Encyklopedická definice říká, že aforismus je stručný vtipný
výrok využívající protiklad a ironii, a sentence že je stručný
výrazně formulovaný výrok obsahující životní pravdu, mravní
zásadu... Také Bible je plná aforismů a sentencí, ale některé
náboženské směry poznamenané dogmatismem je vykládají
doslova, snad aby nebyly považovány za umění, které prý
člověka kazí. Patří sem i lidová přísloví – jsou to aforismy
a sentence dnes už neznámých autorů. Aforismus má v sobě
navíc náboj polopravdy – mnohovýznamovosti, a vylousknout
z ní pravdu umí jen člověk načichlý životem, který je ochoten
s autorem spolupracovat.
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I.
Každý životní příběh začíná u maminky
Život není to, co chceme, ale co vydržíme.
Když na záchranu jiného života nenasadíme svůj, není co
zachraňovat.
Život směrem dovnitř je samozřejmost; směrem ven
povinnost.
Kvalita života se měří vztahem k druhým.
Člověk, který není opojen životem, si to kompenzuje alkoholem.
Život si znehodnocujeme růstem zbytečné spotřeby.
Láska k životu chodí jinou cestou, než láska k penězům; proto
se nepotkávají.
Že žijeme není naše zásluha, ale naší zásluhou může být, že
žijeme dobře.
Pro někoho se životní náplní stává náprava chyb,
které předtím udělal. Životní omyly nám mohou připravit
program na celý život.
Život je dobrý, když se máme stále na co těšit.
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Život je krásný svou rozmanitostí;
naklonovaná stejnost by ho pokazila.
Ve škole života jsou chyby našimi učiteli.
Život je složitější než ho vidíme; náš pohled je kukátkem.
Stálé zrychlování života podobně jako jízda autem
končí bouračkou – katastrofou.
Někdy se vymlouváme, že začneme žít naplno,
až nebudeme mít žádné překážky. Ale právě
život s překážkami je život naplno.
Boj o holé přežití dovede z života vymazat pravidla soužití.
Kvalita života je ovlivněna také tím, bez čeho se obejdeme.
A některé věci na světě vlastně nejsou věci.
Těžký život je dobrý jako námět na román, ne pro život.
Kdo přežil utrpení, má na život jiná měřítka.
Je dobré občas promítnout svůj život do příběhu jiných;
mít se na očích.
Pro zhodnocení života nezáleží ani tak na tom,
jak ho žijeme, ale jak ho vnímáme.
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K dobré orientaci v životě nám pomáhá i smysl pro humor.
Mluvení o životě není o přirozeném životě bez brzdy;
rozumem ho zkreslujeme.
Život je stav, kdy to nejhorší (konečný stav)
je vždycky ještě před námi.
Kdo se přestane ptát, přestane myslet,
kdo přestane myslet, přestane žít.
Život je splynutím protikladů. Život je už od počátku
cestou k jeho konci.
Rozum, přirozený nástroj člověka, bere lidem
naději na život věčný.
Život je plný zatáček; jen cesta do nebe je přímá.
Kdo chce poznat tajemství života a smrti trpí víc než ten,
kdo pracuje, aby svůj život uhájil.
Mimořádnost doby si neuvědomujeme, když jsme v ní –
musíme mít odstup.
Každá maličkost se v životě může stát průsečíkem
velkých souvislostí.
Život je také velká obětavost malým záležitostem.

9

