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Dies Solis 

niedziela 

Jan Andrzej Morsztyn 

„Do StMego" 

Ilekroć w ręku twych tę pinią wi dzę, 

Że ją całujesz, starcze ołm:ydliwy , 

Tylekroć z ciebie jak na urząd szydzę, 

Żeś stary jak kruk, a jak wróbl jurliwy. 

Z tak śliczną twarzą ten twój wąs sędziwy 

Nie zgadzają się; ja się tobą brzydzę 

I będę z twego szczęścia żałośliwy, 

Aż się jej udam, a ciebie ohydzę. 

Wacław Potocki 

,.Siary z m łod.1" 

Nie do ładu, miły dziadu.skoroś się już zstam1ł , 

Żebyś siwym, z ludzkim dziwem, małżeństwo powtal'Z<lł. 

Ciepła kieca, podle piec.a , jc~lić zimne łoże; 

Dosyć bracie, młodość na cie, teraz cierp nieboże. 

Pojmie młod.1, chyba brod.1 stary jej dogodzi; 

Jeśli starą, spodnią sparą oboje z nieb smrodzi. 

Babie prosię , młodą Dosię kiedy pojmie stary, 

7.awszc kwiczy. bo mu życzy w rychlej na mary. 

Miły bzdyku, po trzewiku lepiej siusiać sobie, 

Niż kto inny, oskominy ma zbiera<" przy tobie. 



Dies Lunae 

poniedziałek · 

STANISŁAW HERAKLIUSZ LUBOMIRSKI (1642-1702) 

herbu Ścinawa 
Był wspaniałą osobistością polskiego baroku. Syn osławionego 

rokoszanina Jerzego Lubomirskiego, m:ignat, Marszałek Wielki Koronny. 

Czołowy polityk Rzeczypospolit«<j a równocześnie poeta, mecenas sztuki, 

myśliciel. Ży1.-'Zliwi współcześni obdarzyli Lubomirskiego. z racji jego 

wiedzy i znajomości kultury światowej, imieniem Salomona polskiego. 

Napisał refleksyjny i sceptyczny traktat „De vanitate consil io

rum" (O zawodności rad), tworzył poematy i wiersze na tematy mitolo

giczne i aktualne, to znów rozwi•}Złe albo dewocyjne na pr.i:emian. 

Wiele podróżował po Europie, oglądał commedia dell 'arte we 

Włoszech, utwory Calderona w Hiszpanii, Moliera we Francji. W Ujaz

dowie pod Warszawą, majątku podarowanym mu decyzją sejmową, 

kazał Lubomirski „wystawić dla uciechy teatr scenami malowanymi 

ozdobiony dla recytowania na nim podczas mięsopustu". Tu - wedle 

ówczesnych obyczajów magnatów - zażywajac wykwintnego odpo

czynku wystawiał komedie swego pióra. 

W 1664 r. Lubomirski napisał „Ermidę albo Królewnę paster

ską, to jt:St ten szczęśliwy, który się swym stanem kontentuje", komedię 

wierszem, opartą na ciekawym motywie rozczarowania do mitu Arkadi i 

- kraju szczęśliwego. Najważniejszym jego dziełem scenicznym jest 

„Don Alvares, czyli niesforna w miłości kompanija". Reminiscencje 

hiszpańskiego „teatru płaszcza i szpady" oraz figury komponowane 

wedle włoskiej „komedii improwizowanej" łączą się tutaj z obyC7.lljo

wym kolorytem polskim. 



Dies Martis 

wtorek 

Wśr6d wielu gatunków br20skwi11 ros11qcych we Francji jest jede11 zwany 

le sei11 de Ve11us (pierś We11us). Du„"'y, okrągły owoc z brodaweakq na 

szczycie, z purpurowym rw„ie11cem i delikat11ym, rozpływającym się prawie 

110 języku miqżs:em o przyjemnym zapachu. Brzoskwinia przedłuża stosunek 

płciowy, a u mężczyz1~ cierpiących 11a impotencję z powodu oziębłości, 

wzbudzą 11amięt110.fć. 

Brzoskwinie w c-tcrwonym winie: 

2 doj rzałe brzoskwinie 

25 g cukru 

pół łyżeczki cynamonu 

300 ml czerwonego wina 

125 ml śmietany 

Brzoskwinie obrać, przepołowić i usunąć pestki. Włożyć do małego rondla 

z cukrem, cynamonem i winem. Doprowadzić do wrzenia i gotować na 

wolnym ogniu 10 minut. Wyjąć owoce, ułożyć w każdym naczyniu po dwie 

polówki, a płyn ugolować na syrop. Polać nim brzoskwinie, schłodzić i podawać 

ze śm ic1<rn11. 

ZŁOTO MORELOWE 

Potrawa ta :11a11a jest w Chinach od tysięcy /aJ, Bardzo w 11ią wierzył 

legendamy clthlski filozof Lao Tsze. Dziś dietetycy sq zgodni, ie zawiera 

bardzo dużo witamin i ma ogromne wartości odżywcze. Jest również wspa

niałym, pod11iecajqcym napojem miłosnym. Łatwo się go przyrządza. Może 

być wyko11a11y nawet z moreli z puszk~ je.f/i świeie .<ą akurat niedostępne. 

Zmiksować morele usuwaji\C uprtec!nio peslki i dodać mleczko p;zczele w 

proporcji 50 części owoców i 5 - mleczka. !)o,,konata potrawa na śniadanie 



Dies Mcrcurii 

środa 

SATYRION 

Powidełka satyrio11 - robione z 11ekruru dziJaej orchidei mieszanego z kozim 

mlekiem - mają cudowne właściwości wzbudzama poiqdania przed sp6łko

wG/liem i bardzo podniecają obie płci. 

Aby sporządzić ten wysoko ceniony zarówno przez Greków jak i Rzymian 

afrodyzjak, należy najpierw zebrać 20 k-wiatów orchidei, wycisnąć z nich 

sok i dodać 600 ml ciepłego greckiego jogurtu lub koziego mleka. Napój 

ten można spożywać w najróżniejszy sposób, na przykład dodawać w małych 

ilościach do każdej prawie potrawy lub jeść rano na śniadanie na dobry 

początek dnia. 

CZEKOLADA 

Alek.<ander Dumas prop01wje, aby przyrządzić czekolad'{ 11a dzień wcześniej. 

Odpoczy11ek przez noc pozwala jej stęieć i nadaje aksamitną konsystencję. 

Następnego dnia naleiy ją podgrzał i podawać w porcelQllOwym dzbanku 

do kawy. Dw11as zaleca czekol~ jalw ufrodyzjak i nup6j pokrzepiajqcy po 

sp01ka11iu miłosnym. 

A więc jeśli któryś z mężczyzn zaczerpnie 

zbyt duży haust z pucharu zmysłowości I' 

„. pozwólcie mu wypić pól litra czekolady 

pokrytej polewą z ambry w proporcji 72 grany 

(1gran=0,0648 g) ambry na pól kilo czekolady, 

a stan.1 się rzeczy zadziwiające. 

!Jkit:r kakaowy z odrobiną gorzkiej pomarańczy i wódki to bardzo przyjemny 

spa;ób picia tego łagodnego afrodyzjaku. 



Dies Jowis 

czwartek 
„KOMEDYJA LOPESA STAREGO ZE SPIRYDONEM" 

- powstała w latach 1664-1684 - wzorowana na Dekameronie 

Boccacia to utwór dramatycznie dojrzały i scenicznie zręczny, 

odznaczający siit wymyślną intrygą i niemałą werwą komiczną. 

Tematem tej udramatyzowanej sielanki jest miłość, namiętność 

w całym jej bogactwie, frywolnie i miejscami nieobyczajnie 

ukazana. 

Stary Don Lopes poślubia siedemnastoletnią córk<t swego przy

jaciela -piękną Melisę . Nie mogąc jednak sprostać obowiązkom 

łoża małżeńskiego, wykr<tca się przed młodą żoną kalendarzo

wymi obowiązkami postu, dni suchych, dni świętych, piątków 

itd . Po wielu perypetiach Melisa znajduje zadośćuczynienie 

w ramionach dziarskiego korsar.ta Spirydona. Przedtem jednak 

ze słodkiej, naiwnej żonki Lopesa staje się obrończynią praw 

młodości, własnych kobiecych praw do prawdziwego małżeń

skiego szczęścia. Tekst zabawny, pikantny, skrzy się od dowcipu 

słowno-sytuacyjnego, zachwyca jędrną staropolszczyzną. 
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Dies Saturni 

sobota NEKTAR Z JAJ PRZEPIÓRCZYCH 

Surowe .Z6łtka są bogate w proteiny, minerały i tłuszcze, które dostają się 

b.apo.fred11io do krwiobiegu i natychmiast wpływają na poprawę męskiego 

libido. Przepis zawiera miód, który jest bardzo silnym afrodyzjakiem. Nektar 

z jaj przepiórczych Io jeden = najsmaczniejszych napojów miłosnych. 

10 jaj prapiórczych 

L25 ml miodu 

1 łyżeczka oleju sezamowego 

2 łyżeczki sake 

Zmiksować wszystkie składniki, z wyjątkiem sake, aż masa stanie się 

puszysta. Dodać sake i rozlać do oziębionych szklanek. Pić natychmias1. 

WĘGORZE 

Spożywanie ich daje wspaniałe rezultaty. Francuzi i Skandynawowie kupują 

żywe węgorze, Belgowie wędzą je, a Anglicy wolą węgorze w galarecie. 

Egipcjanie stawiali węgorze na równi z bogami, Rzymianie hodowali je 

w wielkich stawach żywiąc specjalnym pokarmem . Nigdzie węgor.!:e nie są 

tak smaczne jak w Wenecji . Wędzony węgorz jest bardzo wyszukanym 

afrodyzjakiem i w~paniatą zakąską. 



Dies Solis 

niedziela 

,- Wacław Potocki 

„Milość r<Xlzi miło~ć" 

Niechaj nikt guseł, niechaj rnkt czarów nic szuka, 

Fraszka i egzorcyzmy. Jest ru miłość sztuka, 

Jest fortel. Ch<X' odmienn.1, choć lak bardzo płocha, 

Kto pragnie być kochanym, niechaj s;im wprzód kocha. 

A że częstok1oć serce językcwi przeczy, 

Niech kocha nie w słowiech , ale w samej rzec:z.y. 

„Racyja na żonę młodą" 

Pyt.1m starego: czemu wziął wnkę tak młodą'! 

Rzadko nierówne stadło żyje z sobą zgodą. 

Kicdyć by mi się, prawi, chciały lata wrócić, 

ł..11cniej miody groch łum:7.y • ni:tli stary młócić. 

Dziewczę zbędę żartami; jak umrę, poprawi; 

Baby już w rumacyjej żarte~ nie zabawi. 



Dies Lunae 

poniedziałek 

IMBIR 

Przyprawę slanowi jego płożące się kłącze. Suszony i sproszkowany imbir 

jest ostrzejszy, choć większość c/1i(iskich przepis6w zaleca stosować młody, 

obrQJ1y korze1i imbiru jako środek poprawiający krqienie krwi. 

SZPARAGI 

Mężczyzna, k16ry poczuje się nagle zbyl słaby, 

aby zadowolić kobielę, powinien natychmiast 

zjeść imbir, mi6d, czosnek, cynamon, goidziki, 

gałkę muszkatołową i długi pieprz. 

Zielony groch ugotowany z cebulą, cynamonem, 

imbirem , kardamonem wzmaga namiętność i daje 

siłę polrzebną do spółkowania . 

Ten arystokrata wśród wart.yw uprawiany był już 200 lat p.n.e. Nadal rośnie 

dziko na piaszczystych wybrzeżllch Francji i Grecji oraz w dużych ilościach 

na slepach Rosji . Jawnie pobudza Wenus. Rzymianie mawiali: Zrób to, 

zanim ugotują się szparagi - około 15 minut. 

S:tparagi smażone z żóltkami w tłustym mleku wielbłądzim i miodzie 

powodują, iż męski członek jesl w pogotowiu dzieli i noc. 



Dies Martis 

wtorek SŁOWNICZEK 

po harapie - po wszystkim 

ek~perie11cyja - doświadczenie, praktyka 

i11 1·ci veritate - w istocie rzeczy 

per tubum opticum - przez rurę optyczną 

p6łzegar - zegar podobny do dzisiejszego z 12, a nie z 24 godzinami 

i11 atris - w sieni, w przedsionku 

dywertujqcy się - deszący się, zabawiający się 

rezolwować - zdecydować 

Moryjak - nazwa nieokreślonej wysepki, schronienie rozbójników 

morskich 

laudes - pochwały;· tu: nazwa jednego zespołu ccxlziennych pacierzy 

kapłań.skich 

kommemorocyje - wspomnienia 

completorium - kompleta; jedna z gcxlzin kanonicznych 

pierdolić - razprawiać, gadać; w wieku XVII (do dzisiaj na Śl~ku) 

czasownik ten nie miał zabarwienia nieprzyzwoitego, chociaż 

można odczuwać go jako familiarny 

charissimum pignis sel'ca - najdroższy skarb serca 

ig11otum - nie wiadomo 

modestyja - skromność 

i11 co11clusio11em - w dopełnieniu 
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