
 

„Podobno zaraźliwe są choroby i smutki, zapewniam was
jednakże, iż wesołość i dobry humor udzielają się jeszcze
łatwiej. Jest to największa łaska Opatrzności. Kto nie umie
dzielić z bliźnimi wesela, ten ma truciznę w sercu. 
Boję się takiego człowieka – to zbrodniarz lub samolub”.

Charles Dickens „Opowieść wigilijna”

„Jest mnóstwo rzeczy, które przyniosły mi wiele dobrego,
choć nie przyniosły mi żadnego zysku. Taką rzeczą są
właśnie święta Bożego Narodzenia. Oczywiście, jest to
czas hołdu i czci dla samego wydarzenia, ale dla mnie te
święta to także miły czas dobroci, wybaczania i
miłosierdzia”. 

Charles Dickens „Opowieść wigilijna”

„Ja - z nim w zgodzie? – Mocium panie,
 Wprzódy słońce w miejscu stanie,
 Wprzódy w morzu wyschnie woda,
Nim tu u nas będzie zgoda.”

Aleksander Fredro „Zemsta”

„Cierpliwości wiele trzeba;
 Niech się dzieje wola Nieba.” 
(Z nią się zawsze zgadzać trzeba)

Aleksander Fredro „Zemsta”



 

"Wielkieś mi uczyniła pustki w domu moim,
Moja droga Orszulo, tym zniknieniem swoim!
Pełno nas, a jakoby nikogo nie było:
Jedną maluczką duszą tak wiele ubyło."

Jan Kochanowski Tren VIII

"Nieszczesne ochędóstwo, żałosne ubiory
     Mojej namilszej cory,
Po co me smutne oczy za sobą ciągniecie?
     Żalu mi przydajecie."

Jan Kochanowski Tren VII

„Nie porzucaj nadzieje,
Jakoć sie kolwiek dzieje:
Bo nie już słońce ostatnie zachodzi,
A po złej chwili piękny dzień przychodzi.”

Jan Kochanowski Pieśń IX

„A kiedy trzeba, na śmierć idą po kolei. Jak kamienie
przez Boga rzucane na szaniec.”

Aleksander Kamiński, „Kamienie na szaniec”

„Szczęście sprzyja odważnym.”

Aleksander Kamiński, „Kamienie na szaniec”
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„Patriotyzm nie polega na przekrzykiwaniu się kto Polskę
bardziej kocha. Rzecz w tym , aby po cichu, 
z zaciętymi zębami, nieco pochylonym karkiem, 
ale z podniesioną głową żyć w niej i nie uciekać.”

Aleksander Kamiński, „Kamienie na szaniec”

"Piękność, talent wielkie są zaszczyty niewieście,
Cóż po tym, kiedy była wychowana w mieście".
- "Alboż to miasto psuje?" - "A któż wątpić może?
Bogdaj to żonka ze wsi!" - "A z miasta?" - "Broń Boże!"

Ignacy Krasicki „Żona modna”

"Nam strzelać nie kazano. - Wstąpiłem na działo
I spójrzałem na pole; dwieście armat grzmiało."

Adam Mickiewicz „Reduta Ordona”

„Ona po srebrnym pląsa jeziorze,
On pod tym jęczy modrzewiem.
Któż jest młodzieniec? Strzelcem był w borze.
A kto dziewczyna? Ja nie wiem. „

Adam Mickiewicz „Świtezianka”

„Jakiż to chłopiec piękny i młody?
Jaka to obok dziewica?
Brzegami sinej Świtezi wody
Idą przy świetle księżyca.”

Adam Mickiewicz „Świtezianka”
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 „A gdzie przysięga? gdzie moja rada?
Wszak kto przysięgę naruszy,
Ach, biada jemu, za życia biada!
I biada jego złej duszy!”

Adam Mickiewicz „Świtezianka”

„Cicho wszędzie, głucho wszędzie,
 co to będzie co to będzie?”

Adam Mickiewicz, Dziady. Część II

„Kto nie doznał goryczy ni razu
 ten nie dozna słodyczy w niebie.”  

Adam Mickiewicz, Dziady. Część II

 "Bo kto nie był człowiekiem ni razu
 temu człowiek nie pomoże."

Adam Mickiewicz, Dziady. Część II

„Śród takich pól przed laty, nad brzegiem ruczaju,
Na pagórku niewielkim, we brzozowym gaju,
Stał dwór szlachecki, z drewna, lecz podmurowany”

Adam Mickiewicz „Pan Tadeusz”

„I ja tam z gośćmi byłem, miód i wino piłem;
A com widział i słyszał, w księgi umieściłem.”

Adam Mickiewicz „Pan Tadeusz” 
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„Natenczas Wojski chwycił na taśmie przypięty
Swój róg bawoli, długi, cętkowany, kręty
Jak wąż boa, oburącz do ust go przycisnął,
Wzdął policzki jak banię, w oczach krwią zabłysnął
Zasunął wpół powieki, wciągnął w głąb dół brzucha
I do płuc wysłał z niego cały zapas ducha.”

Adam Mickiewicz „Pan Tadeusz”

„Litwo! Ojczyzno moja! Ty jesteś jak zdrowie;
Ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie;
Kto cię stracił. Dziś piękność twą w całej ozdobie
Widzę i opisuję, bo tęsknię po tobie.”

Adam Mickiewicz „Pan Tadeusz” 

„Niech słowo kocham jeszcze raz z ust twych usłyszę,
Niech je w sercu wyryję i w myśli zapiszę." 

Adam Mickiewicz „Pan Tadeusz” 

„Wpłynąłem na suchego przestwór oceanu,
Wóz nurza się w zieloność i jak łódka brodzi,
Śród fali łąk szumiących, śród kwiatów powodzi,
Omijam koralowe ostrowy burzanu.”

Adam Mickiewicz „Stepy akermańskie”

Szczęście jest zawsze tam, gdzie je człowiek widzi...”

Henryk Sienkiewicz,” Quo vadis”

https://lubimyczytac.pl/autor/2062/henryk-sienkiewicz
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"Świat stoi na oszustwie, a życie jest złudzeniem.”

Henryk Sienkiewicz, "Quo vadis"

„Dobrze widzi się tylko sercem. 
Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu.”

Antoine de Saint-Exupéry, „Mały Książę”

„Ludzie mają zbyt mało czasu, aby cokolwiek poznać.
Kupują w sklepach rzeczy gotowe. A ponieważ nie ma
magazynów z przyjaciółmi, więc ludzie nie mają
przyjaciół.”

Antoine de Saint-Exupéry, „ Mały Książę”

„ Na zawsze ponosisz odpowiedzialność za to, 
co oswoiłeś.”

Antoine de Saint-Exupéry, „Mały Książę” 

„Matko, w lesie są maliny,
Niechaj idą w las dziewczyny,
Która więcej malin zbierze,
 Tę za żonę pan wybierze.”

Juliusz Słowacki „Balladyna”

„Nauka jest jak niezmierne morze... (…) Im więcej jej
pijesz, tym bardziej jesteś spragniony. 
Kiedyś poznasz, jaka to jest rozkosz. Ucz się tylko,
 co jest sił w tobie, żeby jej zakosztować.”

Stefan Żeromski, „Syzyfowe prace”
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