Nie masz prawa na miłość i gdzie nie ma chęci,
Żaden człowiek i powab tam jej nie przynęci.
(Józef E. Minasowicz)
Zakochani żyją w raju, a wiemy, że Adamowi i Ewie otwarły się oczy,
gdy zjedli owoc z drzewa zakazanego.
Zakochanym też się oczy otwierają – po ślubie.
(Karol J.Weber)
Miłość rodzi miłość; kochaj, a będziesz kochanym.
(Stanisław Jarzyna)
W miłosnym uniesieniu pod nieboskłon się wzlata – nie zawsze pamiętając czy ma się spadochron.
MIŁOSŁAW
Jego miłością nieustająca sława
i dźwięk, który wydają brawa.
Miłosławowi
Sława? Co to jest sława? Dym, bańka mydlana!
Dzisiaj głośna u świata, jutro zapomniana.
(Władysław Syrokomla)
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Soli Deo honor et gloria! Kto więc swojej nie Bożej chwały szuka, jest
nierozumny.
(św. Ignacy Loyola)
Sława podobna jest do wieży: budować ją trzeba długo, ale runąć
może od razu.
(Sentencja niemiecka)
Sławy można dorobić się także za otrzymane srebrniki.
MIŁOSZ
Choć w młodości do każdej się zalecał,
na starość - młodym - wstrzemięźliwość zaleca,
Miłoszowi
Bo staremu dano przenieść w pieśni i powieści
Chwałę sławnych swych przodków do potomnej cześci;
Co widzieli, słyszeli i czym sami byli.
(Władysław Syrokomla)
Człowiek, który ma swój dom na zawsze opuścić – nie traci ostatnich
chwil na łajaniu domowników, ale stara się być dla nich jak najmilszym. Tak samo starzec – nie powinien ciągle zrzędzić i suszyć głowy
młodym, ale winien być łagodnym, wyrozumiałym i dobrym.
(Michel de Montaigne)
Starzec ostro ganiący uciechy młodego wieku czyni jak wędrowiec,
który napiwszy się do woli, mąci wodę w studni. Od starca słusznie
żądamy wyrozumiałości.
(Joseph Joubert)
Wnuki głaszcząc dziadkowi brodę – chwytają go za serce i ... kieszeń.
MIRA
Mirze Zimińskiej-Sygietyńskiej
Wiele w swym życiu przetańczyłaś
i tańcem wielu obdarzyłaś.
Niech człek miłością nienawiść odpłaca,
I jako muszla, co pod ciosem ginie
Mordercę swego perłami wzbogaca. (Juliusz Słowacki)
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Z miłości ku Bogu rodzi się miłość bliźniego, zaś miłość bliźniego
podsyca miłość ku Bogu.
(św. Grzegorz Wielki)
Trzy są sposoby zyskania ludzkiej miłości: mówić zawsze uprzejmie,
nie obrażać nikogo i chętnie drugim służyć. (Jerzy A. Denhoff)
Trudno wszystkich kochać; trudniej - żyć nie kochanym przez nikogo.
MIRON
U Mirona dopiero na starość
ilość przechodzi w jakość.
Mironowi
Szczęśliwa młodość! Nawet smutki zaprawne ma rozkoszą;
Dzień szczęścia długi, żalu krótki – łzy ulgę jej przynoszą.
Szczęśliwa młodość! Swe boleści w pięknym wyraża śpiewie,
I echem własnych skarg się pieści, a o swym szczęściu nie wie.
(Adam Asnyk)
Pracą ducha uszlachetnić i uwiecznić i uświetnić,
To zadanie naszej młodzi i ojczyźnie to się godzi.

(Wincenty Pol)

Piękna jest młodość bujna, śmiała i natchniona, ale piękniejszą jest
starość, która nabyła mądrości i doświadczenia, a nie straciła wiary i
zapału młodości.
(Zygmunt Krasiński)
Dziś starość i młodość z sił opada. Ale jakże z różnych powodów...
MIROSŁAW
Mirosławowi
Gdy w zgodzie, to Kain i Abel
wybudują wieżę Babel.
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Zawsze jest złą niezgoda, najgorsza w rodzinie,
Mieć zawsze prześladowcę, szpiega w każdym kroku,
Czytać niechęć w braterskim i sercu i oku,
Chytrością chytrość płacić, żyć ciągle w niezgodzie
Takie życie – moim zdaniem – czysty obraz piekła.
(Aleksander Fredro)
Jeśli pokój czyniący nazwani są synami Bożymi, to ci, którzy sieją
niepokój i niezgodę, są synami szatana.
(św. Grzegorz Wielki)
Zgodą najmniejsze rzeczy wzrastają, niezgoda największe i najsilniejsze obala.
(św. Hieronim ze Strydonu)
Lepszy jest kompromis niż kompromitacja.
MIROSŁAWA
Mirosławie
Spełniają się tym marzenia o wieczności,
którzy poświęcają się – dla codzienności.
Gdy się nie ma co mówić, trzeba cicho siedzieć;
Lepiej milczeć rybeńko, niż głupstwo powiedzieć.
(Andrzej M. Fredro)
Zaiste miłe Bogu jest aniołów pienie,
Ale daleko milsze człowieka milczenie.

(Adam Mickiewicz)

Źle jest bardzo, gdy kto nie ma na tyle rozumu, aby dobrze mówić,
ani na tyle rozsądku, aby milczeć.
(Jean de La Bruyere)
W ciszy słychać oddech Boga.
MODESTA
Moda i Modesta ma swój czas kreacji –
ceni się je do czasu dewaluacji.
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Mężczyzna głową czuje, myśli, sądzi;
Kobieta sercem, więc nie dziw, że błądzi. (George Byron)
Zwykle człowiek broni błędów, które kocha. (Seneka)
I uczonym w piśmie przytrafiają się błędy codzienności.
MONIKA
Monice
Gdy robaczywe myśli przed zamęściem,
tam po zamęściu spróchniałe szczęście.
Z wejrzenia się poczyna, z widzenia pochodzi,
Nie jest więc ślepą miłość, gdy się z oczu rodzi.
(John Owen)
Pierwszy miłości postrzał najbardziej kaleczy;
Wiem, że rana w piersiach nie prędko się zleczy.
(Jakub T. Trembecki)
Jak trudno ogień w zanadrzu ukryć, tak trudno miłość utaić; ogień –
gorącym, serce ustami się zdradza.
(św. Ignacy Loyola)
Gdzie miłość zaczyna filozofować, tam filozof przestaje rozumować.
(Stanisław Jarzyna)
Ech, życie: gdybyż serce było obolałe tylko od wielkiego dzwonu...
NAPOLEON
Napoleonowi
Niejedną toczyłeś wojenkę,
a to mężatkę, a to o panienkę.
Oto są wojen napastniczych dzieje:
Łacno je skreślić – rzeź, grabież, pożoga
I blask, co głupie rozwesela zgraje.

(Adam Mickiewicz)

Nigdy żadna wojna nie była dobra, ani żaden pokój złym.
(Benjamin Franklin)
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Wojna jest olbrzymią krzywdą, zniszczeniem i niesprawiedliwością,
ale ma tę dobrą stronę, że budzi ducha wiary, poświęcenia, ofiary i
chrześcijańskiego miłosierdzia.
(Karol J. Weber)
Śmierć na wojnie swe żniwo zbiera kombajnem nienawiści.
NARCYZ
To narcysta zapatrzony w siebie,
nawet w oczach żony widzi tylko siebie.
Narcyzowi
Wiedza bez miłości nadyma, miłość bez wiedzy błądzi, wiedza z miłością – buduje.
(św. Bernard z Clairvaux)
Wszelki egoizm lubi się zasłaniać i stroić pozorami ogólnego dobra.
(Berta Suttner)
Wszelkie nasze egoistyczne popędy i samolubne pragnienia zaciemniają nam wizję duszy, albowiem wskazują nam tylko ciasne nasze
„ja”.
(Rabindranath Tagore)
Zazwyczaj po pierwszym zawale – świat egoizmu się wali.
NARCYZA
Narcyzie
Gdy wystawiasz się na pokaz,
wartościowe rzeczy pokaż.
Bardzo jest źle tej żonie, co nadstawia ucha;
Kto chce słyszeć zanadto, zawsze się dosłucha.
Lepiej wierzyć i ufać z serca i zwyczaju;
Ewa była ciekawa i – poszła precz z raju!

(Antoni Odyniec)

Źle się tam dzieciom powodzi, gdzie się małżeństwo rozwodzi.
(Ignacy Legatowicz)
Mężczyzna żeni się kiedy chce, kobieta idzie za mąż - kiedy może.
(Stanisław Jarzyna)
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Mężczyzna: stworzenie zdalnie kierowane hormonami.
NATALIA
Natalii
Wielkie walory Natalii:
metr w biuście, półtora – w talii.
Mężowi godność głowy domu zostawiona,
Cały rząd w nim prowadzi gospodarna żona.
(Adam Krasiński)
Być karczmarzem, leśniczym, mieć zazdrosną żonę,
To można na męczeńską zasłużyć koronę.
(Aleksander Fredro)
Tylko krzyża i boleści mało kto zazdrości.
NATASZA
Nataszy
Zło i złych szybko porzucaj,
z dobrym się im nie narzucaj.
Bohaterskich wieńców wart, choć go nie chwalą chwalce,
Ten co zachował życia hart w codziennej życia walce.
(Adam Asnyk)
Im więcej żyjemy dla drugich, tym więcej dla nas.
(Klementyna Hoffmanowa)
Kto dla drugich nie żył, nie będzie żył w pamięci drugich.
(Sentencja niemiecka)
Nie kosztuj życia – kosztem innych.
NEPOMUCEN
Nepomucenowi
Szaloną miłość z narzeczeństwa
obezwładnia kaftan - małżeństwa.
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Każdemu człowiekowi jest śmierć i żona
Z najwyższego wyroku Niebios przeznaczona.
(Wacław Rzewuski)
Małżeństwo albo nam czyni raj na ziemi, albo piekło, albo mieszaninę jednego i drugiego.
(Alojzy F. Żółkowski)
Najlepsza jest żona bogata, żeby cię utrzymywała; piękna, żeby ci się
podobała; wierna, żeby cię nie oszukiwała.
(Demostenes)
Małżeńska niewierność to jak dla gardła ość.
NIKODEM
Nikodemowi
Nie możesz być z Bogiem za Pan-Brat,
jeśli nie jest bliźni dla ciebie jak brat.
Nim się odezwiesz, pomyśl pierwej nieco,
Bo nieraz słowa, jakby z worka lecą,
Ale w nich często żadnej myśli nie ma. (Aleksander Fredro)
Myśli człowieka człowiek nie dociecze,
Lecz kluczem do nich są czyny człowiecze. (Józef E. Minasowicz)
Możesz twój sposób myślenia drugim zalecać, ale ich sposobu myślenia nie potępiaj, bo tylko Bóg wie, czyje zdanie lepsze.
(Adam Mickiewicz)
Życzliwe ziarno zawsze pada na urodzajną glebę.
Nikodem św. (15 września)
Pogoda na Nikodema, niedziel cztery deszczu nie ma.
(Przysłowie polskie)
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NINA
Ninie
Gdy głodny stoi na progu,
niewielu mówi: „Chwała Bogu!”
Jeśli chcesz mieć pociechę z twych dzieci w starości,
Zaprawiaj je do pracy i ćwicz w pobożności.
(Franciszek Zabłocki)
Nie trzeba uczyć dziecka za wiele naraz, bo jak naczynie z ciasnym
otworem tylko powoli lejąc napełnisz, tak samo z dzieckiem. Lampa
gaśnie od zbytku oliwy, kwiat marnieje od zbytniej wilgoci – we
wszystkim najlepsza jest miara.
(św. Franciszek Salezy)
Jak częsty deszcz i zbytek wilgoci szkodzi kwiatom, tak częste łzy
szkodzą dzieciom.
(Jean Paul Richter)
Dziecko należy rzeźbić nie na nasze, ale na Boga podobieństwo.
NORA
Zbyt często udaje, że jest chora z tego spowiadać się musi Nora.
Norze
Okiem przez grzech zaćmionym szukasz w ziemi chleba;
Okiem wiarą natchnionym spoglądaj do nieba.
(Józef E. Minasowicz)
Czucie i wiara silniej mówi do mnie,
Niż mędrca szkiełko i oko.

(Adam Mickiewicz)

Na cóż się przyda prawdziwa wiara, gdy się według niej nie żyje.
(św. Bernard z Clairvaux)
Niektórych i cudza wiara uwiera.
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NORBERT
Norbertowi
Sama poezja do życia nie wystarcza,
kiedy na życie w życiu nie starcza.
Pracuj bracie, bo w pracy prawdziwe zbawienie...
Stwórca obdarzył pracę dwojgiem pięknych dzieci:
Cnotą, co przez wesołość miłym blaskiem świeci
I wesołością, z cnoty biorącą promienie. (Wiktor Gomulicki)
Praca jest balsamem życia i źródłem cnót. (Johann G. Herder)
Praca i starania o chleb doczesny są także dobrem dla człowieka, bo
strzegą jego serce przed zepsuciem.
(Józef I. Kraszewski)
Jedynie plucie w ręce nie pozostawia śladów na sumieniu.
Norbert św. (6 czerwca)
Siej na świętego Norberta, będzie jęczmienia sterta. (p.p.)
OFELIA
Ofelię – Pannę Młodą – wszyscy biorą w tany,
czy dlatego jej długi welon tak zdeptany?
Ofelii
Trwożna prostota i miłość lękliwa
Pokorą wzrasta, milcząc przekonywa. (William Szekspir)
Bo miłość to zawsze
Najwyższe szczęście i męki najkrwawsze.
(Wacław Szymanowski)
Rozwaga w miłości zdaje się być niepotrzebna, bo zawsze na końcu
zrobi się tak, jakby się nic nie rozważało.
(Aleksander Fredro)
Zakochana kobieta: niezgłębiona przepaść, która p o c i a g a.
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OKTAWIAN
W kąt idzie Oktawiana filozofia,
gdy w kątku czeka urodziwa Zofia.
Oktawianowi
Bądź spokojnością – wśród burz niepokoju –
W zamęcie miarą – i strojem w rozstroju –
Bądź wiecznym pięknem – w wiecznym życia boju!
(Zygmunt Krasiński)
W wielkim dziele dobrze jest z Bogiem zaczynać.
(Adam Mickiewicz)
Nie o to się staraj, abyś się wielu ludziom podobał, ale żebyś podobał
się dobrym. (Seneka)
Zbawienie idzie przez krzyż – niesiony w piersi i na plecach.
OKTAWIUSZ
Wielka to prawda u Oktawiusza:
Prawda ziemię i niebo porusza!
Oktawiuszowi
Nie bój się prawdy bracie, chociaż ci niemiła;
Bo wiedz, że w każdej prawdzie Boża leży siła. (Stanisław Łaski)
Bóg wlał w serce człowieka pragnienie prawdy. Św. Paweł powiedział: Bóg chce, żeby wszyscy ludzie byli zbawieni i przyszli do poznania P r a w d y. (Jan Fedorowicz)
Prawda należy do wszystkich tak, jak światło, powietrze i woda.
(Johann Fichte)
Niektórzy rozsmakowują się w serwowaniu gorzkich prawd.
OLEG
Na polu braterskiej przyjaźni poległ
w pole wywiedziony przez miłość Oleg.

- 192 -

Olegowi
Choć nam przyjaźń to życie w ziemski raj zamienia,
Nie wolno dla przyjaźni poświęcać sumienia. (Adam Krasiński)
Przyjaciele często nas psują pochlebstwem i zbytnim pobłażaniem;
nieprzyjaciele – często nas poprawiają mówieniem prawdy i strofowaniem. (św. Augustyn)
Przyjaźń jest wtedy tylko silna, gdy zawierają ją ludzie dojrzali wiekiem i rozumem. (Cycero)
Wolę oryginał wroga od atrapy przyjaciela.
OLGA
W duszy Olgi miłość i muzyka równo gra jest zakochana w Olku i Tangu Milonga.
Oldze
Uczmy – jak uczy Zbawiciela słowo –
Z prostotą gołębicy roztropność wężową. (Zygmunt Krasiński)
Powinnością mądrego jest: co zbyteczne – usunąć, co niepełne –
uzupełnić, co niezrozumiałe – wyjaśnić,
co złe – poprawić.
(Karol J. Weber)
Tylko to dzieło czegoś jest warte, z którego człowiek może się poprawić i mądrości nauczyć.
(Adam Mickiewicz)
Nie utyjesz, jeśli zajadasz się owocami mądrości.
OLIMPIUSZ
Nie w jego głowie miłosne igrzyska –
on tylko pompki na siłowni wyciska.
Olimpiuszowi
Brud zawsze brudem; myj go sofizmami,
Pierz i lat tysiąc, on zawsze cię splami.
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(Zygmunt Krasiński)

Dla człowieka największą jest obrazą, gdy go nazwą bydlęciem. Dla
rozpustnika byłaby ta nazwa pochlebstwem, bo bydle nie zna rozpusty. (Wiktor Gomulicki)
Umiarkowanie i godziwe przyjemności wydają się nudne dla rozpustnika, ale dobrego uszczęśliwiają.
(Jacques B. Bossuet)
Nie kanalizuj swych zainteresowań na ścieki rozpusty.
OLIWIA
Z gałązką oliwną w pokorze bieży
do męża swego – sękatej macierzy.
Oliwii
Kto cnotę smutną maluje, wiele jej wdzięków ujmuje;
Ona się mile uśmiecha, oczu nie wywraca, nie wzdycha,
Wszystkie przygody jednako przyjmuje;
Szczęście, nieszczęście równo ją kosztuje.
(Franciszek Karpiński)
Pokojem myśli i powagą ciała dzieją się wielkie czyny.
(Zygmunt Krasiński)
Pokój jest rzeczą dobrą, a co jest dobre, bierze się i z ręki nieprzyjaciela.
(Emanuel Geibel)
Kuj aureolę – póki jesteś gorąca.
OLIWIER
Gdy się Oliwier zdrowo n a o l i w i,
na wszystkich trzeźwych się krzywi.
Oliwierowi
Nie większe nad dwa palce wszak ludzkie jest gardło,
A więcej niźli morze napojów pożarło. (Wespazjan Kochowski)
Trzeźwość jest źródłem wszystkich cnót, pijaństwo wszystkich występów. (Orygenes)
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Gdzie diabeł nie może, tam przysyła trunek.
(Sentencja żydowska)
Pijaka nawet ciasne buty nie piją
ONUFRY
Onufremu
Nie igraj z Amorem,
gdy masz serce chore!
Własnym szafowałem, gdy cudze zdrowie piłem,
A zatem nic dziwnego, że zdrowie straciłem.
(Józef E. Minasowicz)
Nie chcę pić, ale ci życzę: miej zdrowie obfite!
Lepsze jest zdrowie suche, niźli zdrowie pite. (John Owen)
Trzy winogrona rodzi winorośl: pierwsze sprawia przyjemność, drugie powoduje pijaństwo, trzecie rodzi zbrodnie. (Epiktet)
Pociąg do alkoholu powinien być pod specjalnym nadzorem.
Złapali Onufra za rękę u kufra. (Przysłowie polskie)
Onufry św. (12 czerwca)
Na święty Onufry otwierajcie kufry. (p.p.)
OSKAR
Oskarowi
Pracuj skromnie, bez rozgłosu, dla dobra współbraci,
Bez widoków na nagrodę, a Bóg ci zapłaci.
(Edward Żeligowski)
Jeżeli chcesz mieć pociechę z twych dzieci w starości,
Zaprawiaj je do pracy i ćwicz w pobożności.
(Franciszek Zabłocki)
Wielkie dzieła tylko wielką pracą i poświęceniem dokonane być
mogą.
(Karol Libelt)
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Wszystko jest w rękach Boga, ale dobrze jest mieć odciski na własnych dłoniach.
OSWALD
Oswaldowi
Nawet spokojnych grabarzy to martwi:
ożywają zdrajcy i politycy martwi.
Albo cię zdradził, albo cię zdradzić usiłuje,
Kto ci pochlebstwem bardzo nadskakuje.

(Józef E. Minasowicz)

Choć zdradę człowiek rad widzi, jednak zdrajcami się brzydzi.
(Ignacy Legatowicz)
Dwa rodzaje łez zwykle niewiasta wylewa: łzy żalu i łzy zdrady.
(Seneka)
Sceny małżeńskie często inscenizuje życie. Pozamałżeńskie.
OTYLIA
Otylii
Urodziwej kobiecie łatwo się wykazać wystarczy w pracy co nieco pokazać.
Najbieglejszy mistrz tyle nauczyć nie zdoła,
Ile nauczy twarda przeciwności szkoła.

(Adam Krasiński)

I naród musi znieść ból i żale,
Skonać na krzyżu i grób mieć w skale,
By dnia trzeciego zmartwychwstać w chwale.
(Wiktor Gomulicki)
Boleść jest jak surowy ojciec, który dziecko ostro trzyma i hartuje,
który je nie rozpieszcza, ale wzmacnia siły ciała i ducha.
(Johann Holl)
Uważaj! Na drodze do nieba najczęściej podkładają nogi.
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OWIDIUSZ
Owidiuszowi
Niełatwo sobie w życiu poradzić,
gdy z żoną nie można sobie poradzić.
Rada nic nie kosztuje, trudniej jest do składki;
Poradę każdy poda, ale pomoc rzadki. (Józef E. Minasowicz)
Łatwo rady dawać po czasie, lecz trudno o nie, gdy są potrzebne.
(Adam Mickiewicz)
Najchętniej dajemy innym takie rady, jakich sami niegdyś nie chcieliśmy słuchać. (Peter Sirius)
Pytaj o radę u tego, kto nie tylko rady daje, ale i może zaradzić.
PANKRACY
Narzeczona Bronia wiele dla niego znaczy:
dlatego broni jej bezbronności Pankracy.
Pankracemu
W zawiłościach się rozum znużony zatraca;
Kto idzie drogą serca, drogę sobie skraca. (Emil Zegadłowicz)
Rozum ze sercem rzadko się zgadzają,
I różne sobie figle nawzajem płatają. (Wacław Potocki)
Bądźmy dziećmi niewinnością serca, a starymi mądrością ducha.
(Karol B. Antoniewicz)
Przerost ambicji rzadko idzie w parze z przerostem serca.
PANTALEON
Pantaleonowi
„Jakże ty wyżyć możesz w ciągłej samotności?”
- A ty jak żyjesz (powiedz) w lenistwie i złości? (Emil Zegadłowicz)
Tylko w samotności rodzą się wielkie myśli i dojrzewają wielkie
dzieła. (Karol J. Weber)
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Samotność jest dla ducha tym, czym dieta dla ciała.
(Luc de Clapiers Vauvenargues)
Bóg przemawia do wielkich i świętych ludzi nie w gwarze świata, ale
w ciszy i w samotności.
(św. Ignacy Loyola)
Nie jest sam, kto dostrzega Boga w samotności.
PATRYCJA
Patrycji
Czasem inteligentna dziewczyna
wpada w sidła bogatego kretyna.
Ten jest szczęśliwy, kto rad z doli swojej,
Nic więcej nie chce, o nic się nie boi. (Antoni E. Odyniec)
Tylko łzy radości są zawsze prawdziwe; łzy żalu i smutku bywają udawane.
(Sentencja niemiecka)
Czym słońce dla ciała, tym radość dla duszy. Dusza nasza pragnie radości tak, jak ciało świeżego powietrza
i światła.
(Gilbert Chesterton)
Radość: lukier na gorzką rzeczywistość i słone prawdy.
PATRYK
Mówią, że Patryk to stary pryk,
lecz u Patryka nie tylko serce pika.
Patrykowi
Nic nie ma bez defektu, wszyscy wady mamy;
Kryształy mają skazy, a słońce ma plamy.
(Wacław Rzewuski)
Ogólna polska wada już z dziada pradziada:
Za wiele mów, wawrzynów, za mało cichych czynów.
(Tomasz K. Węgierski)
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Jeżeli człowiek zawczasu nie wypleni chwastów, to szybko cały ogród
opanują i zagłuszą pożyteczne rośliny; podobnie czynią wady w duszy.
(Stanisław Jarzyna)
Ludzi wady wadzą.
PAULINA
Niewinność przy rozpuście
jest zawsze w złym guście.
Paulinie
Gdy kto cnotę zaniedbał, cóż nauka znaczy?
Przestań już prawdy szukać, dobra szukaj raczej. (John Owen)
Takiemu, co ma serce cnotami ozdobne,
Trzeba przecie wybaczyć jego wady drobne. (Wacław Rzewuski)
Cnotliwemu pochwała nic nie przyda, nagana nic nie ujmie.
(Albert M. Weiss)
Nagości duszy nie można przyozdobić listkiem figowym.
PAWEŁ
I Paweł się nawróci,
gdy złe nałogi porzuci.
Pawłowi
Czyń nie odwłóczac i jednej minuty
Poprawę życia, miej się do pokuty! (Adam Mickiewicz)
Poprawa życia polega na tym, abyśmy sobie zło obrzydzili, które było
bliskie naszemu sercu; aby nas zasmucało zło, które nas przedtem
cieszyło; abyśmy szukali dobra, którego żeśmy unikali.
(św. Bernard z Clairvaux)
Ojciec miłosierdzia zawsze jest gotowy wybaczyć, gdy szczery żal u
syna widzi.
(św. Jan Chryzostom)
Prawdziwie skruszony czuje się prochem.
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Czy Paweł, czy Gaweł, to jedno. (Przysłowie polskie)
Jaki Paweł, taki Gaweł. (p.p.)
Paweł św. (25 styczeń)
Jeśli w święty Paweł śnieg albo deszcz pada, dobrych się urodzajów
spodziewać wypada. (p.p.)
Na nawrócenie Pawła śnieg i deszcz, to drogości pewny wieszcz.(p.p.)
Na nawrócenie świętego Pawła połowa zimy przepadła.(p.p.)
PELAGIA
Pelagia nauczyć cię wiele może,
jeśli nauki przyjmuje w pokorze.
Pelagii
Na wszelki ludziom trafunek, niedostatek i frasunek
Pewny w naukach ratunek. (Andrzej M. Fredro)
Gdyby wiedział młodzian, jak są nauki skarby przednie,
Nie spałby, uczyłby się i w nocy i we dnie. (Józef E. Minasowicz)
Kto posiadł nauki, niech ich udziela drugim; kto ma dostatki, niech
dzieli się z biedniejszymi.
(św. Grzegorz Wielki)
Dobry nauczyciel potrafi zachować klasę nawet pośród karłów umysłowych.
PELAGIUSZ
U łakomczucha Pelagiusza
mała wola, duża – tusza
Pelagiuszowi
Często gęba łakoma i ręka niesyta
I to straci co trzyma, gdy niepewne chwyta.
(Wespazjan Kochowski)
Częstokroć się udławi, kto łakomie chwyta. (Ignacy Krasicki)
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Tłuścioch gdy schudnie, nie ma krzywdy na ciele.
Bo łakomemu nigdy nie ma dosyć; daj mu najwięcej, jeszcze będzie
prosić. (Przysłowie polskie)
PETRONELA
Wielu pragnie Petroneli dobra:
bo ta posiadł rozległe dobra.
Petroneli
Zwykle ci, których życie wstręt u drugich budzi,
Obmawiać lubią pierwsi – najpoczciwszych ludzi.
(Molier)
Złe ten ma serce, kto drugim zazdrości;
Gorszy ten, kto obmową szkodzi niewinności. (Leon Rajszel)
Najrozsądniej jest z innymi niewiele rozmawiać, a dużo ze sobą.
(Seneka)
Nie rób człeku z igły widły, by cię w piekle nie przebodły
PETRONIUSZ
Petroniusza język zwięzły bywa niekiedy rozwiązły.
Petroniuszowi
Próżno się ten siłą i męstwem przechwala,
Kto złym żądzom nad sobą panować pozwala.
(Saadi z Szirazu)
Człowiek zawsze znajdzie wiele argumentów, gdy chodzi o oszukanie
sumienia i zaspokojenie namiętności.
(Michał Bałucki)
Wielkie namiętności są jak siły natury, które przynoszą pożytek lub
szkodę według tego, jak rozum nimi pokieruje.
(Joseph Mohr)
Czasem wdowi grosz bardziej pociąga, niż pociągająca wdowa.
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PETRYCY
Petrycemu
Głupiemu szczęście to dopisuje,
co u mądrego wybrakuje.
Szanujmy mądrych, przykładnych, chwalebnych,
Śmiejmy się z głupich, chociaż przewielebnych. (Ignacy Krasicki)
Bo nic głupszego na świecie nie ma,
Jak głupi człowiek, co się mądrym mniema.
(Józef E. Minasowicz)
O dobru wszystkich źle radzi, kto głupca na urząd posadzi.
(Ignacy Legatowicz)
Faux pas: głupiemu kłaniać się w pas.
PIOTR
Nie każdy Piotr to opoka i twarda skała,
czasem jest ona krucha i zwietrzała.
Piotrowi
Wiary pierwiastek duszom jest wrodzony;
Ci co nie wierzą w Boga, wierzą w zabobony. (Adam Krasiński)
Ze wszystkich uczuć ludzkich wiara jest najsilniejsza i najbardziej
twórcza. Władza, rozum, męstwo – wielkich rzeczy dokazały, ale więcej dokazała wiara.
(Henryk Rzewuski)
Kto wiarę straci, więcej stracić nie może. (Seneka)
Wierzę w człowieka. Jeśli posiada ewangeliczne człowieczeństwo.
Piotr wie, co mówi, Paweł zaś mówi, co wie. (Przysłowie polskie)
Uczy Piotr Marcina, a sam głupi jak świnia. (p.p.)
Piotr św. (29 czerwiec)
Gdy do Piotra trwa pogoda, to na równinach znów uroda; ale bieda
na górala, zboża upał powypala. (p.p.)
- 202 -

Gdy święty Piotr z Pawłem płaczą, ludzie przez tydzień słońca nie zobaczą. (p.p.)
PIUS
Piusowi
Wielki Pius ma honory papieskie,
zwykły – ma zwykle życie pieskie.
Póki serce narodu ożywia duch Boży,
Dopóty żadna siła w grobie go nie złoży.
(Józef E. Minasowicz)
Dziwna rzecz, że religia, która zdaje się tylko do przyszłego życia odnosić, już na tym świecie czyni szczęśliwym człowieka.
(Charles L. Montesquieu)
Narody i państwa najbardziej religijne zawsze były najsilniejsze i najdłużej trwały.
(Ksenofont)
Religia kłania się filozofii, ale tylko z uprzejmości.
PLACYD
Coś nakradł Placydzie
na twą zgubę idzie.
Placydowi
Cudzych brać rzeczy tobie nie przystoi;
Nigdy nie kradnie, kto się Boga boi.
(Kazimierz Wyszyński)
„Nie masz już cnoty, wiary, fałsz dmie z każdej strony!”,
zawołał z gorzkim żalem złodziej okradziony.
(Aleksander Fredro)
Gdy rzeczy znalezionej nie oddasz właścicielowi, to jakbyś ją ukradł.
(św. Augustyn)
Za kradzież ziemskiego czasu odpowiada się w wieczności.
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POLA
Kto używa swawoli do woli,
ten używki nie znajdzie u Poli.
Poli
Przeszłości święta! Tyś nasza mistrzyni
Nie dla zgorszenia, ale dla poprawy. (Władysław Syrokomla)
W przeszłości możemy znaleźć wiele nauki na przyszłość.
(Karol Libelt)
Przeszłość ma zawsze dla nas urok, choćby była pełna cierpień. Miła
ona nam może dlatego, że byliśmy młodsi.
(Stanisław Jarzyna)
Przeszłość spogląda na teraźniejszość i myśli o jej przyszłości.
POLIKARP
Czemu Polikarpa w Niebie brak? –
bo żył na ziemi jak niebieski ptak.
Polikarpowi
Bardzo rzecz wielka wola jak ze stali,
Ale rzecz większa, kiedy życie boli,
Mieć d o b r ą w o l ę; gdy zaś zemsta pali,
To rzecz najważniejsza wyrzec się z ł e j w o l i.
(Wincenty Pol)
Lecz wolną wolę musiałeś zostawić;
Ty bez nas samych nie możesz nas zbawić.
(Zygmunt Krasiński)
Wolność prawdziwa nie na tym polega, żeby czynić co się podoba, bo
to jest grzeszna samowola, ale by czynić co się godzi – nie według
swej woli, ale według prawa Bożego.
(Łukasz Górnicki)
Wolność to nie prawo do d o w o l n o ś c i.
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PROKOP
Ma zalety piłkarz Prokop:
kiwkę, zagrywkę, wykop.
Prokopowi
Nic to nie szkodzi sławie uczciwego człeka,
Gdy złośliwy sobaka zza płotu nań szczeka.
(Stanisław Trembecki)
Bo to, co oczy widzą, wszystko z czasem minie,
Jeno sława poczciwa – ta nigdy nie zginie.

(Mikołaj Rej)

Sławę zdobędziesz sobie tylko przez rzetelną zasługę.
(Arthur Schopenhauer)
Bokserom nie wyrastają zęby mądrości, piłkarzom – ze stali kości.
Prokop św. (4 lipca)
Jak deszcz na świętego Prokopa, to zgnije niejedna kopa. (p.p.)
Święty Prokop, marchwi ukop! (p.p.)
PROTAZY
Zna życie dziadek Protazy:
zjadł na nim nawet protezy.
Jak nie każde wino, tak i nie każdy człowiek na starość kwaśnieje;
kwaśnieje tylko liche wino i lichy człowiek.
(Cycero)
I na starość uczyć się trzeba, bo wstyd gdy kto stary latami, a nie stary
mądrością i cnotą. Choć starcom przystoi uczyć innych nie siebie, ale
lepiej późno się uczyć czego trzeba, niż nigdy. (św. Augustyn)
Starość to znak zapytania, śmierć – kropka nad „i”.
Protazy św. (19 czerwca)
Na święty Protazy, każdy się poparzy. (Przysłowie polskie)
Protazy, Gerwazy groch waży. (p.p.)
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PRUDENCJA
Wiele pruderii w gestach Pruderncji,
a mało w nich - dobrych intencji.
Prudencji
Żmija pod różą ukryta jest obrazem hipokryta,
A pod płaszczykiem pobożności kryją ludzie wielkie złości.
(Ignacy Legatowicz)
Dziwna rzecz, że ludzie tak chętnie za religię walczą, a tak niechętnie
według jej zasad żyją.
(Georg Lichtenberg)
Ludzie niechętnie słuchają o cnotach, ale bardzo chętnie o występkach swych nieprzyjaciół.
(Stanisław Jarzyna)
Najczęściej ta, która u p a d ł a – wytyka potknięcia innych.
PRYSKA
Ma stałe kłopoty z chłopcami Pryska:
którego pokocha, ten zaraz pryska.
Prysce
Miłość jest ślepa; tam się płocho ciśnie,
Gdzie tylko pozór marnej krasy błyśnie.
Miłość w postępkach swoich zawsze płocha,
Jutro się brzydzi tym, co dzisiaj kocha.
(Adam Naruszewicz)
Podobieństwo obyczajów zbliża ludzi do siebie i wiąże ich miłością,
bo miłość albo podobnych szuka, albo ich podobnymi uczynić się
stara.
(św. Ignacy Loyola)
Miłość jest jak ospa: kogo nie strawi, to choć naznaczy.
(Józef I. Kraszewski)
Dziewczyna pisze pamiętnik do czasu, gdy papier zaczyna się za nią
rumienić.
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Pryska św. (18 stycznia)
Na święto świętej Pryski lód przebijają pliszki.
(Przysłowie polskie)
W dzień świętej Pryski mróz zaziera do miski. (p.p.)
PRZECŁAW
Niektóry o miłość latami się prosi,
Przecławowi Amor - na tacy ją przynosi.
Przecławowi
Nazbyt młodej nikomu nieżyczę, ni starej
Życzę; wtedy najlepsza, kiedy dojdzie miary.
Złe jabłko niedojrzałe, chociaż wabi oczy;
Gorsze przestałe, bo je wewnątrz robak toczy.
(Wespazjan Kochowski)
Ładna żona – to uwielbiaj; a jak brzydka, to się krzyw;
Gdy bogata, to pochlebiaj; gdy uboga, to ją żyw. (Marcin Molski)
Lepiej jest w jaskini z lwicą, niż w domu z żoną złośnicą.
(Ignacy Legatowicz)
Bądź panem swej żony i sługą jej namiętności.
PRZECŁAWA
Przecławie
Miłosnych uniesień z nią krocie,
ale i także sto pociech.
Bo niejednemu bieda bez dzieci, bez żony;
Ale z żoną i dziećmi gorzej bez mamony.

(Józef E. Minasowicz)

Symbolicznym ptakiem miłości jest piękny gołąbek; małżeństwo ma
– klekocącego bociana.
(Karol J. Weber)
Stara miłość ma atest na jakość.
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PRZEMYSŁAW
Chwalił Przemysław hultajską zabawę;
kto ma złą sławę, sławi niesławę.
Przemysławowi
Ktoś wyrzekł świętą prawdę, godną słów pacierza,
Że namiętność przemienia człowieka we zwierza.
(Konstanty Gaszyński)
Każdego swoja lubość, swoja żądza pędzi;
Każdego swój mól gryzie, swoja nędza swędzi.
(Szymon Szymonowic)
Kto z silną namiętnością zaczyna paktować, ten już w połowie jest
pokonany.
(Stanisław Jarzyna)
Najtrudniej wyhamować żądze na śliskiej drodze.
PRZEMYSŁAWA
Przemysławie
Życie ma walor, a i śmierć zaiste,
Kiedy otwiera bramy wiekuiste.
(Stanisław Żółkiewski)
Jeżeli się chcesz wyleżeć wygodnie w twym grobie,
Z dobrych uczynków pościel wczas przygotuj sobie.
(Leon Zienkowicz)
Życie, jako całość, nigdy nie traktuje śmierci poważnie, śmieje się,
tańczy i bawi, buduje, zbiera bogactwa i kocha się. Tylko wziąwszy
pod uwagę jakiś indywidualny fakt śmierci, spostrzegamy pustkę życia i wpadamy w przestrach.
(Rabindranath Tagore)
Unikaj śmierci – jest nieunikniona.
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RACHELA
Cnota przyświeca Racheli nawet w nocy,
gdy niewzruszenie pośród pokus kroczy.
Racheli
Język dam ciału, jak dzwon kościołowi;
Póty czci Boga, póki prawdę mówi.
(Antoni E. Odyniec)
Słowo prawdy pada cicho, leży długo, wschodzi powoli, a owocem
jego – miłość i zgoda. Słowo fałszu wypada z hukiem jak kula i zostawia ranę lub śmierć.
(Adam Mickiewicz)
Usłuchajcie p r a w d y! A może jeszcze dorośniecie miary człowieczego wzrostu.
(Zygmunt Krasiński)
Fałszu w prawdę nie odziewaj i o prawdę się nie gniewaj.
(Ignacy Legatowicz)
RAFAEL
Rafael mistrz pędzla, w obecnym wcieleniu
jest tylko w łazience - przy goleniu.
Rafaelowi
Dziś nowym zwyczajem
My na naukę młodzież do stolicy dajem,
I nie przeczym, że nasi synowie i wnuki
Mają od starych więcej książkowej nauki;
Ale co dzień spostrzegam, że młódź cierpi na tem,
Że nie ma szkół uczących żyć z ludźmi i światem.
(Adam Mickiewicz)
Nie sama wiedza dźwiga społeczeństw posady;
Czyn szlachetny wart więcej, niż najmędrsze rady.
(Józef B. Zaleski)
Ze wszystkich nauk to tylko nam zostaje, co praktycznie spożytkować
potrafimy.
(Johann W. Goethe)
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Nie zawsze c i a ł o pedagogiczne dorasta do dojrzałości młodzieży.
RAFAŁ
Życzył synowi samotny stary Rafał:
- Obyś starości doczekał..
Rafałowi
Młodemu wszystko zarówno się zdaje;
Bo młodzian siłą obdarzon sowicie
Musi wyszumieć, aż w troskach stateczny,
Jak jabłoń z czasem traci kwiat zbyteczny.
(Kazimierz Brodziński)
Słuchajcie młodzi starszych napomnienia,
Bo więcej od was mają doświadczenia.
(Stanisław Jachowicz)
Kto w młodości żyje powściągliwie, miewa piękną starość.
(Łukasz Górnicki)
Młodość to czas wzrostu – w tym okresie należy dorastać do miary
człowieczeństwa.
RADEK
Wszystkim młodym radzi Radek stary:
miejcie w życiu rozum - dla spraw wiary.
Radkowi
Chcesz wiedzieć, jaką drogę obrać ci należy?
Rozumowi nie wierzyć, a rozum niech wierzy. (Adam Mickiewicz)
Im więcej człowiek silną wiarę traci, tym bardziej staje się zabobonnym.
(Zygmunt Krasiński)
Jeżeli człowiek nie dochowa wiary Bogu, jakże jej dochowa bliźniemu?
(Friedrich von Logau)
Wiarę we własne siły buduj na Tym, który ci je dał.
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RADOSŁAW
Radosławowi
Panowie, więcej miękkości,
przemoc w miłości to nie zaleta –
trudno tam mówić o męskości,
gdzie płacze przez nią kobieta.
Dobroć więcej dokaże, miłość więcej sprawi,
Gwałt nie wymusi, na swoim łagodność postawi.
(Józef E. Minasowicz)
Na dwoje babka wróży – w miłości mój bracie,
Albo zawód dla serca, albo żal po utracie.
(Władysław Syrokomla)
Dla niektórych jedyne sukcesy, to wielkie ekscesy.
RAJMUND
Trudny z nim raj –
twierdzi każda babka:
węża ma w kieszeni
i nie leci nam jabłka.
Rajmundowi
Tak to zwykle skąpym bywa:
I drugim nie da i sam nie używa.

(Ignacy Krasicki)

Sknera je mało i nędznie, żeby jego spadkobiercy mogli jeść dużo i
dobrze. Na cóż przyda się głodowanie, które innych tuczy.
(Teognis)
Skąpemu jego bogactwa więcej trosk sprawiają, niż ubogiemu – ubóstwo.
(Arystoteles)
U sknery pękaty portfel, ale pusta głowa i serce.
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REGINA
Dla wielu mężczyzn jedyna
szczęść i nieszczęść przyczyna.
Reginie
Szczęście z wolna rosnące najdłuższe ma trwanie;
Kto prędko rusza z miejsca, przed metą ustanie.
(Kazimierz Brudziński)
Zwykle dopiero wtedy doceniamy nasze szczęście, gdyśmy je stracili.
(Friedrich von Logau)
Kto był przedtem nieszczęśliwym, ten nie nadużyje szczęścia, gdy mu
je Bóg da.
(Stanisław Leszczyński)
Zawiść, brodząc w szczęściu - ma pretensje do wszystkich, którzy w
nie opływają.
REMIGIUSZ
On żyje tylko miłosną nadzieją,
podczas gdy inni miłością żyją.
Remigiuszowi
Nie porzucaj nadzieje, jakkolwiek się dzieje;
Bo już nie słońce ostatnie zachodzi,
A po złej chwili piękny dzień się rodzi.
(Jan Kochanowski)
Bo jest w piersiach u człowieka taka dziwna moc,
Że z nadzieją słońca czeka, choć na ziemi noc.
(Maria Konopnicka)
Miejcie nadzieję, bo ona przejdzie z was do przyszłych pokoleń i
ożywi je.
(Juliusz Słowacki)
I po dziejowej burzy można przez pryzmat wiary dostrzec tęczę nadziei.
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RENA
Renie
Cnota u niej zawsze w cenie –
wiele kosztuje to Renię.
Zapomnij błędów bliźnich, gdy jesteś z bliźnimi;
A kiedy sam zostaniesz, rozmyślaj nad twymi. (Adam Mickiewicz)
Ganimy u bliźnich tylko te błędy, z których nie możemy dla siebie
wyciągnąć korzyści.
(Francois de La Rochefoucauld)
Błądzić jest rzeczą ludzką. (Seneka)
Kto kuleje moralnie, potknie się i o cnotę.
RENATA
Kruchość serca u Renaty
niczym w listku sałaty.
Renacie
Choć serce czyje smutek zbyt wielki przeszywa,
Gdy się człowiek użali, pół ciężkości zbywa.
(Adam Mickiewicz)
Niezgłębione jest serce ludzkie, a choć nie ma do niego okienka,
można tam zajrzeć. Nawet mimo woli zdradza człowiek swe uczucia;
z czynów wygląda dusza i serce.
(św. Ignacy Loyola)
Zwykle u człowieka serce przemawia zbyt wcześnie, a rozum za
późno.
(Sentencja niemiecka)
Przerost ambicji rzadko idzie w parze z przerostem serca.
ROBERT
To niepoprawny życiowy malkontent –
nawet z głównej wygranej nie jest kontent.
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Robertowi
Za pracą wszelka szczęśliwość przychodzi,
Ta rodzicielka piękną sławę rodzi.
Praca na każdy czas i wiek późniejszy
Skarb najpewniejszy.
(Jan Gawiński)
Kto pracuje w pocie czoła, zawsze godzien chwały;
Cała nasza wartość w cnocie, w pracy zaszczyt cały.
(Jan N. Kamiński)
Praca jest tworzeniem, a wszelkie tworzenie ma w sobie boleść i rozkosz. Boleść pracy jest przemijająca,
a rozkosz trwała.
(Józef I. Kraszewski)
Nie zużywaj całej energii życiowej na puszczanie baniek mydlanych.
ROCH
U Rocha brak często silnej woli –
zamiast swej siły, słabości woli.
Rochowi
Młodość bez miłości, a miłość bez młodości niewiele warte. Każdy
wiek ma swoje ciągotki: w dziesiątym roku daje się kierować zabawką, w dwudziestym – miłością, w trzydziestym – ambicją, w
czterdziestym – chciwością.
(Jean J. Rousseau)
Młodzi nie mając doświadczenia, skwapliwością grzeszą. Starzy sparzywszy się nieraz, bardziej są ostrożni niż trzeba.
(Andrzej M. Fredro)
Młodemu brak roztropności i miary, staremu brak zapału i siły. Życie
młodego jest jak rwący, silny strumień; życie starca płynie cicho jak
wielka rzeka.
(Stanisław Jarzyna)
Młodzieniec ma w sobie samym najgorszego nieprzyjaciela
(William Szekspir)
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Kto kocha Rocha, ten i psa jego kocha. (Przysłowie polskie)
Roch św. (16 sierpnia)
Na święty Roch w stodole groch. (p.p.)
O świętym Rochu rwij grochu po trochu. (p.p.)
ROGER
Rogerowi
Kto osiągnął moralne dno,
rozgrzesza nawet zło.
Dobry człowiek jako król, szuka kogo wieńczyć;
Zły podobny do kata, szuka kogo męczyć.
(Adam Mickiewicz)
Od złego człowieka daleko uciekaj. (Elżbieta Drużbacka)
Człowiek zły i nikczemny jest wobec słabszych pyszny i okrutny, a
wobec mocniejszych – płaszczy się podle.
(Józef I. Kraszewski)
Nie czyń złemu dobrze – na cudzą niekorzyść.
ROKSANA
Ma słuch muzyczny Roksana:
w zespole rocka jest zakochana
Roksanie
Można zwalczyć narody potęgą oręża,
Ale miłość się tylko miłością zwycięża. (Ludwik A. Dmuszewski)
Rozum powinien kierować namiętnościami tak, jak sternik okrętem,
jak woźnica końmi.
(Stanisław Jarzyna)
Cnotliwa kobieta znajdzie w modlitwie i pracy tarczę przeciw pokusom, ale źle jest z kobietą, która nie ma wiary i bojaźni bożej.
(Krzysztof Pieniążek)
Nie pożądaj ośle – koni mechanicznych.
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ROLAND
Rolanda gryzie sumienie nocą:
podjadał w dzień zakazane owoce.
Rolandowi
Ja Panie niechaj mieszkam w mym gnieździe ojczystym,
A Ty mnie zdrowiem opatrz i sumieniem czystym.
(Jan Kochanowski)
Jaka tam będzie siła wiecznego płomienia,
Wnoś tu z jego iskierek, ze zgryzot sumienia. (Adam Mickiewicz)
Sumienie, to namiestnik Boga w duszy naszej, gdy zrobisz co złego,
zaraz karci.
(Teodor J. Rola)
Niektórzy, pomimo obfitości uszów, głusi na głos sumienia.
ROMA
Arrivederci Roma:
do Kłaja wzywa mnie żona.
Romie
Zawsze kochamy ludzi, którzy nas podziwiają, ale nie zawsze kochamy tych, których podziwiamy.
(Francois de La Rochefoucauld)
Miłość często to wzmacnia, co zdawało by się, że ją powinno zgasić –
kaprysy i przeciwności, oddalenie
i zazdrość. Wśród nieszczęścia żyje miłość w cichości, ale przeciwności rozwijają ją często do ogromnej potęgi.
(Johann W. Goethe)
Miłość i szacunek nie dadzą się gwałtem zdobyć.
(Adolf von Knigge)
Człowiek nie powinien kalać swego gniazda kukułczymi jajami.

- 216 -

ROMAN
Roman niejednej starą baśń plecie,
ale naiwne słuchają go przecież.
Romanowi
Człowiek jest jak ten owoc, co drzewo pokrywa;
Im starszy i dojrzalszy, tym też słodszy bywa.
(Franciszek Dz. Morawski)
Dziecinnemu wiekowi właściwe są rzeczy zmysłowe, młodzieńcowi
uczuciowe, dojrzałym mężom rozumowe, starcom – umysłowe i religijne.
(Karol Juliusz Weber)
Gdy sił ubywa, lat i rozumu przybywa.

(Friedrich von Logau)

Młodość nigdy nie ma dość, starość ma to, na co zasługuje.
ROMANA
Kto wziął Romcie na kolana,
w tym od razu zakochana.
Romanie
Jako ogień błyszczy z siebie, tak miłość sama się zdobi,
Sama lepszymi nas robi.
(Kazimierz Brodziński)
Na wszystkie choroby lekarstwo się zdarza,
Jedna tylko miłość nie chce mieć lekarza.

(Jan Gawiński)

Większego szczęścia nie ma na ziemi, jak szczerze kochać i być ukochanym.
(Johann W. Goethe)
Zaloty: dybanie na cudze szczęście.
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ROMEO
Romeo i pod tym balkonem zaśpiewa,
gdzie urodziwa Krysia, Basia, Ewa...
Dla Romeo
Kto konia nie próbuje, kulawego kupi;
Kto panny nie zna, żeni się z nią – głupi.
(Józef E. Minasowicz)
Kobieta jest koroną stworzenia, ale często cierniową.
(Stanisław Jarzyna)
Ten jest szczęśliwym, kto nie znał miłości,
Lub kto w kochaniu doznał wzajemności.
(Jan Żabczyc)
Stara miłość ma atest na jakość.
ROMUALD
Romualdowi
Ci co smaku sławy nie znają –
sławnych kąsać się starają.
Choć kara Boża zwolna się pomyka,
To wreszcie kiedyś dosięgnie grzesznika.
(Wespazjan Kochowski)
Jak piorun, który jednego zabijając wielu poraża, tak i klęski i kary,
choć nie wszystkim przynoszą szkodę,
ale wszystkich zbawienną bojaźnią napełniają.
(Jan Lipski)
Dobrym szkodzi, kto złych nie karze, gdy trzeba.
(Seneka)
Trudniej o poczucie winy u takiego, który nie ma nawet poczucia powinności.
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RONALD
To pirat drogowy i jezdni autokrata –
tęskni za nim: śmierć, prokurator i krata.
Ronaldowi
„Uszło szczęście i dotąd próżno za nim chodzę”;
nie uszło, czeka ciebie na krzyżowej drodze.
(Adam Mickiewicz)
Jeżeli cię Bóg szczęściem obdarzył, używaj go w cichości i nie chwal
się nim, gdyż cudza zazdrość szybko
ci je zatruje.
(Christian F. Gellert)
I okazałego pogrzebu ludzie innym zazdroszczą.
(Sentencja niemiecka)
Wprawdzie zazdrośni ludzie umierają, ale zazdrość nie umiera nigdy.
(Molier)
Nie drażnij u żony starych blizn Amora.
ROZALIA
Za to ją wielu chwali Zazdrość nie ima się Rozalii.
Albowiem rzecz to niepodobna
Nie kochać, kiedy dziewka przy cnocie nadobna.
(Wacław Potocki)
Najlepsza kobieta jest ta, o której najmniej mówią.

(Tucydydes)

Skromność zawsze towarzyszy cnocie i zasłudze.
(Sentencja niemiecka)
Do twarzy tej z rumieńcem, u której czyste serce.
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ROZANNA
Znowu odmłodniała stara Rozanna –
na kolejnym ślubie, jako Młoda Panna.
Rozannie
Albowiem skarb to najcenniejszy na świecie,
Gdy męża z małżonką zgodna miłość splecie.
(Homer, Odyseja)
Złe niedojrzałe, złe też są i przestarzałe grona;
Najlepsze gdy dojrzeją – także też i żona.
(Jan Kochanowski)
Nici szczęścia nie można przedłużać w nieskończoność. Urywa się.
ROZYNA
Skąd reumatolog w rodzinie
poczyna sobie śmiało? –
ojca w kościach łamało,
wydał za niego Rozynę.
Rozynie
Miłości! tyś zawsze wielką;
Wielką w twoich zwątpieniach, wielką w twej wierze,
Jeszcze większą w żądaniach, największą w ofierze.
(Adam Asnyk)
Miłość to dar Nieba zbyt drogi, jej płacą hołd wszystkie stany,
Monarcha, żebrak ubogi, uczeni, kmiecie i pany.
Ów mędrzec co miłość czuje, chętnie się do pióra bierze,
Chętnie naucza, pracuje; szczęśliwy kto kocha szczerze.
(Jan N. Kamiński)
Prawdziwa miłość zawsze taką samą pozostanie - czy jej na wszystko
pozwolisz, czy wszystkiego zabronisz.
(Johann W. Goethe)
Kobietę wiosna i miłość odradza. Ta ostatnia nawet w jesieni życia.
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RÓŻA
Z Różą współżycie nie takie groźne:
wystarczy jej kolce wyłamać ostrożnie.
Róży
A małoż to widziano panienek nadobnych, wstydem różom, skromnością aniołom podobnym?
Wnet po ślubie w tych różach znalazły się głogi,
A na głowach aniołków powzrastały rogi.
(Jan Onufry Gorczyczewski)
Młody mąż wsłuchuje się, stary – wysłuchuje...
Małżeństwo, to spisek dwojga ludzi na życie trzeciego.
(Sentencja polska)
Stare wino, żona młoda niejednemu życia doda.
(Przysłowie polskie)
Każda Róża ma swego stróża. (p.p.)
Każda Rózia trafi na swego Józia. (p.p.)
Póty dobra Rózia, póki młoda buzia. (p.p.)
RUDOLF
Ambiwalentne uczucia w Rudolfie się ścierają:
wieczność go pociąga, a rozkosze odciągają.
Rudolfowi
Kto na wieczność pracuje, drogo czas szacuje;
Bo kiedy czas ustanie, skończy się działanie. (Adam Mickiewicz)
Młodzi i głupcy myślą tylko o dniu dzisiejszym, a mądrzy o przeszłości i przyszłości.
(Johann Holl)
Stracony majątek można odzyskać przez pracę i oszczędność, utratę
zdrowia przez leki, ale czas stracony przepadł na zawsze.
(Benjamin Franklin)
I nieograniczone możliwości czas ogranicza.
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RUTA
Siała rutkę panna stara,
Bo o Rutę nikt się nie starał.
Rucie
Kiedy Wenus w domu rządzi będzie,
Być Marsowi z kurami na grzędzie.

(Salomon Rysiński)

Każdy błądzi, kiedy rządzi we wszystkim małżonka.
Szanowanie i kochanie słusznie niechaj mają,
Lecz małżonki, jak członki głowy, mężów niech słuchają.
(Wespazjan Kochowski)
Nie ma większego skarbu nad dobrą żonę, ani większej kary – nad
złą. (Simonides)
Dodatkową zgryzotą małżeństwa bywają czasem p o c i e c h y.
RYSZARD
Ryszardowi
Ciągle modne są miłosne banały:
już nasze babcie się na nie nabierały.
Konia odmienisz, jeśli ci się nie zdaje;
Grunt sprzedasz, jeśli skąpy w urodzaje;
Ale złą żonę, chociaż ci mózg wierci,
Musisz nieboże cierpieć aż do śmierci.
(Jakub K. Haur)
Dziwne są kobiety – we wszystkim podobne są do dzieci; stale chcą
tylko pieszczot, strojów i pochwał.
(Johann W. Goethe)
Chcesz wiedzieć, jaka będzie przyszła twoja żona?
To się przypatrz matce – takaż będzie ona.
(Józef E. Minasowicz)
Nie wymagaj cnoty od... teściowej.
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SABINA
Dewiza Sabiny: dla Bożej łaski –
nie bój się popaść w ludzkie niełaski.
Sabinie
Ufaj, a Bóg cię wysłucha; wszyscy ludzie ułomni,
Lecz jeśli szczera jest skrucha, Bóg dobry grzechy zapomni.
(Antoni Odyniec)
A Bogu miła ludzkiej duszy skrucha,
Toteż ją zawsze, gdy prosi, wysłucha.
(Teofil Lenartowicz)
Ogień wzniecony przez grzech jest wprawdzie wielki, ale jedna łza
szczerego żalu zgasić go potrafi.
(św. Jan Chryzostom)
Za cenę skruchy najłatwiej się z grzechów wypłacić.
SALOMEA
Wiele dziś Salomeę bark milczenia kosztuje za oszczercze ploteczki przez sąd pokutuje.
Salomei
Bo żadna broń tak ciężkiej nie zadaje rany,
Jako język złośliwy, język wyuzdany.
(Wacław Potocki)
Kobiet języki to nieprzyjaciele,
Kiedy nim która bez potrzeby miele.
(Franciszek Zabłocki)
Używalibyśmy słodkiego pokoju, gdybyśmy się nie zajmowali cudzymi sprawami.
(Tomasz a Kempis)
W potoku słów łatwiej o płotkę niż pstrąga.
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SALOMON
Z mądrością Salomona ostatnio źle się dzieje:
zamiast olej do głowy – wódę w gardło leje.
Salomonowi
Użycie darów Bożych powinno być w mierze;
Zawstydza pijanicę nierozumne zwierze. (Ignacy Krasicki)
Trunki są powolną trucizną dla dorosłych, a silną dla młodych.
(Jan Śniadecki)
Gardło, dla aseptyki, należy płukać rumiankiem, a nie rumem.
SAMANTA
Preferuje samotność wśród domowych pieleszy kiedy się towarzystwem i zbytkami nacieszy...
Samancie
Ten jest prawdziwie samotny na ziemi,
Kto nawet współczuć nie umie z drugimi. (Adam Asnyk)
Bardzo źli i bardzo dobrzy ludzie szukają często samotności; ale źli z
innych przyczyn niż dobrzy.
(Johann Holl)
Serce jest najbardziej czynne wtedy, gdyśmy samotni.
(William Szekspir)
Pośród złych samotność bez Boga przeludnia się.
SAMUEL
Samuel to bawidamek i drań skończony:
tym się zabawia, co nie bawi żony.
Samuelowi
Występek jest jak ciężka rana: choć się zagoi, zawsze zostaje blizna.
(Ignacy P. Legatowicz)
Niesława jest najgorszą życia trucizną. (Zygmunt Krasiński)
Prowadząc podwójne życie – jednego można nie przeżyć!
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SANDRA
Sandrze
Dla mężczyzn ważne jest pierwsze wrażenie;
pamiętaj Sandro o ust higienie!
Acz pożyteczną jest mowa, pohamuj ust twych ochotę;
Srebrnymi mogą być słowa, milczenie jest szczerozłote.
(Lucjan Siemieński)
Ten, kto umie gdzie trzeba, zamilczeć roztropnie
I wytrwać choć w złej doli, celu swego dopnie.
(Adam Krasiński)
Żałowałem nieraz, że mówiłem; jeszcze nigdy nie żałowałem, że milczałem.
(Seneka)
Zajadły kundel i ciszę cmentarną obszczeka.
SARA
Choć przypodobać się życiu starta,
nie ma z nim życia lekkiego Sara.
Sarze
Pielgrzymem tu jest człowiek, a świat mu wygnaniem;
Przychodzim na świat z płaczem, schodzim z narzekaniem.
(Józef Dionizy Minasowicz)
Ten świat to wielka księga przed nami otwarta,
A w niej o Bogu Stwórcy każda mówi karta.

(Wincenty Pol)

Ten świat jest tylko placem, na który nas po to
Z błota wzięto, żeby nas rzucono znów w błoto.
(Arnold Żeglicki)
Świat daje krótkie uciechy, a długie boleści.

(Johannes Tauler)

Życie: ledwo co umilkł szkolny dzwonek, a już kościelny bije dzwon.
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SCHOLASTYKA
Choć Scholastyka do szkoły pod górkę miała –
jakoś do funkcji dyrektora szkoły się dopchała.
Scholastyce
Myśli człowieka człowiek nie dociecze,
Lecz kluczem do nich są czyny człowiecze.

(Józef E. Minasowicz)

Bo nie na liczbie myśl olbrzymia stoi,
Ale na Bogu i jasności swojej.
(Adam Mickiewicz)
Jak pszczoła zbiera z kwiatów słodycz i w ulu gromadzi, tak myśl z
różnych rzeczy powinna zbierać
co najlepsze, aby zapas zebrany w głowie służył duszy za pokarm.
(Christian G. Ehrenberg)
Roztropny zawsze na tropie rozsądku.
SEBASTIAN
Sebastianowi
O marność tego świata zbytnio dbasz Sebastianie komuż więc bogactwo tamtego się dostanie?
Bogactwo, godności, blask sławy i chwały,
Dostojność i piękność, i szczęścia świt złoty –
To wszystko proch marny prócz duszy i cnoty.
(Czesław Lubiński)
W duszy człowieka wola powinna słuchać rozumu, a rozum Boga.
(św. Ignacy Loyola)
Pragnienie naszej duszy zjednoczenia się w miłości z duszą Najwyższego, wychodzi poza wszelkie granice czasu i przestrzeni.
(Rabindranath Tagore)
Nie targuj się z Bogiem o własną duszę.
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Sebastian św. (20 stycznia)
Jeśli dzień chmurny w Sebastain święty, powietrzem takim będzie
rok przejęty. (Przysłowie polskie)
SERAFIN
Nieszczęsny jesteś palaczu Serafinie:
zaprzedałeś duszę i płuca – nikotynie!
Serafinowi
Próżno się ten siłą i męstwem przechwala,
Kto złym żądzom nad sobą panować pozwala.
(Saadi z Szirazu)
Nie ten jest bohaterem, kto ucieka przed pokusą, ale kto śmiało się
jej opiera. Nikomu jednak nie radzę szukać sławy w tym niebezpiecznym bohaterstwie.
(Frierdich Rűckert)
Jeśli człowieka opanują namiętności, czynią go nieprzyjacielem
wiary, gdyż ta potępia miłe mu występki.
(A. Nicolas)
Nie kanalizuj swych zainteresowań na telewizyjne ścieki.
SERGIUSZ
Kochliwe serduszko zmyślnego Sergiusza:
serca i zmysły wielu pań porusza.
Sergiuszowi
Kto się tylko sercem rządzi, ten łatwo pobłądzi;
Kto się tylko głowy radzi, ten często zawadzi.
Lecz gdzie głowa z sercem w parze, prawda się ukaże.
(Czesław Lubiński)
Krew nie woda ludźmi włada, bo któż sercem rządzi?
Człowiek myśli i układa, a Bóg wszystko sądzi.
(Kazimierz Wierzyński)
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Wielkie i dobre myśli nie z głowy pochodzą, lecz z serca.
(Luc de Clapiers Vaunvenargues)
Najczęściej dopiero wtedy, gdy życie się kurczy – serce się rozrasta.
SERWACY
O jakość słów nie dba krytykant Serwacy,
by jakoś istnienie swoje zaznaczyć.
Serwacemu
U ludzi czasem zdarza się krytyka
Taka, jak osła o śpiewie słowika.

(Ignacy Krasicki, Bajki)

Stokroć jest łatwiej przyganiać drugiemu,
Niźli co zrobić porządnie samemu.
(Julian U. Niemcewicz)
Mądra krytyka oświeca, głupia gasi.

(Aleksander Fredro)

Głupia krytyka o własną głupotę się potyka.
Serwacy św. (13 maja)
Jak się rozsierdzi Serwacy, to wszystko zmrozi i przeinaczy.
(Przysłowie polskie)
Przed Serwacjuszem nie trzeba się pewnego lata spodziewać. (p.p.)
SEWERYN
Cztery rzeczy się liczą w życiu Seweryna:
pieniądze, koledzy, piwo i nikotyna.
Sewerynowi
Duch ludzki na to duchem, żeby tworzył,
A dla nas ponoć jedna tylko droga...
Jam w pracy całą nadzieję położył,
A resztę zdałem jako kmieć na Boga. (Wincenty Pol)
Jeśli chcesz się pochlubić zbiorami plennymi,
Zwracaj serce do nieba, a dłonie do ziemi. (Kajetan Koźmian)
- 228 -

Przy wytrwałej pracy drobne cięcia siekiery obalają najgrubsze
drzewo. Praca jest matką szczęścia i wolności.
(Benjamin Franklin)
Dawaj z siebie co możesz, zanim dane ci będzie odebrać to, na co zasłużyłeś.
SEWERYNA
Kamienne serce Seweryny samo się nie skruszy:
potrzebny walec cierpienia - dla jej duszy.
Sewerynie
Żal to niewielki, gdy go stać na słowa;
W żalu największym niemieje wymowa. (Wincenty Pol)
Błogosławione to święte uczucie,
Co szuka szczęścia po grzechu w pokucie. (Ignacy Hołowiński)
Otwarte są bramy niebios przed skruchą i zmartwieniem.
(Zygmunt Krasiński)
Czasem ten, co się w piersi bije, liczy że jeszcze to sobie odbije.
SĘDZIMIR
Trzy grzeszki na sumieniu Sędzimira:
chciwość złota, kadzidło pochlebstw i ... Mira.
Sędzimirowi
Gdy z nóg zwala bieda, starość i bóle kości,
zaczyna się tęsknić do wieczności.
Bóg w piersiach aniołów i ludzi i ptaków
Dał świętą potrzebę śpiewania,
Bóg mocy niebieskich jest Bogiem śpiewaków,
On niebo przed nimi odsłania.
(Władysław Syrokomla)
Siłami trzema dobry Bóg panuje:
Miłością co tworzy, harmonią co zlewa,
Poezją co śpiewa; niechaj człek to czuje. (Kornel Ujejski)
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Wiedzcie, że dla poety jedna tylko droga:
W sercu szukać natchnienia i dążyć do Boga. (Adam Mickiewicz)
Dla wielu sztuką jest odnaleźć sens w bełkocie niektórych poetów.
SŁAWA
Co sprzyja złej zabawie,
nie służy dobrej Sławie.
Sławie
Widzisz tę górę? Ku niebu się wznosi,
Tymi cierniami drzeć się na nią trzeba;
Tam na wierzchołku Sława cię ogłosi,
A stamtąd – bliżej do nieba!
(Francoszek D. Kniaźnin)
Sława zła i dobra jest jako dzwon, którego dźwięk daleko słychać.
(Mikołaj Rej)
Mędrzec może gardzić sławą, ale nigdy czcią. (Johann G. Seume)
Jednego sława wysławia., drugiego – zniesławia.
SŁAWOMIR
Sławomira pomysły życiowe
osiadają na mieliźnie – umysłowej.
Sławomirowi
Panie! Czymże ja jestem przed Twoim obliczem?
- Prochem i niczem.
Ale gdym Tobie nicość moją wyspowiadał,
Ja proch będę z Panem gadał.
(Adam Mickiewicz)
Ale to jest najpiękniej, gdy kto w jedną sforę
Złączył z wielką nauką skromność i pokorę. (Adam Naruszewicz)
Bez pokory nie byłoby Boga, który stał się człowiekiem, ani człowieka, który Bogu by się podobał.
(św. Franciszek Salezy)
Surowe zasady innych łatwiej s t r a w i ć z dodatkiem pokory.
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SŁAWOMIRA
Poczucie taktu ma ograniczone:
tylko na dyskotece ćwiczone.
Sławomirze
Nie złoto szczęście niesie o bracia, nie złoto!
Grunt wszystkiego poczciwość, pobożność i z cnotą.
(Ignacy Krasicki)
Gwiazdy nie boją się wyglądać jak muszki świecące.
(Rabindranath Tagore)
Wielcy ludzie są zwykle skromni, tylko głupcy i miernoty lubią się
wynosić i nadymać. (Sentencja niemiecka)
O pycho człowiecza! Twoje najnowszej generacji komputery, oparte
przecież na krzemowej mądrości ziarna piasku – nie są w stanie
skonstruować choćby najmniejszej muszki czy komara..
SOBIESŁAW
Sobiesławowi
Zdrobnień imienia nie lubi Sobek:
oddają jego życiowy dorobek.
Żyjemy na Bożym świecie lecz zapominamy o Bogu, albowiem kto
tylko bierze, sam nie dając, nigdy nie znajdzie prawdy.
(Rabindranath Tagore)
Nie ten jest egoistą, kto pracuje i nie chce nic dać próżniakowi, ale
kto spożywa owoce pracy drugich, a sam nic nie robi.
(Jan Fedorowicz)
Samolub odnajduje zawsze złoty środek. Jest nim własny pępek.
SONIA
Brak jest w miłosnej harmonii
pewnych klawiszy u Soni.
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Sonii
W ustach jest otwór duszy, a drogie balsamy
Wietrzeją prędko, gdy je często otwieramy. (Adam Mickiewicz)
Wiele rzeczy prędzej załatwisz milczeniem, niż gadaniem.
(Albert Maria Weiss)
Wrzawa kłótni nie umniejszy; kto zamilkł, ten rozumniejszy.
(Ignacy Legatowicz)
Pustosłowie kobiet jest na wagę puchu marnego.
STANISŁAW
Staś w tęgie mrozy gołą głową szpanuje:
tylko osioł końskie zdrowie marnuje.
Stanisławowi
Kto nosi cnotę w piersiach, dobry rozum w głowie,
Kto grzeczny w towarzystwie, uprzejmy w rozmowie,
Ten czy w Peru, czy w Turcji, w Chinach, czy w Podlasiu,
Zawsze będzie kochanym – nieprawda mój Stasiu?
(Stanisław Jachowicz)
Dobre drzewo dobrym owocem się okrywa,
Dobry człek z dobrych czynów poznawany bywa.
(Wacław Potocki)
Człowiek nieustannie musi za pomocą czynów wyzwalać swe siły,
swą piękność, swą dobroć, całą swą duszę.
(Rabindranath Tagore)
Patrz odważnie przed siebie i licz na Opatrzność.
Stach miny nie stroi, jak pana się boi. (Przysłowie polskie)
Stanisław św. (8 maja)
Jak się zasieje len w świętego Stanisława, to tak urośnie jak ława.
(p.p.)
Na świętego Stanisława rośnie koniom trawa. (p.p.)
Święty Stanisław – pierwszy siew prosa, a ostatni owsa. (p.p.)
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Stanisław św. Kostka (13 listopad)
Na Stanisława kostkę ujrzysz śniegu drobnostkę, a na Ofiarowanie
przydadzą się sanie. (p.p.)
STANISŁAWA
Stasia płotkę plotki w towarzystwie puściła,
która niebawem w rekina się zmieniła.
Stanisławie
Gdzie prawdy nie ma, tam nie ma jedności,
A prawdy nie ma tam, gdzie nie ma wiary;
Gdzie nie ma Boga, tam nie ma miłości
I rozdrobnione przepadną ofiary. (Karol Antoniewicz)
Lepiej przy prawdzie stojąc pokonanym zostać,
Niźli zwycięstwa szpetnym kłamstwem dostać.
(Józef E. Minasowicz)
Wielu ludzi kocha prawdę, ale niewielu ma odwagę śmiało ją wyznawać i bronić.
(Jan Fedorowicz)
W zakutej pale i jasna prawda traci na blasku.
STEFAN
Jakie preferencje ma Stefan? –
to tylko Stefanii fan.
Stefanowi
Tak to na tym świecie bywa: pozór często ludzi mami;
Częstokroć nędzę okrywa i gmach okryty rzeźbami.
(Franciszek Godebski)
Czy się świat psuje, wy to wiedzieć chcecie?
Świat ten sam był, ludzie źli na świecie. (Wespazjan Kochowski)
Świat to szerokie pole – pełno na nim chleba,
Tylko uczyć się trzeba i pracować trzeba.
(Władysław Syrokomla)
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Wiosna nie tylko dlatego jest obrazem młodości, że wszystko kwitnie
w pełnej krasie, ale i dlatego, że jest czasem nadziei.
(Artur Schopenhauer)
Stefan Batory
Za króla Stefanka strach było na panka. (p.p.)
STEFANIA
Urodę filmową Stefani
potwierdzają liczni fani.
Stefanii
Stary młodych poprawiacz wszystkiemu przygania;
Czego użyć nie może, młodzieży zabrania. (Horacy)
Wielu starców daje młodszym dobre nauki, gdy im już nie mogą dawać – złego przykładu.
(Sentencja niemiecka)
Błędy starców ostro potępiamy, bo mieli czas nauczyć się rozumu.
(Jan Fedorowicz)
Wieku podeszły, jak szybko wieko od trumny cię podejdzie!
STELLA
Stelli
Stello, takie twe życie zabiegane –
przystań na chwilę, zrób czas na remanent.
Każda chwila czasu droga; j u t r o jeszcze w ręku Boga.
D z i s i a j twoje – pracuj dziecię, szybko bowiem płynie życie.
(Stanisław Jachowicz)
Bo czas trwać nie da żadnej rzeczy w mierze,
A jak wszystko przynosi, tak wszystko zabierze. (Wacław Potocki)
Ileż to drogiego czasu marnujemy na próżnowaniu, błahych mowach
lub na długim spaniu! Wszak w grobie będziemy mieli dość czasu by
się wyspać; więc teraz używajmy czasu dobrze.
(Benjamin Franklin)
Starego człowieka to trawi, co w młodości zmarnotrawił.
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SYLWESTER
Sylwek zawsze ochoczy do pracy –
jeśli ta praca dla niego coś znaczy.
Sylwestrowi
Żywi nas zasług pracy plemion długiej,
Ich trud i sława istnienie nam krasi;
A z naszych czynów i z naszej zasługi
Korzystać będą znów następcy nasi.
(Adam Asnyk)
Praca i pilność przy pomocy Bożej
Alboć da mienie, albo go przysporzy.
Ale tak pracuj, byś szukając chleba
Nie stracił nieba.

(Kacper Miaskowski)

Żyj i przemiń jak reszta braci twoich, ale d z i a ł a j według światła
zlanego na ciebie.
(Zygmunt Krasiński)
Wytrwać w powołaniu to zachować wierność sobie i Bogu
SYLWIA
Brakuje Sylwii do szczęścia –
dla pięciu córek zięcia.
Sylwii
Szczęście od wyobrażeń człowieka zależy,
Szczęście w czystym sumieniu, ono w sercu leży.
Kto umie swym życzeniom granicę położyć,
Ten szczęśliw, bo potrafił szczęście sobie stworzyć.
(Narcyza Żmichowska)
Szczęście obok nieszczęścia nie jest żadnym darem;
Pamięć pierwszego w drugim jest życia ciężarem.
(Franciszek Karpiński)
Kto potrafi uniknąć nieszczęścia, mówimy o nim: ma szczęście.
(Friedrich Rűckert)
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Gdy zapuka do ciebie szczęście, nie wychodź z nim na ulicę.
SYLWIUSZ
Inscenizuje często sceny małżeńskie
Sylwiusza życie poza małżeńskie.
Sylwiuszowi
Chcesz trzymać godnie berło krytyki w prawicy,
To szukaj ziarna w plewach, nie plewy w pszenicy.
(Zygmunt Krasiński)
Gdyby się niejeden krytyk ugryzł w język, to by się mógł własnym jadem otruć.
(Alojzy. F. Żółkowski)
Ludzie dziś najwięcej ganią; z całego Achillesa widzą tylko jego piętę.
(Marie von Ebner-Eschenbach)
Czasem owoc myśli strząsa nam na głowę jakaś złośliwa małpa.
SZCZEPAN
Prawość Szczepana idzie pod niebiosa,
nie idą pod nie – bluźniercze psie głosy.
Szczepanowi
Różne choroby leczą aptekarskie zioła;
Miłość gardzi lekarstwem, znać go nie chce zgoła.
Węzeł przyjaźni zerwać dla miłości można;
Dla przyjaźni zerwać miłość – to rzecz zdrożna.

(John Owen)

(John Owen)

Nie w słowach, jeno w czynach miłość wzrastać winna;
Gorszą od niemiłości jest miłość bezczynna.
(Emil Zegadłowicz)
Miłość to narkotyk, od którego uzależnia się zarówno wola, jak i
ochota.
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Szczepan św. (26 grudzień)
Gdy na Szczepana błoto po kolana, na Zmartwychwstanie wytoczym
sanie. (Przysłowie polskie)
Na świętego Szczepana bywa błoto po olana. (p.p.)
SZCZĘSNY
Szczęsny to szczęściarz: krótko rządził,
a na tak długie lata się urządził.
Szczęsnemu
Nam zimne słowa mędrców nie wystarczą,
I praw kanonicznych bezwzględna powaga
Nie będzie dla nas osłoną, ni tarczą ,
Gdy serce gwałtem szczęścia się domaga.

(Adam Asnyk)

Wysoko mieszka sława, a szczęście jeszcze wyżej;
Lecz gdy chęć nie ustawa, to się człek do nich zbliży.
(Julian U. Niemcewicz)
Jak zbytnia otyłość więcej zawadza niż pomaga, tak zbytnia fortuna
więcej ciąży niż pomaga.
(Andrzej M. Fredro)
Pechowcowi podkowa szczęścia na głowę spadnie.
SZYMON
Żył cudzym kosztem za życia Szymek,
po śmierci spłaca podwójny rachunek.
Szymonowi
Nie ci są wielcy, których głosi sława,
Nie ci, co świetnych przodków wyliczają;
Lecz ten jest wielki według mego zdania,
Kto swą wielkością maluczkich zasłania.
(Jan N. Kamiński)
Wielkość to jest cierpliwość, wielkość to jest praca;
Lenistwo niecierpliwe wzgardą wielkość spłaca.
(Emil Zegadłowicz)
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Gdy mały człowiek dokona wielkiego dzieła, to staje się wielkim.
(św. Augustyn)
Specjalność karłów: nadeptywanie wielkim na piętę Achillesa.
Kocha mnie Szymon, kocham i ja jego; a kpi ze mnie Szymon, kpię i
ja z niego.
(Przysłowie polskie)
Szymon i Juda św. (28 października)
Na Szymona i Judę czas opatrzyć budę.(p.p.)
Na świętego Szymona babskie lato kona. (p.p.)
Na świętego Szymona i Judy spodziewaj się śniegu albo grudy. (p.p.)
ŚWIERAD
Świeradzie, prawdą krocz wśród kłamliwych zgraj,
i chociaż bywa ci ciężko – świadectwo prawdy daj.
Świeradowi
S ą prawdy, które mędrzec wszystkim ludziom mówi;
Są takie, które szepce swemu narodowi;
Są takie, które zwierza przyjaciołom domu,
Są takie, których odkryć nie może nikomu. (Adam Mickiewicz)
Kłamstwo jest gadatliwe, prawda jest milcząca. (Józef Łoziński)
Prawda zabita sto razy, sto razy zmartwychwstaje.
(Stanisław Łaski)
Najwymowniejsze są prawdy męczeństwa.
ŚWIĘTOSŁAW
Czy to radosne święto, czy trudny dzień powszedni,
Świętosław dziękuje Bogu za wszystkie dni.
Świętosławowi
Szczęście to długa, słoneczna pogoda,
Nieszczęście z szarą zrównać można słotą.
Gdy słońce piecze, miła jest ochłoda,
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Po słocie cieszy jasne słońca złoto. (Wiktor Gomulicki)
Gdy szczęście służy, każdy dopomoże,
Ale w złym razie tylko Ty sam boże. (Ambroży Grabowski)
Najmilsze jest dla nas szczęście z największym trudem nabyte.
(Ignacy P. Legatowicz)
Wielu miałoby życia dość, gdyby nie nadzieja na rajską radość.
TADEUSZ
Nie dba Tadzik u żony o urodę kobiecą:
na urodziwe kwiatki – wszystkie bąki lecą.
Tadeuszowi
A od piękności miłych dziewczynek
Jeszcze piękniejsza łza użalenia,
Cicha modlitwa, święte natchnienia,
A najpiękniejszy – dobry uczynek.

(Narcyza Żmichowska)

Któż Piękności nie hołduje? Kogóż ona nie zawojuje?
(Szymon Zimorowic)
Z wiekiem piękno ulata do matecznika – do duszy.
TAMARA
Piękno, uroda - Tamaro nieurodziwa,
z dobrym sercem i czułością przegrywa.
Tamarze
Często przymioty, na których nam zbywa,
Przez zazdrość, co się tajemnie odzywa,
Bierzem u drugich za błędy i wady.
(Julian U. Niemcewicz)
Wielu się dziwi, że Bóg nie stworzył świata doskonałym i tyle na nim
złego. Jednak aby obraz był dobry, musi mieć cienie, które lepiej
uwydatniają światło.
(Friedrich Rűckert)
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Bóg mówi do człowieka: - Uzdrawiam cię, dlatego cię ranię; kocham
cię, dlatego cię karzę.
(Rabindranath Tagore)
Dobra teściowa to ta, u której synowa korzysta z usług psychoterapeutycznych.
TEKLA
Marna z niej żona, gorsza kucharka –
nos wtyka tylko do cudzego garnka.
Tekli
Wielki to rozum to sobie obrzydzić,
Czego byś potem ty musiał się wstydzić.

(Adam Krasiński)

Gdyby wszystkie ciekawe kobiety tak się w słup soli przemieniły, jak
żona Lota, to by sól bardzo staniała,
bo każdy miałby w domu – Wieliczkę.
(Alojzy F. Żółkowski)
Źle jest gdy głowa pusta, ale gorzej – gdy puste serce.
(Maurycy Jókaj)
Nie licz nawet na kość, gdyś przyprawił kucharkę o złość.
Tekla św. (23 września)
W dzień świętej Tekli będziemy ziemniaki piekli, a po świętej Tekli
będziemy znów kapustę siekli. (p.p.)
TELIMENA
Najbardziej sobie cenię
niewinność w Telimnie.
Niewinność skromne szaty przyodziewa.
Telimenie
„Nie!” mówi dziewczę przez skromność, a pragnie jej dusza,
żeby natrętnik w tym słówku „tak” słyszał.
(William Szekspir)
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Rozum mężczyzną, afekt białogłową rządzi,
Na to wszystko przystanie, co afekt osądzi,
Nie co jej rozum poda; bo raz nienawidzi,
To znów kocha, to czyniąc, co się jej przywidzi.
(Józef E. Minasowicz)
Jeśli kobieta rozgoryczona zapomni przez łzy ukradkiem spojrzeć w
zwierciadło, to jest już tym strapiona nie na żarty.
(Aleksander Puszkin)
Letniość u kobiet przemija z początkiem wiosny.
TEODOR
Dewiza szefa – Teodora:
Ora et labora!
Teodorowi
Jak pajączek sam z siebie pajęczynę przędzie,
Tak i człowiek myślący czym chce, tym będzie.
(Stanisław Jachowicz)
Dobry i zły przykład zawsze znajdzie naśladowców. Dobre uczynki
naśladujemy z podziwu lub miłości dla cnoty, a złe – z wrodzonej do
złego skłonności.
(Francois de La Rochefoucauld)
Diabeł, aby być bardziej przekonujący – zaklina się częściej na Boga.
Teodor św. (9 listopad)
Na świętego Teodora ściągaj krupy do chałupy.
(Przysłowie polskie)
Święty Teodorek wiezie ziarna worek. (p.p.)
TEODORA
Nim się ranek zorzami rozpali,
Teodora pieśnią Boga chwali.
Teodorze
Przez chwasty, ciernie, przez gromy i burze
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Po drodze życia trzeba iść przebojem,
Z okiem na światło zwrócone ku górze,
A z męstwem chłodnym i duszy spokojem.

(Adam Asnyk)

Życie ziemskie pożyczane, a niebieskie obiecane.
Coś tu winien, oddaj pracą; za to w niebie ci wypłacą –
Przejdziesz jak gospodarz prawy do dziedzictwa od dzierżawy.
(Kazimierz Brodziński)
Mało jest takich, którzy pojęli życie. Wielu poznało wartość życia dopiero przy zgonie, a najwięcej jest takich, którzy umarli nie wiedząc
jak żyć trzeba, lub życie zmarnowali.
(Ignacy P. Legatowicz)
I na schodach do nieba też podkładają nogi.
Koło życia: życie prowadzi do śmierci, a śmierć - do Ż y c i a.
TEODORYK
Odważna krytyka Teodoryka
zazwyczaj błahych spraw dotyka.
Teodorykowi
Niechajże dobre Niebo tym Polskę obdarzy,
By miała mniej krytyków a więcej pisarzy;
Bo z naszym gospodarstwem podobieństwo mają:
Jeszcze drzewa nie wzrosły, a już wycinają.
(Antoni Gorecki)
Rozumny i sumienny krytyk jest jak pijawka, której ukąszenie jest
zbawienne; złośliwy jest jak żmija, której ukąszenie jest śmiertelne.
(Karol J. Weber)
Wtedy człowiek ma prawo wypowiedzieć sąd o złej stronie dzieła, gdy
poznał jego dobrą stronę.
(Friedrich Schiller)
Miecz krytyki tylko w pochwie odpowiedzialności nie posuwa się za
daleko.
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TEODOZJA
Teodozji
Dla niepewnego ślubnego kobierca
nie warto oddawać draniowi serca.
Lecz biedne serce człowieka wciąż w nieskończoność ucieka
Przez łzy, tęsknoty, męczarnie;
I myśli, że w swoim łonie przestrzeń i wieczność pochłonie,
I niebo całe ogarnie.
(Adam Asnyk)
W jednym dniu można poznać, jaką kto ma wiedzę; jakie ma serce,
poznasz dopiero po długim czasie.
(Saadi z Szirazu)
Najgłębiej w serce ludzkie patrzą oczy, które najwięcej łez wylały.
(Sentencja niemiecka)
Szlachetne serce – najczęściej w skromnej oprawie.
TEODOZY
Teodozemu
Zapewne ten jest od Niebios błogosławiony,
kto otrzymał dar cichej i nie strojnej żony.
Błogosławiony po stokroć niech będzie,
Ktokolwiek idzie w imię dobrej sprawy,
Kto w burzy czasów, wśród walk krwawych znoju
Podejmie sztandar pracy i pokoju.

(Adam Asnyk)

Bez błogosławieństwa Bożego wszystkie nasze prace i trudy na nic,
ale zwykle Bóg uczciwej pracy błogosławi.
(Sentencja niemiecka)
Na smutki, cierpienia i nudy najlepszym lekarstwem jest praca.
(Józef Ignacy Kraszewski)
Chleb, na który żeś powinien najciężej i najuczciwiej pracować – to
Chleb Eucharystii.
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TEOFIL
I na beztroskę Teofila
przyjdzie ostatnia chwila.
Teofilowi
Czym chwała, berło? – garstką tylko błota;
Cichy grób końcem gnuśnego żywota.
(William Szekspir)
Tak cudzej śmierci płacząc, na własną tymczasem
Pomnijmy, która i u nas za pasem.
(Sebastian Klonowic)
Człowiek i po śmierci żyje w swoich potomkach, w dobrych i złych
czynach, a także w pamięci ludzkiej.
(św. Tomasz z Akwinu)
Dom wieczności buduje się z ziaren szarej codzienności scementowanych wiarą.
TERENCJUSZ
Terencjuszowi
Takiemu śmierć pewną życie wróży,
kto na dwóch gazach pędzi w podróży.
Prawdziwa wielkość pod nieszczęścia młotem
Kształt doskonały przybierze.
(Adam Asnyk)
W nieszczęściu potrzebna nam nadzieja, w szczęściu – bojaźń. Człowiek w pomyślności staje się hardym,
w nieszczęściu - pokornym.
(Stanisław Jarzyna)
Nic dobrego i szlachetnego na tym świecie bez długich boleści i trudów. (...) Przez ból hartują się piersi człowieka.
(Zygmunt Krasiński)
Chrzest cierpienia do współczucia skłania.
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TERESA
Teresie
Źle, gdy na nadętą jak balon głowę –
życie nałoży koronę cierniową.
Dla osłodzenia niedoli bliźniego
Umiej się wyrzec i szczęścia własnego.

(Franciszek Karpiński)

Cierpimy wszyscy, lecz kto się drugim powierza,
Połowę cierpień uśmierza.
(Julian U. Niemcewicz)
Łza zaraz ulży, kiedy serce boli,
Zwłaszcza gdy inny z nami ją podzieli.
(Julian U. Niemcewicz)
Boleść jest posłańcem bożym.
(Christoph A. Tiedge)
Za cenę skruchy, można się i z grzechów wypłacić.
Każda Teresa ma swe interesa. (Przysłowie polskie)
Teresa św. (15 października)
Na świętą Teresę odziej się w bekiesę. (p.p)
TOBIASZ
Skąd my to znamy, Tobiaszu, skąd ,
że wiosłuje się pod publiczkę, płynąc pod prąd?
Tobiaszowi
Nie burzcie bracia przeszłości ołtarzy,
Choć macie sami doskonalsze wznieść;
Na nich się jeszcze święty ogień żarzy,
I miłość ludzka stoi tam na straży,
I wy winniście im cześć. (Adam Asnyk)
Chmury nieraz zakrywają słońce, ale gdy ustąpią, tym jaśniej i milej
ono świeci. Pognębiona prawda kryje się na jakiś czas, ale po pewnym czasie tym wspanialej jaśnieje. (św. Ignacy Loyola)
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Tylko prawda czyni człowieka wolnym, kłamstwo czyni go niewolnikiem. Chrystus powiedział: Poznajcie prawdę, prawda was wyswobodzi.
(Johann Holl)
Nie pluj na to, co innym ciśnie się na język.
TOMASZ
Tomaszowi
Miłość ci wszystko wybaczy ,
lekkomyślny błaźnie –
za wyjątkiem braku wyobraźni
i dziewczęcej rozpaczy.
Bo nauka bez wiary, miłości, nadziei
Rodzi tylko przebiegłych łotrów i złodziei.
(Dominik Rudnicki)
Wiara bez dobrych uczynków jest jak drzewo bez owoców, jak matka
bez dzieci.
(Piotr Skarga)
Bóg wymaga od ciebie wiary i czystego życia, a nie zgłębiania Jego
tajemnic. Rozum jest słaby i może się mylić, wiara – nigdy.
(Tomasz a Kempis)
Nie d a w a j wiary niewierzącym.
Lepszy pan To-masz, niźli pan Ja-dam. (Przysłowie polskie)
Wolnoć Tomku w swoim domku. (p.p.)
Tomasz św. (21 grudnia)
Mawiał święty Tomasz: jedz doma co masz, a u ludzi coć dadzą. (p.p.)
Na świętego Tomasza gotuje się w garnku kasza. (p.p.)
Niech cię nawet na Tomasza twój siew żyta nie odstrasza. (p.p.)
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TYMON
Odkąd do wojska poszedł Tymon –
czci Moniki broni cały MON.
Tymonowi
Byle zawód niech piersi twej bólem nie wzdyma,
Łam przeszkody jak olbrzym, by iść coraz dalej;
A w zapasach życiowych miej wciąż przed oczyma
Tych, co wytrwali. (Władysław Bełza)
Zapału trzeba, żeby pierwsze przełamać lody;
Wytrwałości, by wszystkie zwyciężać przeszkody.
(Adam Krasiński)
Wytrwałość zawsze prowadzi do celu: kropla długo na kamień spadająca wreszcie go dziurawi.
(Józef I. Kraszewski)
Wytrwajcie! - warto szczególnie wtedy zagryzać zęby, gdy są już protezy...
Tymon św. (19 kwietnia)
Na Tymona siej jęczmiona,
byś do świętej Katarzyny poobsiewał koniczyny.
(Przysłowie polskie)
Pamiętając na Tymona, sprawiaj rolę pod jęczmiona. (p.p.)
TYMOTEUSZ
Tymoteuszowi
Łatwo „być” – w dobrobycie,
trudniej – kiedy brakuje na życie.
Kto słowo łamie lub łamać się trudzi,
Godzien jest wzgardy od uczciwych ludzi.
Co robią drudzy, niech cię to nie dziwi;
Ludzie są głupi, próżni i złośliwi.
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(Aleksander Fredro)

(Tomasz K. Węgierski)

Lepiej żyć w nędzy, niż w hańbie i występku. (Cycero)
W kręgu zła aureola w oczy kole.
TYTUS
Motto hulaki Tytusa:
„Hulajże moja dusza...”
Cieszy się na to bies,
bo piekło jednak jest.
Tytusowi
Kto chce po śmierci zamknięte do piekła wrota
Znaleźć, niech je otwiera myślą za żywota. (Józef E. Minasowicz)
Jak pozwolisz się diabłu tylko za jeden włos pochwycić, to cię ma już
całego.
(Gotthold E. Lessing)
Nie daj się diabłu wodzić za ogonek.
URSYN
Obyty i wykształcony –
lew na Ursynowa salony.
Ursynowi
Łatwiej kochać rośliny, zwierzęta niż ludzi;
Lecz zyska nieśmiertelność, kto tę miłość wzbudzi.
(Emil Zegadłowicz)
Jak długo człowieka nie kochamy, nie możemy mieć o nim prawdziwego poglądu.
(Rabindranath Tagore)
Zdobyć miłość łatwo, zasłużyć na nią trudniej, zachować ją – najtrudniej.
(Stanisław Jarzyna)
Zaufanie wyklucza zadufanie.
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URSZULA
Bliższa ciału koszula,
a szczęściu Urszula.
Urszuli
Gdy szczęścia nie ma, i mądry pobłądzi;
Fortuna światem, nie nasz rozum rządzi. (Jan Kochanowski)
Kiedyśmy w szczęściu, wszystko idzie snadnie;
W biedzie i statek i rozum odpadnie. (Ignacy Krasicki)
Szczęście łysego, gdy grzebień znajdzie.
Urszula św. (21 października)
Od świętej Urszuli śnieżnej oczekuj koszuli. (Przysłowie polskie)
Po świętej Urszuli chłop się kożuchem otuli. (p.p.)
Święta Urszula perły rozsnuła, księżyc wiedział nie powiedział;
słońce wstało, pozbierało. (p.p.)
WACŁAW
Wacławowi (emerytowi)
Biedne twoje schorowane serce,
bo chore nasze państwo:
niby aptek coraz więcej,
a tanich leków – jak na lekarstwo.
Nie zaraz rozpaczać, nie zaraz się wieszać,
Jeżeli fortuna spojrzy na cię krzywo;
Wszak jej to jest kunsztem w złoty łańcuch mieszać
Człowieczych smutków żelazne ogniwo.
(Wacław Potocki)
Praca i umiarkowanie, to najlepsi lekarze człowieka.
(Jean J. Rousseau)
Gdy zapłata dla chirurga się wikła, chory zaczyna mieć powikłania.
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WACŁAWA
Tracę głowę przy Wacławie –
chyba sobie drugą sprawie.
Wacławie
Bo nawet bardzo rozumne kobiety
Z anielską duszą, z sercem napełnionym cnotą,
Ciężkie jarzmo próżności dźwigają z ochotą.
(Ludwik A. Dmuszewski)
Niech się świat dowie z tej naszej pustoty,
Że żarty, figle nie rugują cnoty.
Ta co się śmieje, nie zawsze złą bywa;
Cicha to woda (mówią) brzegi zrywa.
(William Szekspir)
Na rany duszy najlepszy jest balsam serca.
WALDEMAR
U ciebie wierność aż do śmierci –
za twą stałość Waldku: merci.
Waldemarowi
Lecz kto i kiedy może ręczyć za kobiety?
Kto zgadnie, jakie dla nich trzeba mieć zalety?
Czasem cacko, błyskotka, bawidełko małe
Zająć może ich duszę, zmienić życie całe.
(Aleksander Fredro)
Kobiety o wiele lepiej umieją ukrywać swe uczucia i myśli niż mężczyźni. Kobiety celują w sztuce udawania. Niejedna udaje obojętność
dla mężczyzny, którego kocha, bo ta obojętność służy jej do ukrycia
prawdziwego stanu jej serca.
(Alfons von Knigge)
Tajemnice stanu często się ukrywają w fałdach sukni kobiecej.
(Friedrich Schiller)
Nie strój m i n , gdy małżonka stroi się dla sapera.
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WALENTY
Walentemu
Pracowitość Walentego dla żony - ozdobą cnót jego.
Na co tylko stać kogo, każdy niech coś daje;
Już grzeszyć zaczyna, kto działać przestaje. (Józef E. Minasowicz)
Pracuj, bracie! Kto Bogu ufa i pracuje,
Do ostatniej starości nędzy nie czuje. (Szymon Szymonowic)
Bez pracy nie ma daczy kolego, chyba że ze skradzionego.
Był pracowity: robił wrażenie; jego lenistwo, to tylko produkcja
uboczna.
Każdy Walenty ma swoje wykręty. (Przysłowie polskie)
Walek czubił Maćka, Maciek czubi Walka. (p.p.)
Walenty św. (14 lutego)
Gdy na święty Walek deszcze, mrozy wrócą jeszcze.
Gdy w święty Walek deszcz pada, drugą zimę zapowiada. (p.p.)
WALENTYNA
Choć się łasiłem u nóg Walentynie
ta wciąż się wzbraniała: „Walenty, nie!”
Walentynie
Korona, złote berło, blask klejnotów mnogi,
Cóż jest jeśli nie ciężar? to tylko, że drogi.
Kogo na wyższym stopniu szczęście posadziło,
Temu frasunków i trosk przyczyniło.
(Julian U. Niemcewicz)
Jak się kobiecie co zachce, to tak długo będzie kręciła, aż postawi na
swoim.
Gdy kobiecie co wlezie do głowy, musi to osiągnąć, choćby jej przy
tym głowa miała pęknąć.
(William Szekspir)
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WALERIA
Popijał mąż krople nie tylko Waleriana pozbyła więc Waleria męża, Jana.
Walerii
Tego krasi uroda, szpecą obyczaje;
Do piękności zaś duszy drugiemu nie staje
Krasy ciała; ów wielce jest waleczny w boju,
Lecz brudzi występkami swą sławę w pokoju.
(Józef E. Minasowicz)
Z głupią żoną najłatwiej rozum stracić, a zyskać – miano głupca.
WALERIAN
Walerianowi
Ceni sobie przyjaźń Walerian:
za jego opilstwo płci kumpel – Jan
W szczęściu miałem tłum przyjacioł, co mnie wiecznie kochać mieli;
Lecz gdy los mnie z mańki zaciął, wszystkich razem diabli wzięli.
(Adam Asnyk)
Pijackie: człowiek bez wody nie może przeżyć tygodnia, bez wódy –
dnia.
WALERY
Prawda napędza życie Walerego,
bo ona mu ziemię porusza i niebo.
Waleremu
Szukajcie prawdy jasnego promienia,
Szukajcie nowych, nie odkrytych dróg!
Za każdym krokiem w tajniki stworzenia
Coraz się dusza ludzka rozprzestrzenia
I większym staje się Bóg. (Adam Asnyk)
Jeśliś prawdzie przysiąg wiarę, pod jej znakiem walkę wiódł,
To choć gorzką pijesz czarę, dla potomków składasz miód.
(Lucjan Siemieński)
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Świadomość wielkiej prawdy wewnętrznej dźwiga człowieka z małostkowego życia powszedniego w rejony wieczności.
(Rabindranath Tagore)
Modlitwa: Prawdy spreparowane odkłamać racz Panie!
WALTER
Od kiedy się wdrapałeś na stołek Walterze –
skończyłeś z rowerem – jeździsz na Roverze.
Walterowi
Władcy są niewolnikami swego stanu i nie zawsze mogą iść za głosem
swego serca.
(Friedrich Schiller)
Pomyślność państwa opiera się na rozumie rządzących i posłuszeństwie rządzonych.
(Armand Jean du Richelieu)
Godność i urzędy są ciężarem, dlatego zwykle je kładą na – osłów.
(Morhof)
Robak p o s i ł k u j e się człowiekiem.
WANDA
Edukację pobierała nieraz w „oślej ławie”,
dziś próbuje system oświaty naprawić.
Wandzie
Pożyteczniejsza dzieciom jest karność mistrzowska,
Niżeli macierzyńska miłość i ojcowska. (Saadi z Szirazu)
Przy wychowywaniu dzieci, tak jak przy wysiadaniu piskląt – potrzebny jest spokój i ciepło.
(Sentencja niemiecka)
Złych czyni złe wychowanie i ze złymi spółkowanie.
(Jan Gawiński)
Czasem ciało pedagogiczne musi dojrzewać – do młodzieży.
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WAWRZYNIEC
Dla przelotnego wawrzynu gotów głowę stracić,
byle się jakąś blaszką medalu ubogacić.
Wawerzyńcowi
Rzadko się komu ambicja szlachetna podoba,
Rzadko prawdziwą zasługę kto ceni;
Z mocą czynienia dobrze rzadko chęć się żeni –
Niejedna tego dowodem osoba. (Tomasz K. Węgierski)
Kto sam sobie poklaskuje, ten własną zasługę psuje.
(Ignacy P. Legatowicz)
Prawdziwa zasługa wcześniej czy później otrzyma nagrodę.
(Sentencja niemiecka)
Prawdziwie zasłużony, kto sługą dla swej żony.
WERONIKA
Weroniki przeznaczenie nie w Weronie,
ale pośród świętych - na Bożym nieboskłonie.
Weronice
Nie szemrze chrześcijanin na Boga w złej doli,
Ni się żadnym uciskiem nie trapi do zbytku,
Lecz z pokorą wszechmocnej poddając się Woli
W doczesnych stratach szuka wiecznego pożytku
(Karol Antoniewicz)
Kto dla Boga dobrze czyni, nie dozna od Niego niewdzięczności.
(Maria Leszczyńska)
My z Boga wyszli bez wiedzy o sobie, możemy powrócić do Boga z
wiedzą o sobie i mieć prawo zasiąść w Jego łonie.
(Zygmunt Krasiński)
Ten kto szczerze upadł na kolana, przestaje upadać na duchu.
Weronika św. (13 stycznia)
Przyjdzie święta Weronika, zniesie jaje kaczka dzika. (p.p.)
Święta Weronika, słonko wciąż pomyka. (p.p.)
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WESPAZJAN
Przeklinasz Wespazjanie małżeńską dolę,
lecz twoje użalanie pachnie alkoholem.
Wespazjanowi
Pytał ktoś, gdzie małżeński stan błogosławiony?
Powiedziałem: tam, gdzie mąż głuchy ślepej żony;
Bo ani ów dosłyszy, kiedy mu złorzeczy,
Ani ona ciekawie wgląda w jego rzeczy. (Wacław Potocki)
Największym krzyżem dla męża jest żona uczona, histeryczka, elegantka, kokietka i dewotka. Każda z nich potrafi najmądrzejszego
męża rozumu pozbawić i najcierpliwszego do złości doprowadzić.
Najgorsze są żony pisarki; płeć niewieścia dosyć jest gadatliwa, a jak
jeszcze zacznie gadać oprócz języka piórem na papierze, to strach!.
(Karol J. Weber)
Nie tylko oczy, ale i uszy mają wybierać żonę. (Platon)
Gdy żonę twą napadnie swarliwa godzina, wtedy uciekaj z domu.
(Sadi z Szirazu)
Cudze chwalicie, gdy na własnej żonie się poznacie.
WIEŃCZYSŁAW
Wieńczy Wieńczysława trumnę –
życie pracowite, uczciwe, rozumne.
Wieńczysławowi
Z pogodnym czołem stanie na wieczności progu,
Kto spełnił, co był winien Ojczyźnie i Bogu.
(Adam Krasiński)
Śmierć jest świętością... Jej zasłona migająca w cieniu, nim człowieka
obmroczy dokoła, już mu dostojność nadaje.
(Zygmunt Krasiński)
Śmierć to motyl wzlatujący ku słońcu – po zrzuceniu kokonu.
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WIESŁAW
Wiesławowi
Po cichu lubi się zabawiać:
wie czym pachnie zła sława.
Jeżeli wszystkie księgi przeczytasz, z ich treści
Zostanie jedna prawda – ta co serce wieści.
(Emil Zegadłowicz)
Młody zwykle często i ciężko błądzi, ale też jest zdolny do wielkich
czynów i poświęceń.
(Ignacy Krasicki)
Młodość to czas wzrostu. W tym okresie należy dorastać do miary
człowieka.
WIESŁAWA
Za Wiesławą kroczy bogactwo i sława w czepku urodzona Wiesława.
Wiesławie
Jest to wielka prawda, uznana przed wiekiem,
Że to nie ubranie czyni cię człowiekiem. (Adam Krasiński)
Lubię piękny krój sukni, ubiory galowe,
Byle stosownie do nich umeblować głowę.
(Kazimierz Brodziński)
Zła niewiasta i która Boga się nie boi,
Za ustawiczne piekło małżonkowi stoi. (Saadi z Szirazu)
Z posuchy dobroci – dopust złego.
WIKTOR
Czy wiele Wiktor dla ojczyzny zrobił? Turka na wczasach pod Wiedniem pobił.
Wiktorowi
Lada pszczółka, a hardo stawia się w potrzebie;
Bo ma czucie swej rzeszy, a za nic ma siebie. (Lucjan Siemieński)
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Miło jest umrzeć dla ojczyzny, przecie
To w niej i dla niej milej żyć na świecie. (Józef E. Minasowicz)
Niech każdy składa swój talent ojczyźnie, jako dar do skarbony skrycie i nie mówiąc, jak wiele złożył.
Przyjdzie czas, że skarbona się napełni, a Pan Bóg zapisuje, ile każdy
złożył. Jeśli się chwalić będziecie, że tyle a tyle złożyliście dla ojczyzny, wyśmieją was ludzie i poznają, żeście dawali tylko dla ludzkiej
chwały.
(Adam Mickiewicz)
Święta miłości kochanej ojczyzn... –
nie czują cię tylko umysły z e l ż y w e.
WIKTORIA
Wiktorii
Twoje życiowe zwycięstwo –
w złotych godach małżeństwo.
Wiele ten znosić winien, wiele ten ulegać,
Wiele przez szpary patrzeć, wiele zapobiegać,
Wiele nie widzieć, wiele bystro upatrować,
Kto chce zgodę małżeńską do końca zachować.
(Julian U. Niemcewicz)
Kobieta rozumna to ta, która prawdziwie kocha, bo serce jest rozumem kobiety.
(Vischer)
Bywa że bukiet róż skaleczy małżeńską wierność.
WILHELM
Nagość i żałość Wilhelma okryła:
żona na stroje majątek roztrwoniła.
Wilhelmowi
Wśród teraźniejszych ludzi smutne płyną chwile;
Wolałbym żyć przed wieki, a dziś być w mogile.
(Adam Mickiewicz)
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Oj! Nie ta jest ciężka chwila, kiedy sypią ci mogiłę,
Ale ta jest ciężka chwila, kiedy rzucasz co ci miłe.
(Maria Konopnicka)
Kto za życia nosi wieniec cierniowy
Ten po śmierci pewnie dostanie laurowy. (Emil Zegadłowicz)
Nie rozpaczaj diabłu na uciechę!
WINCENTY
Wincentemu
Stracił przez wino dorobek Wincenty –
teraz na piwo wyżebruje centy.
Patrz na człeka, którego ujęła moc trunku,
Człowiekiem jest z postaci, lecz w zwierząt gatunku
Godzien się mieścić, kiedy swój rozum zaleje,
I w kontr naturze postać bydlęcą przywdzieje. (Ignacy Krasicki)
Alkoholizm – to sprawa gardłowa. (Antoni Regulski)
Dla pijaka, gdy trzeźwieje – rzeczywistość się chwieje.
Wincenty św. (22 stycznia)
Na święty Wincenty nieraz mrozek cięty. (Przysłowie polskie)
Na święty Wincenty szczypie mróz w pięty. (p.p.)
WIRGILIUSZ
Wirgiliuszowi
Dla piratów drogowych mam radę bratnią:
- Szanuj drogę, by nie była ci ostatnią.
Pary szukaj gwałtem lub przez chytre środki;
W parze miłe zwycięstwo, w parze i zgon słodki.
Choć przegrasz, mniejsza będzie daleko przegrana,
Jeżeli grób twój łzami odwilży kochana. (Adam Mickiewicz)
Kobieta kocha w mężczyźnie tylko siłę, rozum i fantazję; za samą dobroć go nie pokocha, bo dobroć w mężczyźnie wydaje się kobiecie
słabością. Gdy obsypiesz kobietę dobrodziejstwami, będzie ci
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wdzięczną; ale jeżeli pragniesz żeby cię z wdzięczności pokochała,
otrzymasz – obłudę. Serce kobiety lubi się oddawać temu, któremu
nic nie jest dłużne.
(Eleonora Ziemięcka)
Kobiety organizm jest delikatniejszy, nerwy liczniejsze, wyobraźnia
wrażliwsza. Kobiety lubią się bawić: taniec, stroje, muzyka, żarty,
lekka rozmowa, plotki – to ich najmilsze zajęcia. (Karol J. Weber)
Gdy kobieta odbiera mężczyźnie rozum, rękę mu swą daje.
WIRGINIA
Wirginii
Sensu słów nie szukaj w ich potoku,
a głębi sensu życia w rynsztoku.
.... Źle szaleć młodemu,
ale kiedy się zdarzy oszaleć staremu,
tam już miary nie pytaj; najgorzej w tej dobie
a zwłaszcza białogłowie, gdy już nogą w grobie.
(Szymon Szymonowic)
Cięższa jest wina starego, niż młodego, gdy źle czyni; bo winę młodego albo nieświadomość tłumaczy, albo gorącość krwi i silne namiętności zmniejszają. Starca zaś wszystko oskarża: wiek, doświadczenie, bliskość śmierci, potrzeba dawania dobrego przykłady.
(św. Ignacy Loyola)
Jak wino im starsze tym lepsze, tak starzec z wiekiem coraz lepszym
i mądrzejszym być powinien.
(Joseph Joubert)
W starości bardziej się ranisz, gdy upadasz...
WISŁAWA
Wisławie Szymborskiej
Wie co to dobra i zła sława
Noblistka z Krakowa – Wisława;
los jej dał w życiu ars poetica,
lecz ją zawiścią, po piórze, przetyka.
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Wspólna to jest poetom i muzykom wada:
Jeden czasem gra nadto, drugi nadto gada.

(Ignacy Krasicki)

Poezja jest kwiatem, wiedza owocem, dlatego młodzi ludzie lubią poezję, starsi wolą owoc – filozofię i naukę.
(Karol J.Weber)
Sztuką jest napisać wiersz, który skonsumuje przeciętny zjadacz
chleba.
WIT
Witowi
Kto dobrej żony nie szanuje,
na złą teściową zasługuje.
Póty po zmarłej żonie trwa w mężu tęsknota,
Póki jej nie wyniosą z domu aż za wrota.
(Józef E. Minasowicz)
Panna chcąc zwabić kawalera, śpiewa nieraz cudnie jak słowik; po
ślubie przestaje śpiewać, a dużo paple jak papuga i wrzeszczy jak
sroka.
(Stanisław Jarzyna)
Trzeba szanować małżeństwo, póki nie jest czyśćcem, a rozwiązać,
gdy się piekłem stanie.
(Erazm z Rotterdamu)
Zauważ: gdy dajesz żonie pyska, mniej pyskuje...
Wit św. (15 czerwca)
Na świętego Wita jaskółka zawita. (Przysłowie polskie)
Na świętego Wita nie ma w stodole żyta.
Pogoda na Wita, to dobrze dla żyta. (p.p.)
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WITALIS
Gdy lis do kurnika gajowego zawita,
Witalis dubeltówką go zawsze wita.
Witalisowi
Chwalcie łąki umajone,
Góry, doliny zielone,
Chwalcie cieniste gaiki,
Źródła i kręte strumyki. (Karol Antoniewicz)
Jeśli przewodnikiem naszym będzie natura, nigdy nie pobłądzimy.
(Cycero)
Przyroda to największa galeria i filharmonia świata, a Bóg – niedościgniony Artysta.
WITOLD
Witoldowi
Czasem mądrze powie dureń:
Wiem, że nic nie wiem.
Satyra prawdę mówi, względów się wyrzeka,
Wielbi urząd, czci króla, lecz sądzi człowieka. (Ignacy Krasicki)
Jak roślina pragnie światła, wilgoci i ciepła, tak dusza ludzka szuka
prawdy, wiedzy i miłości.
(Sentencja niemiecka)
Umarli mogą mówić prawdę bez bojaźni, żywi mogą jej słuchać bez
urazy. (Adam Naruszewicz)
Gdy ginie prawda urzędowa, nie wyznacza się nagród za jej znalezienie.
WITOSŁAW
Witosław to człowiek bardzo wdzięczny:
do swej szefowej za premię się wdzięczy.
Witosławowi
Niewdzięczny człowiek jest jak dziurawe naczynie;
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Cokolwiek w nie nalejesz, to wszystko wypłynie.
(Wespazjan Kochowski)
Dobrodziejstwa przed Bogiem zasługi nie tracą,
Choć ludzie niewdzięcznością często za nie płacą.
(Adam Krasiński)
Jeden niewdzięczny wielu potrzebującym szkodzi, bo niewdzięczni
zrażają ludzi do użyteczności dla innych.
(Seneka)
Gdy ludzie płacą ci niewdzięcznością, twój kapitał rośnie w niebie.
WŁADYSŁAW
Władysławowi
Choć włada wieloma językami,
łaciną języka swego nie plami.
„O! jam jest wyższy ponad wszelkie tłumy,.
Dlatego nigdy tłum mnie nie zrozumie”.
Zaś często kosztem ambicji i dumy
Poklasku szuka właśnie w owym tłumie. (Adam Asnyk)
Nawet ludzi gardzących tłumem, gniewa obojętność i wzgarda, a cieszą oklaski i pochwały tego tłumu.
(Jaske Teodor Choiński)
Lud łatwo oszukać, ale gdy raz pozna że go oszukano, niech się go
dobrze strzeże ten, kto oszukał.
(Józef I. Kraszewski)
Z historii świata najczęściej nauki wyciąga historyk.
WŁODZIMIERZ
U Włodka przebojowość
i obłudna gadka –
gdy na jego względzie
lukratywna posadka.
Włodzimierzowi
Z jakąż to skrzętną żwawą pilnujemy niełaskawi
Cudzych grzechów i bezprawi!
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Lecz chłoszcząc w lewo i prawo, czekamy z własną poprawą
Aż świat się cały poprawi. (Adam Asnyk)
Obłudnik klepie pacierze, a oszuka kogo może;
Nigdy temu nie uwierzę, byś takiej czci pragnął Boże.
(Elżbieta Drużbacka)
Głośno lubimy rozprawiać o bezinteresowności, za to po cichu
umiemy dobrze rachować. (Sewer)
Do rozwiązywania problemów życiowych mrówek zawsze, jako
pierwszy, zgłasza się mrówkojad.
WOJCIECH
Czemu po grze w karty Wojtek obnażony? bo nie tylko portki przegrał, ale i kalesony.
Wojciechowi
Kto w dobrej sprawie dobywa oręża,
Z pomocą Bożą, choć słabszy – zwycięża. (William Szekspir)
To dopiero prawdziwym postępem się zowie,
Kiedy od ojców będą lepszymi synowie. (Arnold K. Żeglicki)
Ból oczyszcza duszę, namiętność – sumienie.
Nie graj Wojtek, nie przegrasz portek. (Przysłowie polskie)
Pociecha: mieć syna Wojciecha. (p.p.)
Wojciech św. (23 kwietnia)
Ile dni przed świętym Wojciechem kukułka się odezwie, albo żaba
zaskrzeczy,
tyle dni po świętym Wojciechu będzie zimno. (p.p)
Kiedy grzmi w święto Wojciecha, rośnie rolnikom pociecha. (p.p.)
Na świętego Wojciecha naszego patrona, już się w zbożu ukryje i zając i wrona.(p.p.)
Na święty Wojciech zniesie jajko bociek. (p.p.)
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ZACHARIASZ
Sędzia Zachariasz w życiu i prawie błądzi stracił rozsądek, co o tym sądzić?
Zachariaszowi
Dobrzy i od złych się uczą, bo poznawszy ich błędy naprawiają swoje.
(św. Hieronim)
Za co to biją w tyłek, gdy pobłądzi głowa?
- Za to, że głowa błądząc, rozum w tyłku chowa.
- (Wespazjan Kochowski)
Zapominaj to, co wybaczyłeś; wybaczaj to – o czym ludzie nie pamiętają.
Z naszego Zacharka ni Bogu świeczki, ni diabłu ogarka.
(Przysłowie polskie)
ZAWISZA
Na starym Zawiszy można polegać –
jeśli podagra mu nie dolega.
Zawiszy
Wielkość z cierpieniem zawsze chodzi w parze;
W najwyższe szczyty grom bije. (Adam Asnyk)
Jeśli chcesz wspomnień po sobie,
Krzyż miej w życiu, krzyż na grobie.
(Jadwiga Łuszczewska – Deotyma)
Bóg do ludzkiego serca toruje sobie drogę, przez dżunglę egoizmu –
maczetą cierpienia.
ZBIGNIEW
Dlaczegóż to w złości i gniewie
unosisz się pod niebiosa Zbigniewie?
Zbigniewowi
Gniewać się jest rzeczą ludzką, a umieć gniew hamować rzeczą chrześcijańską.
(św. Hieronim)
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Żebyś się zbytnio nie uniósł, gdy gniew górę bierze,
Spójrz w zwierciadło i cicho odmów trzy pacierze.
(Adam Krasiński)
Czasem rozbudza się złość dla uśpienia cudzych podejrzeń.
ZBYSŁAW
Zbysław wśród dam jest z tego znany,
że Number One ma zawsze dla mamy.
Zbysławowi
Osobliwszej przykrości i nader surowa
Niewola tam jest, kędy rządzi białogłowa. (Józef E. Minasowicz)
Oprócz mej matki nienawidzę cały ród niewieści. (Eurypides)
Czasem dla teściowej nawet miód gorzki – z pasieki zięcia..
ZDZISŁAW
Zdzisławowi
„Więcej światła w dzień!” –
domaga się Zdzicha cień.
Człowiek, co dzisiaj w świat i w szczęście wierzy,
Może już jutro przepaść błędu zmierzy. (Karol Antoniewicz)
Cóż wart człek bez rozumu, a rozum bez statku?
Cóż i statek bez łaski, a łaska bez datku? (Józef E. Minasowicz)
Bo na świecie ludno, a o ludzi trudno. (Wacław Potocki)
Ludzie, zostawcie choć trochę bezludzia!
ZDZISŁAWA
Zdzisławie
Aby damą być, trzeba pewnej klasy:
niewiele pomogą stroje, zabawy,
niewiele jedwabie, atłasy,
gdy żywot szmatławy...
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Człowiek bez cnoty, sługa bez ochoty, bez serca uroda, z rowu woda
– nic warte.
(Kazimierz W. Wójcicki)
Nasza pożądliwość, chciwość i ukochanie wygody obniża cenę człowieka do jego najniższej wartości.
(Rabindranath Tagore)
Kto kupuje sobie żonę, niech nie liczy na gwarancję!
ZEFIRYN
Zefirynowi
Na cudze pragnienia wyczulony jesteś Zefirynie,
a zapominasz o swojej oddanej ci Rozynie?
Kto miłości nie zna, ten żyje szczęśliwy;
I noc ma spokojną i dzień nie tęskliwy.
(Adam Mickiewicz, Dziady)
Mężczyzna przebaczy kobiecie niecnotę, jeśli ma urodę i piękne lica;
przebaczy i brzydkie lica, gdy je bogactwo i złota oprawa zdobi.
(Ludwik Stasiak)
Bohaterem jest ten, kto kocha wszystkich; dobrym, kto kocha wielu;
szczęśliwym, kto kocha jednego, ale tym jednym nie powinien być –
on sam.
(Roderich)
Bezdzietni powinni bardziej pracować dla potomności.
ZENOBIA
Rozpada się szczęście małżeńskie Zenobi:
lęk przed macierzyństwem należy do jej fobii.
Zenobii
Człowiek nie powinien być surowszym od Boga, który zawsze gotów
przebaczyć. Lepiej gdy człowiek zgrzeszy pobłażliwością, niż zbytnią
surowością.
(św. Jan Chryzostom)
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Bo też nic piękniejszego jak zgoda w rodzinie;
Wspólnie podzielać chwałę, gdy dobrze uczynię,
Znaleźć wad pobłażanie, przestrogę w złym kroku,
Mieć doradcę w braterskim i sercu i oku.
(Aleksander Fredro)
Niejeden człowiek własnej godności się wyrzeka, żeby jakąś g o d n o
ś ć otrzymać.
(Peter Sirius)
Megaloman chce zawładnąć całym światem, pokornemu wystarczy
skrawek nieba.
ZENOBIUSZ
Krzywda ludzka, cierpienie – bardzo go porusza,
dobra dusza u pełnego empatii Zenobiusza.
Zenobiuszowi
Bądź miłosiernym dla bliźniego bracie,
To i Bóg miłosierny będzie na cię.

(Łazarz Baranowicz)

Zrzeczmy się egoizmu, niech znikną prywaty,
Zgodnie żyć niech się stara biedny i bogaty.
Gdzie potrzeba, wzajemnie sobie pomagajmy;
Że zgoda daje siłę, o tym pamiętajmy.
(Aleksander Fredro)
Nie znajdzie Boga, kto Go szuka dla korzyści; znajdują Boga jedynie
ubodzy i czyści.
(Emil Zegadłowicz)
Jakże jesteśmy bogaci! Nawet nic nie posiadając, tak wiele możemy
innym ofiarować: uśmiech, dobrą radę, gest uczynności w potrzebie,
współczucie, modlitwę, pocieszenie...
ZENON
Kolejność ważności osób u Zenona:
mamuśka, kumple, bufetowa, żona.
Zenonowi
Taka to świata postawa, oto spraw jego znamię:
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Człek mądre ogłasza prawa, ogłasza i – pierwszy je łamie.
(Józef D. Minasowicz)
Człowiek jest mieszaniną pychy i nikczemności, wielkości i nędzy;
pragnie cnoty, a służy grzechowi; pragnie trwałego szczęścia, a goni
za chwilowymi rozkoszami; pan ziemi i nędzny robak.
(Blaise Pascal)
Człowiek ma tylu panów, ile namiętności, a one nieraz całkiem przeciwne wydają mu rozkazy. Chciwość każe zbierać, a próżność trwonić; skąpstwo ściskać, a rozrzutność marnować. (Persjusz)
Człowiekiem bywa się dopóty, dopóki nie zbywa się człowieczeństwa.
ZENONA
Zenonie
Wsłuchuj się w piękno ciszy,
zanim cię śmierć wyciszy
Sercu stałemu i śmierć i przygoda
Wszystko zarówno – tak zysk jak i szkoda. (Wacław Potocki)
Największa moc piękna leży w jego skromności. Piękno najmniejszemu z nas ustępuje miejsca i zawsze czeka
w milczeniu.
(Rabindranath Tagore)
Największym szczęściem człowieka jest - uszczęśliwianie drugich.
(Sentencja niemiecka)
Złoto nie obraża się na błoto. Zna swoją wartość.
ZIEMOWIT
Bogatego Ziemowita,
czy to zimą czy wiosną,
każda panna we wsi wita –
śpiewką nader radosną.
Ziemowitowi
Czemu ubodzy zdrowi, a bogacze chorzy?
Bo ubogich praca leczy, bogatych doktorzy. (Jan Kochanowski)
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Łakomy bogacz, nie dba o sumienie,
Ani o cnotę, lecz o większe mienie. (Józef E Minasowicz)
Miło jest żyć bogaczowi, ale przykro umierać, bo trzeba opuścić
wszystkie skarby i przyjemności.
(Friedrich von Logau)
Bogaci są biedni: nie stać ich na prawdziwych przyjaciół.
ZOFIA
Zofii
Twoja mądrość i rozległa wiedza
w głupich miłostkach ci nie zawadza.
Mądrość ziemska bez niebiańskiej jest jak światło słoneczne bez rosy.
Jak słońce bez orzeźwiającej wilgoci wszystko osusza i pali, tak mądrość ziemska bez miłości wysusza serce.
(św. Bernard z Claivaux)
Mądrość bez prostoty jest chytrością i złością. (Piotr Skarga)
I dla mądrej sprawy nie trać głupio głowy.
Jeden woli Zosię, drugi Marysię. (Przysłowie polskie)
Każda Zosia dobra gosposia. (p.p.)
Zachciało się Zosi jagódek. (p.p.)
Zofia św. (15 maja)
Dla świętej Zosi kłos się podnosi. (p.p.)
Święta Zofija kłosy wywija. (p.p.)
ZUZANNA
Przeszłość ciąży na pięknej Zuzannie –
nawet mąż własny podgląda ją w wannie.
Zuzannie
Prawdziwa miłość z bojaźnią nie stoi;
Szczerze nie kocha, kto się kogo boi. (Józef E. Minasowicz)
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Czyliż niewinna miłość wiecznej godna męki?
Wszak ten Bóg stworzył miłość, który stworzył wdzięki.
(Adam Mickiewicz)
Tylko pies może się pożywić ochłapem miłości.
ZYGFRYD
Czy w bogactwie czy w biedzie zawsze jesteś stały Zygfrydzie.
Zygfrydowi
Uparty w każdej, nawet sprawiedliwej rzeczy,
Każdemu się sprzeciwia i wszystkiemu przeczy.
(Tomasz K. Węgierski)
Adwokat jest jak anioł, gdy przyjmuje prowadzenie procesu, a zły jak
diabeł, gdy zaczyna liczyć jego koszta.
(Karol J. Weber)
Nie grzesz a nie żałuj, nie łajaj a nie przepraszaj, nie daj a nie wydzieraj.
(Jan Ostroróg)
Najbardziej dopieka – oziębłość bliskich.
ZYGMUNT
Zygmuntowi
Żądny władzy za każdy stołek i ster się łapie,
a potem świeci oczami i po głowie się drapie.
Wielki czyn – wrogów nam rodzi, bo za cnotą zazdrość chodzi;
Nienawiść i zazdrość znika aż przy grobie przeciwnika.
(Ignacy Legatowicz)
Tak to na świecie bywa: zazdrościm cudzego,
A nie znamy szczęścia swego.
(Julian U. Niemcewicz)
Tylko człowiek małego serca i małego rozumu może być zazdrosnym.
(Wincenty Marewicz)
Rzekła zawiść: „Twoje szczęście, że jesteś nieszczęśliwym”.
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ZYTA
Jakże radosne jest życie
przy pełnej uśmiechu Zycie.
Zycie
Widziałem mężną cnotę w ucisku, w głowach pospólstwa ciemnotę,
W głowach rozumnych – widoki zysku, a w sercach niewiast – pustotę. (Adam Mickiewicz)
Nie ma większej pociechy dla miernoty jak myśl, że geniusz także jest
śmiertelny. (Johann W. Goethe)
Ileż fizycznego brudu kryje się pod białym śniegiem, a jakże często
ileż brudu moralnego pod jedwabiem i purpurą. (Johann Holl)
Diabeł gotów dać się posiekać dla naszego... potępienia.
ŻANETA
„Kwiecień-plecień” – cały rok Żanecie:
ona co dnia i co nocy tylko plecie.
Żanecie
Kto nienawidzi, kocha, lub się boi,
Temu za piekło jedna chwila stoi. (Adam Mickiewicz, Giaur)
Miłość nawet nazwy trudności się wstydzi,
Stąd kto kocha, nic mu się trudnego nie widzi.
(Józef E. Minasowicz)
Wiele kobiet katharsis ma w nosie.

UZUPEŁNIENIA :
BOGUSŁAW
Dzięki temu, że Bogusław Boga wysławia –
swą grzeszną duszę na tym świecie zbawia.
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Serce me wznoszę do Ciebie, o Panie!
Jak Ty rozrządzisz, tak niechaj się stanie;
Ty wiesz najlepiej, czego mi potrzeba.

(Karol Antoniewicz)

Jest Bóg widzący na niebieskim dworze,
Doświadcza ludzi w szczęściu i pokorze.
Czy kogo zniży, czy w górze osadzi,
Patrzy, jak człowiek wszędzie sobie radzi.
(Kazimierz Brodziński)
Wszystko nam dałeś, co dać mogłeś Panie!

(Zygmunt Krasiński)

Kto się Boga boi, ten się nikogo bać się nie potrzebuje.
(Friedrich Schiller)
Boga można wysławiać w pokorze –
nie zabiegając o ziemską s ł a w ę.
OLAF
U wstydliwego kawalera Olafa,
co krok - w stronę dziewczyny – to gafa.
Olafowi
Bystry i śmiały geniusz losem nawet włada,
Los rządy ziemi męża oddaje odwadze;
Milszy od niego udział kobieta posiada,
Ma słodsze panowanie i pewniejszą władzę.

(Bruno Kiciński)

Bądź pobłażliwym zawsze dla kobiety,
Bo ona nosi ułomności znamię.
Z krzywego żebra stworzona niestety,
Więc gdy ją nagiąć zechcesz, to się złamie.
(Johann W. Goethe)
Piękna kobieta podoba się oczom, dobra sercu; piękna jest klejnotem, dobra skarbem.
(Michel de Montaigne)
I najsłodsza dziewczyna kwaśnieje, gdy przesłodziła, gorzknieje, gdy
– przesoliła…
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we Wrocławiu –27,47,69,73,146.
Leszczyński Stanisław (1677-1766), król Polski; w roku 1736 abdykował
— 47,120.
Lewis Matthew Gregory (1775-1881), pisarz angielski –13.
Lichtenberg Georg Christoph (1742-99), pisarz niemiecki, satyryk,
aforysta – 117.
Liebig Justus von (1803-73), chemik niemiecki, naukowiec- 82.
Lipski Jan abp (1589-1641), abp chełmiński; od 1638 abp gnieźnieński;
sekretarz królewski –50,124.
Logau Friedrich von (1604-55), niemiecki poeta (satyryczne epigramaty) - 68,93,120,123,155.
Lubiński Czesław ks. (1841-1895), właśc. Damrot Konstanty; górnośląski kapłan, pisarz i poeta-11,36,61,129,130.
Ludwik z Grenady bł. (Luis de Sarria) (1504-88), dominikanin, mistyk;
hiszpański pisarz – 27.
Luter Marcin (1483-1546), niemiecki teolog i reformator religijny- 69.
Łaski Stanisław (XVI w.), pisarz, poeta – 109, 136.
Łoziński Józef ks. (1807-89), ksiądz greko-katolicki, publicysta, etnograf i językoznawca – 136.
Łuszczewska Jadwiga (Deotyma) (1834-1908), pisarka (powieści,
poematy, wiersze) – 16,25,34,98,153.
Marek Aureliusz (121-180), cesarz rzymski od 161 r., filozof stoicki –96.
Marewicz Wincenty Ignacy (1755-1822), poeta, komediopisarz, publicysta - 46,49,59,156.
May Karol (1842-1912), pisarz niemiecki – 70.
Menander (ok. 342 – ok. 292 p.n.e.) poeta, komediopisarz ateński –
35,65.
Miaskowski Kasper (ok. 1550-1622), poeta (barokowe wiersze religijne); zwolennik kontrreformacji- 134.
Michał Anioł (właśc. Michelangelo Buonarotti) (1475-1564), włoski rzeźbiarz, architekt, poeta-38.
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Mickiewicz Adam (1798-1855), najwybitniejszy poeta polskiego romantyzmu (Pan Tadeusz)- 5,6,8,9,12,15,16,19,21,22,23,25,28,30,49,
50,52,53,62,66,71,72,73,80,87,89,94,97,98,104,105,107,108,109,111,11
3,119,121,122,123,124,126,129,131,132,136,148,149,154,156,157.
Minasowicz Józef Dionizy (1792-1849), poeta; wykładowca na UW –
128, 155.
Minasowicz Józef Epifani (1718-96), poeta (barokowe poezje rel. i okolicznościowe) – 2,5,6,8,11,12,15,18,20,22,25,31,32,34,35,36,38,39,41,
48, 50, 51,53,55,56,57,61,62,63,64,65,66,68,69,71,72,73,74,76,78,79,
85,86,91,97,100,102,107, 110,111,113,114,115,118,120,124,126,129, 133,
138,142,144,145,148,150,153,155,156,157.
Mohr Joseph (1792-1848), autor pieśni kościelnych, m.in. „Cicha noc,
święta noc”- 82,99,114.
Moliere (Molier, właśc. Jean Baptiste Poquelin), najwybitniejszy komediopisarz francuski-114, 124.
Molski Marcin (1751-1822), poeta, fraszkopisarz –86,95,117.
Montaigne Michel de (1533-92), francuski pisarz i filozof (zbiór rozważań Próby)- 103,158.
Montesquieu Charles Louis (1689-1755), francuski myśliciel, prawnik
i pisarz polityczny –
Morawski Franciszek Dzierżykraj (XIX w.), poeta, autor Bajek –115.
Morsztyn Jan Andrzej (1621-93), poeta, dyplomata – 59.
Naruszewicz Adam Stanisław bp (1733-96); biskup smoleński od
1788, poeta-21,47,51,58,80,84,92,97,117,132,151.
Nicolas A. (XIX w.), filozof; autor Badań filozoficznych (Kraków 1853 r.)
– 129.
Niedziałkowski Karol bp (1846-1911), biskup łucko-żytomierski, publicysta – 70.
Niemcewicz Julian Ursyn (1758-1841), pisarz, publicysta, poseł na
Sejm Czteroletni-2,16,21,22,29,30,53,88,130,137,140,145,148,156.
Niemojewski Andrzej (1864-1921), pisarz (poezje, nowele, dramaty,
prace religioznawcze) - 33,100.
Nitecki Jan, ur. 1944 r., aforysta, fraszkopisarz, publicysta; autor zbiorów myśli i Słowniczka Przysłów – 1 do 157.
Odyniec Antoni Edward (1804-85), poeta i publicysta; filareta –
5,8,9,,43,44,47,65,74,81,106,112,119,127.
Orygenes (ok. 185-254), grecki filozof i teolog; apologeta wczesno-chrześcijański z Aleksandrii - 110.
Orzechowski Stanisław ks. (1513-1566), ksiądz, pisarz społ.–religijny
– 48.
Ostroróg Jan (1435-1501), wojewoda poznański od 1500 r.; reformator
– 156.
Owen John (1563-1622), poeta angielski (łacińskie epigramaty) –
11,23,26,41,78,92,94,99,10,105,110,113,135.
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Owidiusz (Owidius Naso Publius) (43 p.n.e. – 18 n.e.), poeta rzymski
- 67
Pascal Blaise (1623-1662), francuski pisarz i filozof, matematyk i fizyk;
autor Myśli – 88, 155.
Persjusz (Aulus Persjus Flaccus), rzymski poeta i satyryk – 155.
Pesch T.S.J. (XIX w.), pisarz niemiecki; autor zbioru myśli religijnej
(Freiburg 1897)- 89
Piekarski Teodozy J. – zobacz Rola T.J.
Pieniążek Krzysztof (XVI/XVII w.), pisarz - 122
Pitagoras (Pythagoras) (540-497 p.n.e.), filozof i matematyk grecki –
13.
Platon (Arystokles) (427-347 p.n.e.) – grecki filozof, uczeń Sokratesa –
50,89,147.
Pol Wincenty (1807-72), poeta (Pieśń o ziemi naszej), geograf, etnograf
– 10,13,16,23,33,93,104,116,128,130,131.
Potocki Leon (1799-1864), pisarz i publicysta – 62.
Potocki Wacław (1621-96), poeta (wiersze rel. – refleksyjne)- 4,5,9,10,
14,17,22,31,32,33,35,39,42,47,57,69,73,79,83,84,89,94,101,112,125,127
132,134,143,147,153,155.
Puszkin Aleksander ( - ), - 74
Rabelais Francois (1494-1533), francuski pisarz (Gargantua i Pantagruel) – 7.
Rajszel Leon (XIX w.), autor zbioru Bajki i przypowieści- 96,114.
Regulski Antoni, ur. 1935, kapłan TChr, filozof – moralista, aforysta i
poeta – 9,28,32,149.
Rej Mikołaj (1501-69), pierwszy pisarz piszący po polsku (traktaty, epigramaty, fraszki)-6,29,67,75,85,116,131.
Richelieu Armand Jean du kard. (1585-1642), francuski kardynał i
mąż stanu – 145.
Richter Friedrich Johann (Jean Paul) (1`763-1825), pisarz niemiecki – 56,60,74,86,107.
Rola T.J. (właśc. Teodozy Justyn Piekarski) (XIX w.), autor Ziarenek mądrości – 44, 123.
Rousseau Jean Jacques (1712-1778), pisarz i filozof francuski –
97,122,143.
Rückert Friedrich (1788-1866), niemiecki poeta i tłumacz – 22,65,
129,135,137.
Rydel Lucjan (1870-1918), poeta, dramaturg (liryka nastrojowa, jasełka,
poematy antyczne) – 27,75.
Rysiński Salomon (ok.1560-1625), paremiolog i filolog – 126.
Rzewuski Wacław Piotr (1706-79), dramaturg i poeta; hetman; więziony w Kałudze - 106,112,113,115.
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Saadi z Szirazu (ok. 1213- ok. 1295), poeta perski, autor Gulistanu –
25,114,129,139,146,147,148.
Sailer Johann Michael (1751-1832), niemiecki biskup, teolog katolicki
i pisarz ascetyczny –17,84.
Sarbiewski Maciej Kazimierz SJ (1595-1640), jezuita, poeta i teoretyk
literatury – 96.
Schiller Johann Ch. Friedrich (1759-1805), pisarz niemiecki 32,42,74,84,88,139,144,145,157.
Schopenhauer Arthur (1788-1860), niemiecki filozof –116,133.
Seneka Lucjusz Anneusz (ok. 3 p.n.e. – ok. 65 n.e.), poeta i filozof
rzymski –22,23,28,41,58,62,81,104,108,111,114,115,121,124,128,151.
Seume Johann Gottfried (1763-1810), pisarz niemiecki; liryki – 131.
Sewer (Seueros) z Antiochii (ok. 465 – ok. 538), chrześcijański pisarz
grecki – 151.
Siemieński Lucjan (1807-77), pisarz i krytyk literacki; założyciel Akademii Umiejętności- 28,69,77,128,145,148.
Sienkiewicz Henryk (1846-1916), pisarz; wybitny prozaik – w 1905 r.
Nagroda Nobla – 54,62,72,81,86,96,102.
Sierakowski Wacław (XIXw.), poeta -59
Sirius Peter (XIX w.), pisarz niemiecki; autor zbioru Tysiąca i jednej
myśli (Stuttgard) –39,98,111,154.
Skarga Piotr ks. (właśc. P. Powęski) (1536-1612), pisarz, jezuita; rektor
Akademii Wileńskiej-6,12,61,94,141,155.
Słowacki Juliusz (1809-49), wybitny poeta polskiego romantyzmu; od
1832 r. na emigracji – 25,37,43,89,93,103.
Stael-Holstein Anne Louise (1766-1817), pisarka francuska – 85.
Stasiak Ludwik (XIX/XX w.), pisarz – 154.
Suttner Berta von (1843-1914), austriacka pisarka i pacyfistka –
80,99,105.
Swift Jonathan (1667-1745), angielski pisarz i duchowny anglikański
(Podróże Guliwera) – 12,34,96.
Symonides (ok. 556- ok. 468 p.n.e.), poeta grecki – 126.
Syrokomla Władysław (właśc. Ludwik Kondratowicz) (1823-62), poeta, tłumacz – 21,26,57,63,65, 66,76,103,116,120,131,133.
Szekspir William (Shakespeare) (1564-1614), angielski poeta, dramatopisarz i aktor – 4,5,10,13,31,37,60,78,85,93,
100,108,122,128,138,140,144,145,152.
Szymanowski Wacław (XIXw.), pisarz – 75,84,108.
Szymonowic Szymon (Simon Symonides) (`1558-1629), poeta, humanista – 13,22,47,49,72,88,91,94,118,144,149.
Śniadecki Jan (1756-1830), matematyk, astronom i filozof; rektor Uniw.
Wileńskiego – 127.
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Tagore Rabindranath (1861-1941), indyjski poeta i filozof; w 1913 r. Nagroda Nobla-3,5,8,16,17,22,23,29, 30,33,34,41,46,80,85,94,97,105,118,
129,132,133.
Taine Hipollytte Adolphe (1828-93), francuski filozof, historyk i teoretyk literatury – 39,64,69.
Tauler Johannes OP (1300-61), niemiecki mistyk i kaznodzieja; uczeń
Mistrza Eckharta – 128.
Teognis (VI w.p.n.e.), grecki poeta z Megary – 120.
Teresa z Avili św. (od Jezusa, Wielka), (1515-1582), karmelitanka – 86.
Tertulian (ok. 160- ok. 240), apologeta chrześcijaństwa, pisarz łaciński z
Kartaginy; retor – 28.
Tiedge Christoph August (1752-1841), poeta niemiecki –140.
Tołstoj Lew N. (1829-1910), wybitny pisarz rosyjski i myśliciel (Wojna i
pokój, Anna Karenina)- 43.
Tomasz a Kempis (Tomasz z Kempten) (ok.1380-1471), niemiecki mistyk i pisarz religijny, augustianin (OESA); autor słynnego dzieła opartego na Biblii: O naśladowaniu Chrystusa – 19,27,37,45,87,98,127,141.
Tomasz z Akwinu św. (1225-1274), dominikanin, dr Kościoła; kan. w
1658 r. – 140.
Trembecki Stanisław (ok. 1739-1812), poeta; szambelan królewski,
członek TPN – 18,23,27,,45,105,116.
Tucydydes (Tukidydes) (ok. 460 – o. 400 p.n.e.), wybitny historyk
grecki z Aten –125.
Ujejski Kornel (1823-97), poeta, publicysta – 131
Vauvenargues Luc de Clapiers de (1715-47), francuski pisarz i
moralista; maksymy – 112,130.
Ventura Raulice di Gioachino SJ (1792-1832 ), włoski jezuita, kaznodzieja i polityk Voltaire (Wolter, właśc.Francois Marie Arouet) (1694-1778), francuski
pisarz, filozof i historyk –
Voss Johann Heinrich (1751-1826), niemiecki poeta i tłumacz Weber Karol Juliusz (1767-1832), niemiecki pisarz i felietonista –
3,21,26,27,43,47,48,55,57,
76,81,85,96,98,102,105,109,112,118,123,139,147,149,150,156.
Weiss Albert Maria (XIX w.), pisarz niemiecki, autor Mądrości życiowe
w kieszeni (1899) –17,69,90,91,94,95,97,113,132.
Węgierski Tomasz Kajetan (1756-87), poeta, podróżnik – 15,18,22,
82,112,142,146,156.
Wierzyński Kazimierz (1891969), poeta - 130.
Wojnarowska Cezaryna Wanda (1861-1911), publicystka, działaczka
społeczna –3.
Wolter (Voltaire) , właściwie: Francois Marie Arouet (1694-1778), francuski pisarz i filozof – 75.
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Woronicz Jan Paweł abp (ok. 1753-1829), poeta (Hymn do Boga,
Świątynia Sybilli), kaznodzieja; abp warszawski;
od 1828 prymas Królestwa Polskiego; czł. Zał. TPN –12.51,75.
Wójcicki Kazimierz Władysław (1807-79), pisarz, historyk, edytor,
kronikarz – 153.
Zabłocki Franciszek (1752-1821), najwybitniejszy komediopisarz polskiego Oświecenia – 55,60,100,107,11,127.
Zaleski Józef Bohdan (1802-86), poeta; przyjaciel Mickiewicza; dumki,
poematy (Rusałki)-10,68,91,119.
Zegadłowicz Emil (1888-1941), pisarz; współtwórca polskiego ekspresjonizmu-17,86,112,135,136,143,147,148,154.
Zienkowicz Leon (XIX w.), pisarz, poeta – 19,118.
Ziemięcka Eleonora (1819-69), filozof i publicystka; zał. i redaktor Pielgrzyma – 31,64,66,67,76,149.
Zimorowic Szymon (1608-29), poeta (pieśni Roksolanki) – 12,85,87,
97, 137.
Żabczyc Jan (? – po 1629), poeta; kolędy (Przybieżeli do Betlejem), aforyzmy –59,124.
Żeglicki Arnold Kazimierz (XVIII w.), autor zbioru adagiów polskich
– 2,62,89,128,152.
Żmichowska Narcyza (1819-76), pisarka; powieści psychologiczne (Poganka)- 25,31,92,135,137.
Żółkiewski Stanisław (1547-1620), hetman wielki koronny; wojewoda
kijowski od 1608 r. –118.
Żółkowski Fortunat Alojzy (1777-1822), komediopisarz, aktor, tłumacz, publicysta – 42,47.51,106,135,138.
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