
Gruszki na wierzbie Adwokat diabła 

Puszka Pandory Hiszpańskie buty 



 
Pyrrusowe zwycięstwo Stajnia Augiasza 

Dwa grzyby w barszcz Czarny koń 



 
 

Przekroczyć Rubikon Kwadratura koła 

Czeski film Biały kruk 



 

Pięta Achillesa Niedźwiedzia przysługa 

Bajońskie sumy Bocianie prawo 



 

Austriackie gadanie Moralność Kalego 

Krokodyle łzy Tajemnica poliszynela 



 

Chwycić byka za rogi W czepku urodzony 

Chłopiec do bicia Uśmiech Giocondy 



 

Szara eminencja Rosyjska ruletka 

Gruba kreska Łabędzi śpiew 



 

Jajko Kolumba Miotać gromy 

Wziąć na tapet Iść do Canossy 

 
 
 



 
Adwokat diabła – ktoś, kto broni niesłusznej sprawy 
Austriackie gadanie – mówienie bez sensu  
Bajońskie sumy – zawrotne sumy pieniędzy  
Biały kruk – rzadkość, najczęściej rzadka książka 
Bocianie prawo – prawo zobowiązujące dzieci do opieki nad starymi rodzicami 
Chłopiec do bicia – ktoś, na kogo można zrzucić winę  
Chwycić byka za rogi  – wziąć się do rzeczy od razu 
Czarny koń – nieoczekiwany zwycięzca 
Czeski film – sytuacja, w której nie wiadomo o co chodzi 
Dwa grzyby w barszcz – dwie rzeczy, gdy potrzeba jednej  
Gruba kreska  –   odcinanie się od przeszłości 
Gruszki na wierzbie – coś bardzo pożądanego, ale niemożliwego do uzyskania  
Hiszpańskie buty – dawne narzędzie tortur 
Pójść do Canossy –  wyrazić skruchę i upokorzyć się 
Jajko Kolumba – pozornie trudna, w istocie łatwa sprawa  
Krokodyle łzy – obłudny żal 
Kwadratura koła – rzecz niemożliwa do osiągnięcia 
Łabędzi śpiew – ostatni przejaw twórczej aktywności 
Miotać gromy – oburzając się, wypowiadać mocne słowa 
Moralność Kalego – moralna obłuda 
Niedźwiedzia przysługa – szkodliwe działanie w dobrej intencji 
Pięta Achillesa – słaby punkt 
Przekroczyć Rubikon  – uczynić krok nieodwołalny, spalić za sobą mosty 
Puszka Pandory – źródło niekończących się kłopotów, nieszczęść  
Pyrrusowe zwycięstwo – zwycięstwo osiągnięte nadmiernym kosztem 
Rosyjska ruletka – skrajnie ryzykowne przedsięwzięcie 
Stajnia Augiasza – miejsce zaniedbane, w którym panuje nieład, bród i należy je uporządkować 
Szara eminencja – ktoś, kto sprawuje realna władzę, pozostając w cieniu  
Tajemnica poliszynela – rozpowszechniona informacja 
Uśmiech Giocondy – tajemniczy uśmiech 
W czepku urodzony  –  szczęściarz 
Wziąć na tapet – zająć się daną sprawą 


