Wybór aforyzmów
Autor tekstu: Zbysław Śmigielski
1. Autorytet współczesnych autorytetów teologicznych polega głównie na przywoływaniu
autorytetów przebrzmiałych.
2. Grzechy wobec Boga możliwe są do zmazania, grzechy wobec kościoła — nigdy.
3. Gdybyż chrześcijanin kochał bliźniego choćby w połowie tak, jak siebie samego.
4. Bluźnierstwo to odrobina soli wrzucona do zbyt mdłej potrawy.
5. Najpierw ludzie tworzą idee i kształtują je do chwili narodzin. Po narodzinach dzieje się
odwrotnie — idee kształtują ludzi.
6. Ciekawość świata powstaje w jajku. Znudzenie światem — gdy te jajka zaczyna się
liczyć.
7. Przekonywanie głupca to strata czasu, przekonywanie mądrego to głupota.
8. Głupota nie jest taka zła, gdy się ją dobrze traktuje.
9. W trakcie swej historii kościół zawsze wspomagał słabych — zależnie od ich wiary, ale
służył silnym — niezależnie od ich moralności.
10. Najbardziej kompetentnie o głupocie mógłby wypowiedzieć się głupiec. Sęk w tym, że
byłaby to głupia wypowiedź.
11. Aby dorobić się polityków na jakim takim poziomie, także należy przejść pełną drogę
mutacji i selekcji.
12. Wśród polskich elit nie obowiązuje dobór naturalny, raczej koleżeński.
13. Najważniejsze w cywilizacji to wcale nie waterklozet i urna wyborcza, lecz
comiesięczne rachunki.
14. Nie ma wątpliwości — kolejny Zbawiciel też zostanie ukrzyżowany.
15. Groźniejszym niż ateista jest dla religii bezkarny grzesznik.
16. Socjalizm — stać nas na to, czego nie ma. Kapitalizm — nie stać nas na to, co jest.
17. Mieć inne zdanie — to często jedyna dostępna forma myślenia.
18. Bezsens tworzymy, szukając sensu.
19. Co robić, gdy dureń ma rację?
20. Gdyby kogut zniósł jajko, nie mógłby tego udowodnić.
21. Nie należy mylić myślenia z tym, co przychodzi do głowy.
22. Lewa ręka jest w lustrze ręką prawą. Głupia mina nie ulega zmianie.
23. Dobra nowina: w piekle nikt nie nawraca grzeszników.
24. Kara boska: wyróżnienie za pomysłowość w grzechu.
25. Ekumenizm — gdy w Raju będą honorować przepustki pisane cyrylicą.
26. Ekumenizm — powołanie komisji trójstronnej: Allach, Bóg i Jahwe.
27. Piekło jest dla tych z gorącym temperamentem.
28. Człowiek stracił ogon, by móc ubrać majtki.
29. Ludzie umierają w strachu, bogowie w czasie.
30. Najstarszą tradycją jest grzech.
31. Pranie mózgu to przesada, ale odkurzanie powinno być regularne.
32. Hamlet w królestwie polskim nie zadawałby głupich pytań.
33. Wszystko w życiu ma swoją cenę, ale nie wszystko ma wartość.
34. Moralność jest najskuteczniejszą bronią niemoralnych.
35. Żal rodzi się już w chwili, gdy grzech dobiega końca.
36. Panuj nad sobą, bo ktoś inny nad tobą zapanuje.
37. Metafizyka — szukanie realnego miejsca dla nierealnych rzeczy.
38. Głód prawdy nie skręca kiszek.
39. Kierowanie czymś — to konieczność, rządzenie — to występek.
40. Świat stoi na głowie od tak dawna, że już mu chyba wyrosły tam nogi.
41. Wiadomo, w co wierzą chrześcijanie. Ale na co liczą?
42. To, co uważasz za głupie, czasem naprawdę takie jest.
43. Ślepiec też może mieć swój punkt widzenia.
44. Ostrzegając Ewę przed grzechem Bóg wykazał, że nie zna się na kobietach.
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45. Drugiego zbawiciela nie będzie — pierwsze zbawienie okazało się bezcelowe.
46. Oszczędność myśli to nie jest lokata na procent.
47. Ciasny umysł nie uwiera.
48. Właściwie nie jest jasne, czy ludzie kształtują zasady, czy zasady kształtują ludzi.
49. To bardzo przyjemne, uczyć się na cudzych błędach.
50. Wiara w miłość też ma swoich ateistów.
51. Nie dajmy się zwariować, tylu kaftanów nie ma.
52. W cokolwiek uwierzysz, uzależniasz się.
53. Bóg tylko raz spróbował być człowiekiem, człowiek stale próbuje być Bogiem.
54. Gdy mądrego nazwiesz głupcem — nie obrazi się. Gdy głupca nazwiesz mądrym także nie.
Zbysław Śmigielski
Powieściopisarz, nowelista, aforysta, najrzadziej poeta. Laureat konkursów i
nagród literackich. Uznany za marynistę. Był kapitanem jachtowym,
instruktorem żeglarstwa, nieco powłóczył się po morzach, co ma wpływ na
twórczość. Zajmuje się propagowaniem spraw morza na spotkaniach
autorskich, szczególnie z młodzieżą. Interesują go także inne sprawy:
historia współczesna, problemy społeczne, konflikty moralne - to, czym
żyjemy na codzień. Ostatnia książka: Sarmaty i scyty (2007)
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