Głupota człowieka niszczy mu drogę,
a serce na Pana się gniewa.
(Prz 19, 3)

Wielkim nieszczęściem w naszych czasach jest bezmyślność.
(św. Elżbieta Catez)

Nie kąsaj, głupcze, kamienia, bo ci zęby wypadną.
(Aleksander Fredro)

Głupiemu dobrze radzić znaczy tyle,
co przetakiem wodę nosić.
(Friedrich Rückert)

Mądrości z głupotą nie do twarzy;
głupocie z mądrością - nie do towarzystwa.
(Teofil Janicki)

Szanujmy mądrych, przykładnych, chwalebnych,
Śmiejmy się z głupich, chociaż przewielebnych.
(abp Ignacy Krasicki)

Bo głupi wygłasza niedorzeczności i jego serce obmyśla nieprawość,
żeby dopuszczać się bezbożności i głosić błędy.
(Izajasz, Iz 32, 6)

Dziś niejeden głupiec drwi z Boga;
a dlaczego? Bo głupi.
(św. Ignacy Loyola)

PSALM 19
Coeli enarrant gloriam Dei
Głupia mądrości, rozumie szalony,
Gdyś na umyśle tak jest zaślepiony,
Że Boga nie znasz, tym cielesnym okiem,
Pojźrzy przynamniej po niebie szerokiem!
Jest kto, krom Boga, o kim byś rozumiał,
Zęby albo mógt, albo więc i umiał
Ten sklep zawiesić nieustanowiony,
Złotymi zewsząd gwiazdami natkniony?
Dzień ustawicznie nocy naszladując,
Noc także dniowi wzajem ustępując
Opatrzność Pańską jawnie wyznawają;
Toż i porządne nieba powiadają,
Nie ludzkim głosem, który nie jest taki,
Aby go człowiek mógł słyszeć wszelaki,
Lecz sprawą swoją, ruchem jednostajnym,
Który wszytkiemu światu nie jest tajnym.
Stąd wdzięczne światło na wszytek świat daje
Ogień słoneczny, który kiedy wstaje,
Jako z łożnice nowy oblubieniec,
Niosąc na głowie świetny złoty wieniec.

Gorszy ten człowiek nad wszystkie bestyje,
Kto mając rozum, nierozumnie żyje.
(Józef F. Minasowicz)

A gdy w bieg jego pojźrzysz przyrodzony,
Nie jest tak prędki obrzym niewściągniony,
Kiedy do kresu przed wszytkimi bieży,
Gdzie dar zwycięzcy obiecany leży.
Od wschodnich granic wynika ku biegu,
A zostawa się na zachodnym brzegu;
Jako świat wielki, nie masz miejsca tego,
Gdzie by się schronić przed promieńmi jego.
Ale porządek i ozdoba rzeczy
Nie tak za sobą ciągną wzrok człowieczy,
Jako pobożny zakon Pański snadnie
Duszę nawraca i myślami władnie.
Jego świadectwa próżne obłudności
Dziateczkom małym dodają mądrości;
Serce weseli jego Pańskie zdanie,
Oczy rozświeca jasne przykazanie.
Święta rzecz bojaźń Pańska; póki świata,
Nie uszczerbią jej zazdrościwe lata.
Wyroki Pańskie wszytki są prawdziwe,
Wszytki stateczne, wszytki sprawiedliwe.
Miód nie tak słodki, złoto w takiej cenie
I perły nie są, i drogie kamienie;
Z nich Twoje wolą sługa Twój poznawa,
Pewien nagrody, gdy przy niej zostawa.
Kto grzechów swoich liczbę wiedzieć może?
Z tajemnej zmazy oczyść mię, mój Boże!
Pozbaw' mię pychy; tak oczyścion będę
I grzechu ze wszech brzydliwszego zbędę.

Nie honoruj głupców
zadawaniem mądrych pytań.
(Antoni Regulski)

Daj, Boże, aby ust moich śpiewanie,
Także i serca mego rozmyślanie
G'myśli Twej było, o Pocieszycielu
I Twierdzo moja, o mój Zbawicielu!
Jan Kochanowski

Pokazuje się, że głupstwo ludzkie
nie ma żadnego końca.
(św. Albert Chmielowski)

Znanego ekscentryka –
nawet głupota nobilituje.
(Teofil Janicki)
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Mówi głupi w swoim sercu: «Nie ma Boga».
Oni są zepsuci, ohydne rzeczy popełniają,
nie ma takiego, co dobrze czyni.
Bóg spogląda z nieba na synów ludzkich,
badając, czy jest wśród nich rozumny,
który by szukał Boga. (Ps. 51, 2-3)

Faux pas:
głupiemu kłaniać się w pas.
(Teofil Janicki)

Życie podobne jest do księgi: głupcy ją czytają pobieżnie i niedbale;
mądrzy czytają ją z uwagą, bo wiedzą, że tylko raz czytać ją mogą.
(Friedrich Heinrich Jacobi)

W klapkach na Giewont, w zamieci na Rysy oto bezdennej głupoty popisy.
(Teofil Janicki)

Nikt nas nie upoważnia
do robienia z siebie idioty.
(Antoni Regulski)
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Największy głupiec - człowiek, któremu się wydaje, że wszystko zrozumiał.
Czuje się Panem Bogiem, a jest błaznem.
(Wojciech Bąk)

eutanazja z wyboru?
Cała EUROPA na okrzyk taki czeka
a mianowicie: EUREKA! EUREKA!
na pochwałę ludu czeka unijnego
(e tam powiedzmy) wszechświatowego
za wynalazek ludzkości doskonały
eutanazji „zdrowej” tak zwanej
zdrowej a jakże i wychwalanej
bo to służba zdrowia zatwierdziła
i władze... prawnie i sprawiedliwie
i co by się o tym nie mówiło
najwyższe polityczne czynniki
miały w tym swój udział niemały
no i system demokratyczny nasz wspaniały
nowe wykładnie dał życia i śmierci polityki
że
trzeba zabijać inaczej bo tak postępowo
starych oraz młodych zbyt schorowanych
materiał na samobójców doskonałych
trzeba im pomóc dla ich dobra i tak naukowo
albo w ich imieniu humanitarnie bo urzędowo
wyrok śmierci umieć komisyjnie wykonać
EUREKA! Hitler zza grobu krzyczeć oto może
jakże „wspaniała” wręcz „doskonała”
spuścizna jego jednak przetrwała
no dobrze przyznam w nieco fałszywej pokorze
bo
EUTANAZJA ta z dzisiaj wytworem jest oryginalnym
cywilizacji naszej (do bólu!) wyrafinowa/l/nej
a ja przesadzam z tym porównaniem?
wszak w lepszym niż tamta opakowaniu?
dobra a przede wszystkim h u m a n i t a r n a?!
I w ogóle gdy śmierci nie nazwać zabijaniem
a pięknym słowem w EUTANAZJĘ oprawianym
to ona się staje z wyboru i ta pożądana
demokratycznie śmierć przegłosowana
jest osiągnięciem wprost niebywałym?!
A gdy to przyznasz i tyś... katem?!
a miano kata EUTANATOR!!!
A gdy i nad tobą pochyli się katem
ten EUTANATOR – odpowiesz za to
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ilustracje zapożyczono:
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Gdy się głupi nadyma,
zyska śmiech i wzgardę.
(Ignacy Krasicki)

zdj. i dobór cytatu: tsw

Ja proszę pani jestem sielska,
i śliczna jestem, także słodka,
i dodam, że obywatelska,
choć niekoniecznie patriotka....
A pani Mądrość kwiat zerwała,
gwiazdeczkę z ziemi, cny rumianek
ostatnich słów nie usłyszała,
bo cicho nucąc wiła wianek.
Głupota wzdycha: - Świat się zmienia
przy pani milknę ze wzruszenia,
choć pani, pani ma mnie za nic,
pani, jak ja, też nie zna granic!
Gdzież magia dawnych świątyń sztuki Kreatorów wartości, uniesień duchowych?
Dziś w wielu teatrach i galeriach - banialuki,
Wysyp śmieci i demonów pseudo kulturowych...
(Teofil Janicki)

Och, och... czy pani życia nie żal?
boją się pani, gardzą panią....
Ja, jak rusałka ciągle świeża,
dlatego ludzie mnie kochają!

MĄDROŚĆ I GŁUPOTA

Tu pani mądrość muszki zdjęła,
z listków srebrzystych w pajęczynie,
spojrzała na nie, i szepnęła:
- Ból minie, minie, minie, minie!

Raz pani Mądrość szła piechotą,
krokiem rozważnym, jak to ona,
nagle zderzyła się z Głupotą,
która stanęła zaskoczona:

Głupota znowu: - Jestem szczera,
więc powiem: jest mi pani żal!
Niech pani ze mną pójdzie teraz
na polityczny, ważny bal!

-O, pani Mądrość? O!... To pani!
To wprost jest nie do uwierzenia,
wiem, wiem, że pani ma mnie za nic,
a przecież dzisiaj ja świat zmieniam!

Mądrość odeszła...
za nią życie
i sine wrony kraczą,
bo bal z Głupotą już się zaczął.

Mnie zapraszają na bankiety,
ważne narady, wielkie bale,
a panią, panią... no, niestety
nie zapraszają pani wcale...

Gdzieś za Mądrością wyje życie,
lecz wy skowytu nie słyszycie,
bo na tym balu też tańczycie...

Bo pani mądrość jest jak kurz,
który nam wadzi i przeszkadza,
pani jest światu zbędna już...
proszę wybaczyć, szczerze gadam!

Lusia Ogińska
http://lusiaoginska.pl/

Jeżeli nie zaznaczono inaczej, to zdjęcia i dobór cytatów: Jan Nitecki
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