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Polievka 

 

Že je láska oheň? 

Áno, ale taký, na ktorom smieš uvariť polievku. 

 

Vzdať sa 

 

Áno, niekedy je nutné vzdať sa - 

v záujme dobra vlastného, ako aj dobra iných. 

Ale lepšie ako vzdať sa nepriateľovi, 

je vzdať sa vlastných mylných názorov. 

 

Kompliment, či urážka? 

 

Si taký plný lásky, že nemáš takmer žiadnu skúsenosť s pravdou! 

 

Záruka 

 

Čo je zárukou šťastia v partnerskom vzťahu? 

Paradox! 

Nie vzájomná pripútanosť, 

ale vzájomná nezávislosť! 

 

Ako krásu mať? 

(Mať, či nemať? To je otázka!) 

 

Priťahovaný krásou 

byť chytený do jej pasce! 

Chcieť uchopiť nepolapiteľné 

a trpieť pri každom odlúčení! 

Ako teda mať krásu raz prevždy? 

Vzdať sa jej! 

 

Ako krásou byť? 

Stať sa na nej nezávislý! 

 

Analyzovať 

 

Analyzovať neznamená nutne mechanizovať. Aj analýza môže byť živá, ba oživujúca. 

 

Alkoholik 



 

Alkoholik slávi výročie. Jeho kumpáni sa zídu na oslave, tak ako už po mnohé roky, jeden z nich 

povstane a prednesie slávnostný prípitok: ...dnes slávi náš priateľ, statočný to človek, svojich 

nedopitých 24 rokov. Nech mu je alkoholické nebo ľahké. 

 

Besy 

 

Smrť kosí, hlavy sa kotúľajú. Teraz si nebudeme závidieť, nebudeme si klamať a podvádzať sa. Je 

treba sa chytiť zbrane a zastaviť to besnenie! Alebo aspoň – nezúčastnene sa schovať. 

 

Miera pokroku 

 

Jedinou vierohodnou mierou duchovnej realizácie je láska. 

Nie však láska v zmysle dobrých pocitov, 

avšak láska aktívna, smerujúca k iným 

a láska pravdivá, chápajúca veci s jasnosťou a presnosťou. 

 

Slečne Jari 

 

Každý kvet, čo topí ľady, je milý krásnej slečne Jari. 

 

Vidieť krásu 

 

Vidieť krásu? To je ako voľný pád priamo do božieho pažeráka. 

Pozerám sa radšej len bajočko, 

kĺžem sa po tobogáne. 

Lepšie ako vhupnúť do tráviaceho traktu. 

 

Žena 

 

Žena? Áno, ale... 

láskavosť, nie kráskavosť. 

 

Nohy 

 

Má tie najkrajšie a najdlhšie nohy, aké som kedy videl... 

To je iste fajn a aj príjemné, ale... 

hľadám srdce, a nie nohy! 

 

Večné putovanie 

 

Niektorí ľudia neodchádzajú do večných lovíšť, ale do večných bludíšť. 

 

Keep going, my friend 

 

Áno, kráčame každý svojou cestou, 

osamotene, ale v svetle, preto nikdy osamelí. 

Smútok? Možno prechodne, v závislosti od jasnosti pohľadu. 

Hnev? Dočasné poblúznenie, či priestorové vymedzenie. 

 

Vyplňujúc priestor vibračnými štruktúrami 

dlaždíme si cestu k cieľu. 



Ciel? Keep going, it's all about the same. 

 

Niekto 

 

Byť niekým, či niečím! Ok. 

A nestačí ti byť sám sebou? 

 

Stvorenie človeka 

 

Stať sa sebou samým, žiť si svoj vlastný život a nežiť životy iných - predkov, vzorov, 

názorotvorcov. Byť utváraný zvnútra, nie svojím okolím. Stvoriť sa a žiť sa. 

 

Hriech 

 

Hriech je odmietnuť slobodu, ktorá nám bola daná ochutnaním ovocia zo stromu poznania. 

Zotrvávať v nevedomosti a myslieť si pri tom, že sme Bohu milí. Lenže Boh nás zo svojej zahrady 

vypudil, už nás tam nechce ako nevedomé deti. Dal nám slobodu, aby sme dospeli. 

 

Občianstvo 

 

Som hrdý na to, že som občanom planéty Zem. 

 

Aké to je! 

 

Neustále vháňaný do seba samého, duch spočívajúci v sebe samom. K tomuto ma vedie vonkajšia 

realita svojím všadeprítomným "tadeto nie!" Áno prichádza len s porozumením toho, aké to v 

skutočnosti je a kto v skutočnosti som. 

 

Otcovi 

 

Keby som chcel vysloviť otcovo meno, zaseklo by sa mi v krku. Niežeby som ho nepoznal, niežeby 

som mu nemal čo povedať. Ale v srdci zostali mi rozhádzané detské kocky. Tie sa krkom dostávajú 

na jazyk len krkolomne. 

 

Hľadanie stredu 

 

Ľavoľavá: Otec pravda a Matka láska. A z ich lásky rodí sa dieťa.  

Pravopravý: Pravda je niekde medzi pravdou a zjavom. 

 

A nepopustí, a nepopustí 

 

Človek mieni, ale karma nepustí. 

 

Odvaha 

 

Láska vyžaduje viac odvahy, ako vziať meč a ísť do vojny. Vo vojne môže človek stratiť telo, ale to 

sa nevyrovná strate, ktorú riskuje, keď niekomu otvorí svoje srdce. 

(Nehovoriac už o cukríčkových vojačikoch v stíhačkách s riadenými strelami.) 

 

Škola – učiteľ zákerák 

 

Škola? Vynikajúci prostriedok na potlačenie individuality dieťaťa! 



Len sa musí vedieť ako na to. 

 

Profesia 

 

Stotožniť sa so svojou profesiou? Fuj! Nie je človek vari niečím viac? 

Ale zase – mať prácu a stabilný príjem je niekedy na nezaplatenie. 

 

Reflektorová krása 

 

Krása nepotrebuje reflektory, nepotrebuje záplavu svetla. 

Zjaví sa aj po tme, za šera. A ak za jasného dňa, tak potom trebárs ako ticho. 

 

Zamilovať sa, či nie? 

 

Nezamilovaný basnik? To čo je za básnika! 

 

Rešpekt 

 

Rešpektovať individualitu človeka znamená rešpektovať cestu, po ktorej kráča a ktorú si vybral, 

nech už vedie kamkoľvek, k dobrému, či k zlému.  

 

Láska a ja 

 

Láska to je keď ty je rovnako doležité ako ja. Alebo dôležitejšie? 

 

Matematická úvaha 

 

Mať navrch, či naspodok!? Najlepšie je do vzťahu zaviesť rovná sa. 

 

Úvaha železničiara - posunovanie 

 

Posunieš ty, posuniem ja, sa spolu posunieme. 

 

Neznámy samuraj 

 

(verzia 1) 

 

Nemám domov a nemám rodičov 

Nebo a zem sú moji rodičia 

Pozornosť je mojím domovom. 

 

(verzia 2) 

 

Bez domova a rodičov, zasadený v univerze, bdelo pozorujem. 

...by rozkvitol mi v srdci kvet. 

 

(verzia 3) 

 

Mám domov, rodičov, ženu a deti, 

a moja pozornosť stále zotrváva v bdelej pritomnosti. 

 

Obava 



 

Mám v sebe toľko potlačeného citu k žene, že sa žiadnu neodvažujem objať. Obávam sa, že toľko 

lásky a či túžby by človek neuniesol. 

 

Otázka na psychológa 

 

Nie je zamilovanosť podobná psychotickému stavu? 

 

Pozornosť deťom 

 

Keď nevenujete deťom dostatočnú pozornosť v detstve, vypýtaju si ju v dospelosti dvojnásobne. Aj 

za cenu extrémnych problémov. 

 

Pupočná šnúra 

 

Každá pupočná šnúra musí byť raz prestrihnutá. Inak by život nebol možný. 

 

Správne veci 

 

Niektorým veciam nerozumiem, ale robím ich lebo viem, že sú správne. 

 

Kto za to môže? 

 

Moja prílišná tvrdosť, moja prílišná sebadisciplína, ostrosť, krehkosť, sklenný prach. 

Ach! 

 

Po hlave poznáš nepriateľa 

 

Ak chceš zvíťaziť nad nepriateľom, ktorý ťa ohrozuje na živote, musíš mu odťať hlavu. 

 

Príťažlivosť 

 

Lásku, ktorú hľadám, nemôžem nájsť v náručí nejakej ženy. Nato som nazrel až príliš hlboko. 

Avšak, som k žene neustále priťahovaný.  

 

Všetky javy sveta 

 

Všetky javy samsáry, i tie lákavé, sú ako jed. Človek ochutná, chce viac, a ani si nevšimne, že mu 

do tela vniká utrpenie. A liek? Ochutnávať a nechávať tak. Byť tu a pritom tam. Nelipnúť, ale byť 

plne zúčastnený. Tomu sa hovori žiť srdcom. 

 

Sľub bodhisattvu 

 

Aby človek kráčal po ceste bodhisattvu, nepotrebuje prijať formálne sľuby. Čo však potrebuje je 

enormná odvaha. Odvaha, ktorá mu alebo jej umožní uplatňovať svoj súcit v každom čine, a ktorá 

mu umožní hľadieť priamo i tam, kde je pravda neznesiteľná. 

 

Vidomý 

 

Čo znamená vedieť? Vedieť znamená vidieť, a pritom sa nepozerať. Niečo ako prehliadať zvod a 

nazerať pravdu.  

 



Všetko je inak 

 

Všetko je inak, ako som si myslel. 

Žil som vôbec? V klame? 

Čo k tomu povedať?! 

Život sa odvíja a keď si človek myslí, 

že už mu chýba iba krôčik k vrcholu, 

zazrie, že sa štveral po kopčeku 

postavenom na detskom ihrisku. 

 

Zverstvo 

 

Sme len banda o niečo málo ušľachtilejších zverov. 

 

Naozaj žiadna? 

 

Žiadna žena nestojí za veľké utrpenie. A čo za neho stojí? Pravda! Pretože tá, raz objavená, zacelí 

akékoľvek rany. 

 

Zvolanie neverca  

 

Kvôli žene ponoriť sa do psychózy! Si ty normálny?  

 

Rovina tu a rovina tam 

 

Cieľom nie je ani tak žiť dokonale a šťastne v tomto živote, ako skôr využiť všetky situácie, ktoré 

zažívam, na budovanie základov v sebe samom, na budovanie základov pre život večný, povedané 

v kresťanskej terminológii. 

 

Pritom vnútorný a vonkajší život sú prepletené mnohými nitkami, raz sú v súlade, inokedy v 

kontraste. 

 

Aj keď niektoré životné situácie vyvolávajú v človeku napätie, zmätok a bezvýchodiskovosť, na 

rovine duchovnej môže zazrieť ich zmysel a oslobodiť sa tak od nich. 

 

V úzkych 

 

Bol by som rád, keby som teraz zomrel prirodzenou smrťou, pretože začínať toľko krát od nuly, ako 

sa to deje mne, je človeka nedôstojné, rovnako ako samovražda z neschopnosti nájsť iné 

východisko. 

 

Prosím boha, aby si ma povolal k sebe, pretože už strácam schopnosť niesť ťarchu svojho života a 

žiť ako živá mŕtvola pokladám za ponižujúce. 

 

Nemám obavu pred smrťou a viem ju prijať bez zbytočného cirkusu o zachovanie si života za každú 

cenu. Jediné, čo chcem, je priblížiť sa svetlu. 

 

Bože, kedy ma ty povoláš, vtedy pôjdem. Nebudem sa tu držať zubami, nechtami. Bolo by to 

jednak smiešne a potom zbytočné. 

 

Obdiv 

 



Obdivujem ľudí, ktorí ma dokážu milovať, i napriek všetkým mojím prejavom. 

 

Zbabelosť a tyrania 

 

Otec, ktorý týra vlastné deti, nemá právo nazývať viac ich domov svojím domovom. A ak si má 

zachovať aký taký obraz svojho otcovstva, musí domov opustiť. Lebo za daných okolností, za stavu 

pretrvávajúceho tyranstva, je jeho ďalšia prítomnosť v domácnosti prejavom hanebnej zbabelosti. 

 

Trhlina 

 

Myslenie človeka so závislosťou sa točí vždy okolo jednej a tej istej veci. Takáto nesprávna 

koncentrácia poháňaná túžbou po ukojení spôsobuje v mysli vznik diery, trhliny... 

 

Citové zrenie 

 

Okamžité uspokojovanie túžby vedie k zabráneniu dozrievania príslušného citu, zabraňuje jeho 

diferenciácii do ušľachtilejších foriem. Cit takto zotrváva na úrovni pudu. 

Vynikajúcim prostriedkom dozrievania je tu práve zdržanlivosť. 

Ale naopak zablokovanie primárneho citu prílišnou zdržanlivosťou, či skôr bojazlivosťou, vedie k 

jeho deformácii a udržiavaniu na primitívnej vývojovej úrovni. 

 

O pocite viny 

 

Pocit viny má horkosladkú chuť. horkú preto, že je nepríjemný a bolí, keď sa v ňom človek utápa a 

sladkú preto, že nás utvrdzuje v našej hriešnosti. Čím väčší pocit viny, tým väčší hriech musí byť za 

ním skrytý. To dáva človeku pocit veľkosti, pocit, že vykonal nejaký zvláštny, výnimočný čin, aj 

keď to bol čin negatívny. 

Pocit viny je bezpečným prístavom pre tých, ktorí toho v živote veľa nevybojovali. Potrebujú si 

takto svoju cenu zvýšiť a dokázať si ju aspoň v tom, že ublížili, že pochybili a to významne. 

 

Smrteľnosť 

 

Smrť je stáleprítomná, v každom súste, v každom nádychu, v každej spomienke. Hovorím jej aj 

smrť sprievodkyňa. Uvedomujúc si toto, nemám najmenšiu chuť skĺznuť do zahmleného stavu 

ducha. Napriek tomu však skĺzavam. 

A ona je tu, je tu aj v tejto chvíli, dozerá na tlkot môjho srdca. Zabudnúť na ňu? To by som sa musel 

plne venovať životu a zanechať prítomnú chvíľu! Alebo – len presunúť pozornosť kamsi mimo 

seba, mimo vlastnú smrteľnosť. 

 

Na štartovnej čiare 

 

Kto vlastne som? Neviem, nevidím, až na čosi neurčité sa nemôžem nahmatať. Z neforemnej hmoty 

uhnetiem človeka! Ako? Stanovením cieľa, cieľavedomosťou, plánom a jeho realizáciou. 

Druhá, paralelná a nutná varianta je odovzdať sa do božej vôle. 

 

Povzdychnutie 

 

Ak by sa dal život vyvážiť bolesťou, tak mám zaplatené na niekoľko životov dopredu. 

 

Vnútorný domov a búrka 

 

 Zvláštne je, že cesta k racionalite, k novému usporiadaniu vecí, vedie cez iracionalitu. Avšak 



tento krok môže človek urobiť, až keď vyčerpá všetky možnosti pôvodného racionálneho systému, 

a napriek tomu nedosahuje naplnenie. Vtedy sa obhliada po nových možnostiach. Kým však 

zotrváva na starej báze názorov a myšlienkových postupov, nie je schopný prekročiť hranice svojho 

sveta. 

 Tento moment je zlomový. Na pomoc prichádza iracionalita. Vynára sa z hĺbky, z neznáma, 

aby vyvážila nerovnováhu, spôsobenú prílišným lipnutím na starých postojoch. 

 A nepozná zľutovania, neobhliada sa po tom, či búrka ktorú prináša, nechá pôvodný stav v 

úplných troskách, alebo z neho zachová aspoň malú časť. Psychika chce len vyrovnať nerovnováhu, 

o nič iné jej nejde, ani o zachovanie života človeka. V tomto smere je absolútne neetická, ako 

koniec koncov každý prírodný proces. 

 Ide vlastne o energetické vyrovnanie v zmysle akejsi psychofyziky. Tlaková níž musí byť v 

konečnom dôsledku vyrovnaná prílevom nového čerstvého vzduchu z okolia. 

 Ako zvládnuť tento typ búrky dobre? Dôležitá je načasovanosť, vystriehnuť správny 

moment, kedy sa vystaviť živlom, alebo lepšie povedané, kedy svoju psychiku vystaviť búrke. 

Druhá vec je určitá pripravenosť, ktorá okrem mnohých ďalších vecí spočíva aj v kľudnej pozícii 

pozorovateľa. Aj napriek tomu, že vonku zúria hromy a blesky, zotrváva človek v pokoji domova a 

nahliada bez účasti cez okenné tabule na vonkajšiu smršť. 

 Poprípade nemusí na vonkajšie besnenie ani pozerať. Stačí mu vedomie, že vonku sa niečo 

deje, ale on je chránený pokojným stavom mysle. Akoby absorboval svoje nervové zakončenia 

hlboko do svojho ducha a okolitá bolesť sa teraz vybíja namŕtvo. 

 Ten, kto zostane za búrky vonku, či už preto, že sa necháva strhnúť vírom udalostí, alebo 

preto, že si doteraz nevybudoval vnútorný domov, môže utrpieť vážne zranenia – aj keď toto tu 

uvádzam skôr teoreticky, pretože mne sa prečkanie búrky, aspoň jednej konkrétnej, búrky 

nevyberavých spôsobov, v kľude domova podarilo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DVA (2013) 

 

Pravdu a nič len pravdu 

 

(Priškripnutý vlastnou prísnosťou. Alebo skôr, jej následkami.) 

O pravdu? Áno, kedysi mi o ňu išlo. A teraz? O istý spôsob existencie. 

 

Úspech 

 

Neverím, že jediným ukazovateľom úspešného života je úspech. Niekedy život prebieha na kríži a 

končí v mukách, avšak zmysluplne. 

 

Figovník 

 

Vysichám, 

ako ten prekliaty figovník. 

Že som nezarodil, 

nuž 

vo víchre ani včely nebzučia. 

Ale vypustil som pár 

horkých listov. 

Snáď poslúžia niekomu 

na lepšie trávenie. 

 

V meste 

 

V meste, vo veľkomeste? 

Všetko je také mladé, dravé, perspektívne, 

až človek podlieha dojmu, 

že staroba je len v knihách. 

Ale aspoň že v knihách, či v skrytosti, v domácnostiach. 

Lebo čím by potom ochutili 

tú pubertálnu polievku!? 

 

Starý kvetinár 

 

Pri poslednom stretnutí sa vnúčik prihovára starému kvetinárovi. Nemôžem vám darovať takmer 

nič, snáď len vďaku za to, že som vás stretol. Starček žiaril stále rovnako, ale chlapcovi sa trocha 

uľavilo. Tak, že bol schopný prijať trocha z tej žiary. 

 

Vianoce 

 

Ak niekedy zomriem, tak na Vianoce. Pretože niet väčšej krízy ako vianočná depresia. 

 

Ach tie učenia 

 

Budhizmus má oproti kresťanstvu z isté uhla pohľadu navrch. Kým kresťanstvo presadzuje samo 

seba, budhizmus presadzuje postoj priameho nahliadania vecí a je mu jedno, či k nemu človek 

dospeje vďaka budhizmu, alebo akokoľvek. 

 

O spojeniach medzi príbuznými duchmi 

 



Áno, božie srdce je široké, také, že pojme všetkých. Ale niektorí sme si v ňom bližší a niektorí 

vzdialenejší. Aspoň sa nám to tak javí. 

 

Trocha žiary 

 

Moje srdce žiari, anjeli vidia moje svetlo a tešia sa spolu so mnou. Zažiarilo vďaka tebe. 

 

Neschopnosť milovať 

 

Bolí to, že mi dôverovala a ja som nebol schopný pomôcť, ani byť oporou. Ako to nazvať? 

Neschopnosť milovať. 

 

Modré vločky 

 

Modré vločky vysypali sa mi z duše. Inak sneh, inak šedo a des. Šero, hmlisto, zdochol pes. 

 

Hlušina 

 

Karmické nezmysly, 

presekávaš sa hlušinou. 

Tak rúb! 

Zlato nie je na požiadanie, 

a ani za úsilie. 

Buď poznáš pravdu o tom, kde a ako hľadať, 

alebo máš šťastie. 

Tak rúb, sekaj a bi, nehľaď na odrobinky! 

Karmickou hlušinou znie túžba po živote, 

ako zlatá hruda na dosah. 

 

Svetlo v pozadí derie sa vpred 

a nenecháva kameň na kameni. 

 

Vlnenie 

 

A spomenul som si na Kafku, 

ako sedel za stolom vo svojej izbe 

a rozvlnil sa mu priestor. 

Netreba nikam ísť. 

Zázračno prichádza a odchádza 

a niekedy trvá. 

To u svätcov a vyvolených. 

 

Ontologické pastorále 

 

To obrovské žiariace zlaté ja. 

A pozvalo bratov a sestry na spoločné 

-buď- 

keď -si- nie je odmerané a strohé, 

ale žeravé prítomnosťou. 

 

Výkrik 

 



Keď sa mi srdce narovnalo, 

zhlboka som sa nadýchol 

a vykríkol: 

“Bože, prečo si ma nechal tak dlho trpieť?” 

Nie ako výčitku; 

v náručí boha 

už len ako doznievajúcu bodku za niečím, 

čo už nie je podstatné. 

Výkrik znel hlboko, 

tak hlbolo, že znel ako šepot, 

čím hlbší, tým jemnejší. 

Pocítil som božiu blízkosť, 

blízkosť bytostí duchovného sveta. 

Napájaný svetlom, 

stratil som pocit samoty. 

Neviem celkom ako, 

ale stal som sa nevinným. 

 

Pocítiť vlastnú cenu 

 

1 

 

Sila, ktorou sa človek vzoprie zlému osudu, 

pochádza z vedomia vlastnej ceny. 

K tomuto uvedomeniu môže človek dospieť úvahou, 

ale môže človeka aj zaplaviť s tým, že ho presahuje. 

V tom druhom prípade prichádza pomoc z druhého brehu, 

láska, ktorá stiera hranice. 

Človek sa prehlbuje, rozširuje, až jeho staré ja zaniká, 

aby sa pocítil v oveľa širších súvislostiach.  

 

2 

 

Svoju cenu mám len vďaka láske, 

ktorá mnou pulzuje a ďaleko presahuje moje snahy uchopiť ju. 

Bez nej som len komplikovanou 

sústavou kanálikov naplnených tmou. 

 

Oheň a svetlo 

 

Nemôžem sa nazývať fénixom, 

lebo tam, kde povstávam, 

oheň nezasahuje. 

Je to svetlo, ktoré sa ma dotklo, 

lebo som dušu natočil tým smerom. 

Alebo som len vykríkol 

a kým som kričal, 

stačilo do mňa natiecť. 

 

Trable 

 

Za svoje trable si môžem sám. 



Je dobre z času na čas si to pripomenúť. 

 

Topole 

 

Ako tie topole krásne rastú, 

ako je im dovolené krásne rásť, 

bezbolestne, hrdo, nezištne. 

 

Šťastný 

 

Ráno sa prebúdzam šťastný. 

Do plachiet mi duje radosť, 

ktorú som včera priniesol svetu. 

 

Túžba po obyčajnom živote 

 

1 

 

Vraví jej: “Obyčajný život pre teba nie je, 

rovnako ani pre mňa.” 

Zazrel som toho príliš, aby som dokázal uveriť v niečo tak šťastné. 

 

2 

 

Vraví mu: “Keby si ma len dokázal milovať, 

možno by si zazrel, že unikáš obyčajnému životu zo zbabelosti, či neschopnosti žiť ho.” 

 

3 

 

Obyčajný život? Aký to koncept! Čo už len človek nevymyslí, len aby nemusel žiť to, čo práve žije. 

 

Ako na to? 

 

Nechápeš, že svojím úsilím nemôžeš získať žiadnu ženu? 

Najlepšie, čo môžeš robiť je nekonať 

a nechať lásku pracovať na tvojom šťastí. 

 

Nekonať nie v zmysle pasivity, 

ako skôr odpratať svetlu všetky prekážky. 

Ono si už potom nájde cestu samo. 

 

A keď to už bude tak, 

potom je jedno, či s niekým, alebo sám. 

 

Odvaha 

 

Čomu hovorím odvaha? Vydržať tú hrôzu hľadieť priamo do mizérie, do neslobody, zajatý v oceáne 

utrpenia. Zahliadnuť to, a predsa to nevzdať. 

 

Dobrozvuč 

 

Neprejavuje sa niekedy dobro mimo racionality? A tá večná ľudská snaha zachytiť ho do jej sietí! 



Mucha bzučí a pavúk tká. 

 

Protirečenie 

 

Dostal som sa do svetonázorového protirečenia so samým sebou! Čo z toho vzišlo? Konečne som si 

na chvíľku oddýchol od teórie. 

 

Blud 

 

Najväčším bludom je uveriť vlastným myšlienkam. 

 

Povzdych miliardára 

 

Keby sa za každú jednotku utrpenia platilo po cente, bol by som už miliardár. 

 

Actum perfectum 

 

Čin nemôžeš urobiť lepším ako je tým, že sa budeš snažiť vykonať ho extra dôkladne a precízne. 

Akurát čo k nemu pridáš strnulosť. Hey, man, relax! 

 

 

Lipnutie na minulosti 

 

Lipnutie na minulosti je rovnako bolestné, ako akékoľvek iné lipnutie. Donekonečna si premietať 

minulosť s myšlienkou: “ako vtedy bolo dobre, aké sú mi vzácne tie chvíle”, a na druhej strane 

nebyť spokojný s prítomnosťou a prítomnou situáciou, je len jatrením rany. Hľadieť priamo do 

pravdy je niekedy bolestné, ale len tade vedie cesta ku skutočnej úľave. 

 

Utrpenie a liečba 

 

Keď človek trpí, je náchylný uveriť akejkoľvek teórii, liečeniu, či učeniu, len aby sa zbavil bolesti, 

nech sú akokoľvek nepodložené, vymyslené, či nevhodné. V takom stave ducha už dopredu 

odmietam prijať lacný liek. Je lepšie vytrpieť si bolesť a aj vďaka tomu nahliadnuť vyrovnane 

pravdu, než byť donekonečna unášaný vlažným prúdom poloprávd. 

 

Šťastie bez zásluh 

 

Že môžem byť šťastný aj bez špeciálnych zásluh? Áno, hovorí sa tomu spokojnosť. A tá môže byť 

prítomná bez ohľadu na situáciu. 

Niekedy pomôže poľaviť z prísnosti a prejaviť si zhovievavosť. Napríklad už len uvedomiť si tú 

obrovskú vec, že si sa zrodil ako človek, čo predpokladá veľkú cnosť, napriek všetkým tým 

prešľapom. 

Ale byť spokojný neznamená leňošiť. Rovnako ako ani týrať sa činorodosťou. 

 

Podstata a pridružené metódy 

 

Podstata duchovného rastu je jednoduchá, nahliadať pravdu a riadiť sa podľa nej. Aby ju človek 

nahliadal bezpečne a isto, potrebuje k tomu podporné metódy; všetky tie meditácie, modlitby a 

mravnosť. 

 

Stolička tu a stolička tam 

 



Tam, kde mizne ego, zjavuje sa pravda. Je to ako odsunúť stoličku od stola. Odsunieš ju a je tam 

voľné miesto. Pritom nemusí nikto pristupovať k stolu. Pravda je už tam. Aj predtým bola, ale teraz 

je zrejmejšia. 

 

Vznešenosť 

 

Niektorí ľudia sú obdarení takou vznešenosťou, že nekonajú dobro pre nejaké zištné kladné 

následky, ale skôr z pretlaku vnútornej sily, ktorú disciplinovane smerujú k dobru. Práve toto 

sebaovládanie je ich hlavným záujmom. Následky činov ich zaujímajú až druhotne. 

Nemusia si pomáhať etikou, aby konali eticky. 

 

Ceniť, či neceniť? 

 

Čo si na sebe cením najviac? Svoju schopnosť neceniť si seba príliš. 

 

Meditácia 

 

Meditácia uschopňuje ducha k bdelosti. To si potom človek všimne počas dňa i také veci, ktoré mu 

inak pretečú pomedzi prsty. A pritom práve tieto okamihy, ak sú správne uchopené, menia chod jeho 

osudu. 

 

Rada 

 

Dobrá rada mníchovi v rušnom meste: Vidieť, ale nepozerať, počuť, ale nepočúvať, chápať, ale 

nerozmýšľať. Oh, so gentle calm mind! 

 

Dietológom – hlavne tým laickým 

 

 Cením si prácu dietológov, určite pre ľudstvo objavili nejeden významný fakt, aj keď sa 

občas pomýlia, čo ukáže až pár desaťročí po módnej vlne. 

 Ale triasť sa strachom o telo a chcieť ho udržiavať v dokonalosti šperkovaním prísunu látok, 

tak či onak prospešných, či vyhýbaním sa iným, to mi príde choré, ba dokonca ako určitá zvrátená 

asketická forma obžerstva. 

 Inak povedané toľká starostlivosť o telo, až človeku uniká, že šťastie nepochádza iba z dobre 

fungujúcich buniek. 

 

Únava 

 

Už nevládzem ani vysloviť božie meno. Kto teraz za mňa bude prosiť o milosť. Lebo podľa 

spravodlivosti mi náleží len vliecť sa životom ako chorý žobrák. 

 

Látanie 

 

Celý čas sa iba látam. Snažím sa dať do laty. 

 

Do nekonečna 

 

Radosť rozprestierajúcu sa do nekonečna. Kde inde ju hľadať ako v srdci!? 

 

Plody 

 

Poézia musí z autora opadávať, ako zrelé jablká z jablone. Inak je to len konštrukt, slovíčkarenie. 



 

Najlepší vzťah 

 

Najlepší vzťah je vzťah s bohom; môžeš podviesť, ale nikdy byť podvedený, môžeš sklamať, ale 

nikdy byť sklamaný, môžeš blúdiť, ale vieš, že sa môžeš spoľahnúť. 

 

Náhle precitnutie 

 

Veď ja som zomrel. A sníval som o tom, že žijem. 

 

Závet 

 

S radosťou v srdci vám oznamujem, že vás navždy opúšťam. 

 

Túžba po láske 

 

Áno, túžba po láske sa môže zvrhnúť na ukájanie pudu, ale stále je to túžba po láske. 

 

A tak som nazrel, čo mi je vzácne 

 

Spod rebra mi trčia nesplnené túžby, polámané sny. Do odchodu mi ešte zostáva nejaký ten čas. Čo 

s tým? Žeby hor sa na to!? Prečo si to môžem dovoliť povedať? Pretože som poctivo plnil každú 

povinnosť, ktorú mi ukladala všednosť, aj nad mieru, no nenašiel som uspokojenie. To uvádzam ako 

výstrahu bláznivým rojkom, ktorí žijú iba snami. 

 

Pohľad späť 

 

Vždy, keď zazriem smrť, ukáže sa mi nový život. Vlastne, až keď sa časom obzriem späť, vidím, že 

mi ho priniesla. 

 

Šťastie 

 

Som tak šťastný! 

Zo srdca mi žiari dúhový svet. 

Akoby som zvliekol z tela olovo. 

Mihotavý motýľ, olovený had. 

 

Bratia kaukliari, nie tak zhurta! 

 

Keď začne prevládať moja šikovnosť nad spokojnosťou, viem, že úloha daná mi v tej veci konči. 

Ďalšie úsilie by bolo len zasahovaním do osudu, ktorý sa ma netýka. Hovorím tomu aj kaukliarsky 

syndróm. 

 

Blesk 

 

Trhajú ma na kusy ako psy, 

svojimi názormi na život. 

Ale žiaden z nich nevidí, čo žijem, 

nech by ma aj milovali. 

Lebo som ako blesk vrhnutý z oblohy, 

ktorý hľadá miesto na zemi, kde by spočinul, 

vediac, že ak takéto miesto raz nájde, 



bude to miesto jeho skonu. 

 

Z núdze odvaha 

 

Kričím na vás, 

mudrlanti a zbabelci usporiadaného života! 

Dobre je vám, vo vašich vyhriatych ulitách. 

(Aj ja by som bol taký, môcť tak, byť takým.) 

Lebo nie je odvaha život prežiť, 

ale žiť ho - 

najlepšie podľa svojho; 

aj keď sa z pohľadu zvonka 

javí byť v troskách. 

 

Plamenné divadielko 

 

Mal si pravdu, braček, že k zásadnej zmene v živote 

je treba odvahu, či silu. 

A pritom nemusí ísť o pád 

s následným fénixovským znovuzrodením. 

Človek môže povstať aj za splnu, 

prípadne za hviezdneho trblietania 

- nie v spaľujúcej žiari, 

ale v osviežujúcom vlhku a chlade tmy - 

a stať sa tak krásou nočnej oblohy. 

Oproti takémuto povstaniu 

je to fénixovské hrozne teatrálne! 

 

Zem na dohľad 

 

Šťastie, to je aj vyskočiť z potápajúcej sa lode a doplávať k brehu. Hej, s bežným životom to nič 

nemá, ale len kvoli tomu ho odmietať!? 

 

Beznádej 

 

Rozoznávam dva druhy ľudí: tí, s ktorými môžem žiť a tí, pre ktorých žijem. Ďalej sú tu duchovní 

učitelia, tí z kníh a nad nimi tí z mäsa a kostí. Potom Boh a za ním už iba Prázdnota. Ja som v tomto 

rebríčku na najnižšej priečke, kdesi, kde je prach a márnosť a snáď ešte nádej. 

 

Nočná ruža 

 

Ak by som sa ti mal darovať ako kvet, bol by som ružou kvitnúcou za noci. 

 

Senzácia 

 

Titulna stránka prestížneho denníka: Senzácia, dnes sa v obchodnom centre prechádzal človek s 

nezištnými úmyslami. 

 

Problém 

 

Mám problém, ponáram sa do hlbokej depresie. 

 



Radostný pesimizmus 

 

Podržať si pesimistickú víziu sveta, ako strastiplného údolia a zároveň sa udržiavať v radostnosti, 

ktorá jedine umožňuje zmysluplné jednanie, vedie k dobrému žitiu, ktorého súčasťou sú záblesky 

pravdy. Lebo kým podľahnutie radostnosti nevyváženej rozvahou pesimizmu prináša rad sklamaní, 

čistý pesimizmus zase sebadeštrukciu. 

 

S rezervou 

 

Brať mysticizmus s rezervou. Pretože v mysticizme sú pojmy a tvrdenia na jednej strane pôsobivé, 

na druhej však vágne. 

 

Tŕpnosť 

 

Toto nie je len trpkavosť bytia, toto je trpkosť, ba útrpnosť. 

 

Už ani pragmatizmus 

 

Mňa už nezaujíma ani funkčnosť vecí, teda akýsi pragmatický mechanizmus. Záujem v tomto 

smere likviduje vedomie principiálnej nemožnosti skonštruovania perpeta mobile na spokojnosť a 

ukojenie. Čiastočné miniúspechy a miniprojektíky nemôžu zarovnať priepasť vrazenú do mysle 

klinom nestálosti, v závese ktorej praská bič túžby po istote. 

 

Zapadákov 

 

Že je Rožňava zapadákov? Ale to je skvelé, chcel som predsa niekde zapadnúť. 

 

O dosahovani vrcholkov ducha 

Na MontEvereste sa osvietenie dosiahnuť nedá. Ale zopár horolezcov, samí lepší muži, tam našlo 

svoju smrť. 

 

Sexuálny smog 

 

Kde sa len pozrieš, všade veľkomestský sexuálny smog. A ja som si myslel, že som vo svojom 

vidieckom brlohu prekonal vlastnú sexualitu. Nie, len som zastavil prísun pohlavnej syntetiky. 

Dobrý krok k slobode. 

 

Prenasledovanie 

 

Je to už pekných pár rokov, čo hladil som jej vlasy. Na každom kroku jej postava, jej chôdza, 

spomienka tu, spomienka tam. Teraz už vyzerá inak, ale jej obraz ma stále prenasleduje. Nekonečný 

zdroj bolesti. Škrtím kohútik, ako sa len dá, no vždy presiakne nejaká tá kvapka. Ako funguje ten 

mechanizmus? Spomienka, že aké šťastie to bolo predtým. Pravda? Ani nie, lebo bolo aj dosť 

nepríjemností. Jedna vec ich však všetky zatieni. Co je tým zdrojom, z ktorého pramení toľko 

šťastia? Byť súčasťou niekoho iného. 

 

Fotónový nálev 

 

Sme ponorení vo fotónovom náleve, chytení v jeho lepkavej sieti, mysliac si, že sme oko a že 

predmety majú tvary. V jedinom okamihu sa to všetko môže prepadnúť a zmiznúť. Čo potom 

zostane? Všetko po starom, a predsa stratené, mohutný nádych a expanzia. A cože sa rozpína? Vera 

nič, rozpätie je tu stále, len sa rozbila škrupinka toho, za čo som sa pokladal. A do rozpínajúceho sa 



priestoru sa ako v závese vlieva i vedomie. Čo viac si možem priať? Snáď len z dlhodobej 

perspektívy nezblázniť sa. Najväčšia závrať vzniká z toho skoku. 

 

Zdržanlivosť 

 

Na čo som v živote hrdý, je zastavenie svojho sexuálneho pudu. Neodvažujem sa tvrdiť, že som na 

tomto bojovom poli absolútnym víťazom, to by bolo trúfalé, ale prax zdržanlivosti ma oblažuje a 

teória, či filozofické podhubie tohto postoja sa zdá byť natoľko presvedčivé, podporované jednak 

minulosťou, ale aj pritomnosťou, že sa odvažujem ceniť sa pozitívne. Podpora prichádza ako v 

negatívnom zmysle, pod vplyvom prežitých hrôz, tak aj v pozitívnom zmysle, vo forme slobody a s 

ňou súvisiacim rozvojom nedeformovaných vzťahov so ženami. Alebo žiadnych. 

 

Viera 

 

Mechanizmus viery, to je zábleskovosť, viera je aktívna iba v okamihu záchrany, keď v človeku 

vytriskne v pravej chvíli, ale v kontinuálnom behu je pasívna. Ostatne z tohto jej pasívneho 

charakteru vyplýva aj fanatizmus nemysliacich. Viera nestačí. 

 

Sloboda zo smrteľnosti 

 

Zomrieť môžem kedykoľvek. Keď si človek podrží jasné vedomie svojej smrteľnosti v každom 

okamihu a zároveň dokáže udržať chod svojho bežného žitia a jednania, otvorí sa mu priestor, v 

ktorom môže zažiť slobodu. Je to ako stáť na dvoch nohách, a pritom lietať. 

 

Prípravná fáza 

 

Šťastie v tomto svete nie je principiálne možné. Nenechaj sa oklamať relatívnymi dojmami 

vznikajúcimi porovnávaním. Nikdy totiž nenazrieš situáciu inej bytosti v jej totalite. Závisť je 

absolútne zcestná, založená na sebaklame. Robim výskum reality pomocou rozbitého zrkadla, 

ktorého kúsky sú po otrase rozsypané po zemi. Aj som ho už viackrát zložil a zazrel svet o čosi 

celistvejšie, ale vždy len na chvíľu, po ktorej nasledoval pád. Šťastie v tomto svete je principiálne 

nemožné. Láska, keď planie, môže človeka doviesť až k jeho hraniciam, totiž sveta, preto má snaha 

a úsilie význam. Na prekročenie hranice to však nestačí. Všetko to drobčenie k lepšiemu životu je 

len prípravou na definitívne vzplanutie. Uviaznutý v prípravnej fáze. Aj tak by sa dala nazvať 

situácia človeka, ktorý si nie je jasne vedomý svojho predurčenia. 

 

Lieky proti bludu 

 

Je šťastím nežiť v blude. Nemyslím teraz na všeobecnú ilúziu, v ktorej sa nachádza každá ľudská 

bytosť, ale na blud schizofrénie. Je to ako žiť, rásť a stavať na tekutom piesku, neúspech zaručený, 

kým život v bežnej realite je pevnou pôdou pod nohami. Najhoršia je tá dlhodobá perspektíva bez 

možnosti oddychu. Vieš, že svet je pekelne nestabilný a nemáš nádej, že sa to niekedy zmení, že 

trebárs za rohom si odpočinieš. Je šťastím nežiť v blude. Čo mi v tom pomohlo? Bratia 

schizofrenici: lieky! 

 

Zaujatie bludom 

 

Čo je na schizofrénii hrozné? Ani nie blud sám, lebo ten môže odznieť, ale to zaujatie bludom. To 

ono prilieva ďalšie a ďalšie chorobné interpretácie reality. 

 

Triezvosť 

 



Minaříkovi som vďačný za asketizmus. Nie za asketizmus pre asketizmus, ale za taký, ktorý ma 

udržiava triezveho, i napriek tomu, že si občas dovolím, chlipnúť si zo života, z toho, čo ponúka. 

 

Duchovná príslušnosť 

 

Nikdy mi nešlo o spoločenskú prestíž alebo kariérnu pozíciu, a keď, tak moje úsilie bolo určite 

komické. Uchádzal som sa o príslušnosť k duchovnému svetu, byť aspoň o kúsok bližšie 

Najvyššiemu, nech by som tu dole i chátral. 

 

Jas 

 

Odkiaľ sa berie ten jas? Ani nie tak jas intelektu, ako skôr jas vedomia, ktoré dokáže vnímať a 

uvedomovať si. Je podobný skôr kráse ako logickej úvahe, svojou celistvosťou a údernosťou 

okamihu. 

 

Nezdravý záujem 

 

Mna vlastne baby nezaujímajú. A predtým som trpel záujmom o ne. Nezdravým. 

 

Láska v zálohe 

 

Trpieť pre lásku? Nie, trpieť nemá zmysel pre nič na svete. Avšak nevyhneš sa mu, utrpeniu. Preto 

je dobré mať v zálohe nejaké dobré postupy, ako ho znášať. Napríklad upnutím sa na lásku. 

 

Celibát 

 

Celibát, aké nepredstaviteľné bohatstvo prináša svojmu nositeľovi! Celibát nie je celibátom, pokiaľ 

sa o neho ešte treba nejako zvlášť usilovať. Kým sa väzeň vymaňuje z pút, dotiaľ je väzňom. 

 

Receptívny mód 

 

Nejde mi ani tak o dosahovanie cieľov, ako skôr o prežívanie, zažívanie, žitie. Teda nie mód činný, 

ale mód receptívny. 

 

Rosa 

 

V srdci mám toľko lásky, ako už dávno nie. Je jej za kvapku rosy, prilietajú sa napiť motýle. Je 

priezračná a čistá, vidieť cez ňu svet. Zavesená na pavučine, ozdoba ranej trávy. Mám rád všetky tie 

toky, riavy, čo do nej vnikajú, všetky tie moria, mláky, čo sa z nej rozlievajú. Vďaka tej malej perle 

vidím krajší svet. Rosa je plačom hviezd. 

 

Spojené srdcia 

 

Mať spojené srdcia, nie násilím – nejakou inštitúciou, alebo pravidlami, vlastným morálnym 

väzením, či prílišnou chtivosťou, ale prirodzene, práve len ich otvorenosťou, je úžasné. Všetky 

moderné technológie, česť ich prínosu, od internetu, cez mobily, až po gps sa môžu skryť. A byť tak 

naladený na univerzum, to už človeka len tak hocičo neprekvapí, akurát tak zostáva v nemom úžase. 

 

Paliatívny mód 

 

Od istého času prežívam už iba paliatívne. Viem, že smrť je blízko, viem, že už som skončil a 

nemám nádej na zmenu k lepšiemu, napriek tomu žijem najlepšie ako viem, a musím povedať, že 



občas si to naozaj užívam. Koniec koncov, vždy som miloval jeseň. 

 

Poklady 

 

Nepoznám nič hodnotnejšie, ako rozdávať poklady svojho srdca, najlepšie adresne, s čo najväčším 

kladným účinkom. Na takomto počínaní nemôže človek nič stratiť, naopak získava bohatstvo, ktoré 

ho bude sprevádzať i za hranicami terajšieho vtelenia. Toto bohatstvo sa nedá ničím vyvážiť a je 

neodvratné. Dôvod na optimizmus pre úprimne milujúce srdcia obdarené činorodosťou. 

 

Všetkým bez rozdielu 

 

Šťastie lásky nespočíva v tom, že človek prijíma jej dary, ale v tom, že každý takýto dar v človeku 

vyvoláva dobročinnosť a chuť prospievať milovaným, vo výnimočnom prípade všetkým bez 

rozdielu. 

 

Absencia 

 

Či mám vysoké, či nízke sebavedomie? 

Ani jedno, ani druhé... ja nemám sebavedomie! 

 

Pesimizmus verzus optimizmus 

 

Vždy som si myslel, že pesimizmus je zlý a optimizmus dobrý. Ale to nie je pravda. Optimizmus 

môže byť rovnako zlý. Najlepšie je poznať skutočný stav vecí, ale to je vysoká méta, ku ktorej 

dospieť nie je ľahké. Na tejto ceste je snaha o vyváženie dobrou pomôckou. 

 

Odsúdení na pozitív 

 

Doba nás núti byť pozitívni, mať dobrú náladu, sršať aktivitou... depresia, sklamanie a smútok sa 

nenosí. Najlepšie by ich bolo vymazať! Fuj, aká plytkosť! Neplodné pozlátkové šťastie... 

 

Zvony 

 

V hrudi mi bije srdce väčšie ako zvon, väčšie ako izba v ktorej zaspávam, väčšie ako mesto, v 

ktorom žijem. Srdce bez priestorovej lokácie a rozmerových parametrov, doprevádzané vesmírnym 

tlkotom. Takýto som, ďaleko za každodennými obmedzeniami svojho tela. 

 

Byť si neistý 

 

Vyjadrenie sa k akémusi náhodnému výroku: že toto je pravda? Kto to ohodnotí? Nikto si nemôže 

byť celkom istý tým, čo tvrdí. Napriek tomu tu však nejaká pravda je! 

 

Čas 

 

Ponorený v čase, niet inej cesty ako vpred. 

 

Idem 

 

Že môžem ísť ďalej, 

bez útrap a strát 

nezostávať, nestonať. 

 



Že môžem ísť 

slobodne sa odpútať 

uvoľniť sa, nový život nájsť. 

 

To som ti chcel povedať, 

keď si plačúc objímala 

moje strasti. 

 

Chcel som na teba zavolať, 

ale prúd niesol ma 

do božej milosti. 

 

Rybí deň 

 

Som ryba, čo pláva, pláva, plávava. 

Rodím sa na dne zrána, zránana. 

Cez deň ma zhltne slávava. 

Žblnkne mi žiabrou číra noc, 

ďalší deň príde na pomoc. 

 

Osudové mantinely 

 

Dnešné umenie už nie je o hexametroch 

a zatuchlých stránkach kníh, 

menovite o poézii. 

Je to o performance! 

 

Ani nevieš, ako by som tam chcel byť, ale nemôžem. 

Vidím to, viem, že to tam je a viem, 

že tam aj patrím, ale nemôžem sa pohnúť z miesta, 

introvertne civím, bez možnosti niečo na tom zmeniť. 

 

Ticho 

 

Príroda narába s tichom tak, ako ľudia s rečou. 

Prevažná časť prírodných procesov sa odohráva v tichu a to prírode dodáva majestát, lebo pár 

slovami, či zvukmi dokáže vyjadriť veľa. 

Naproti tomu my ľudia rečníme toľko, až ten slovný rachot postráda obsah a zmysel. 

Nehovoriac už o myšlienkových pochodoch. 
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Sebavedomé svedomie 

 

Keď je človek zajedno so svojím svedomím, získava na sebavedomí – takom skutočnom s dobrými 

základmi, nie svedomím typu naparovania sa. 

Inak povedané – nič neničí človeka viac, ako keď koná, cíti, žije v rozpore so svojím bytostným 

založením. 

 

Matuzalem 

 

Mám matuzalemskú povahu. Už keď som sa narodil, mal som sklon k starootcovskému 



mudrovaniu. 

 

Byť 

 

Keď tak zrátavam, vážim, posudzujem, viac bolo toho dobrého, čo ma v živote stretlo. Aj napriek 

tomu, že keď udrelo to zlé, chcelo sa mi nebyť. 

 

Hviezda 

 

Toľko možností na lásku a toľko chybných rozhodnutí a činov! 

Vedieť tak vždy správne zareagovať a mať dostatočne čisté vedomie toho, čo je dobré, žiaril by som 

teraz jasnejšie ako hviezda. 

Namiesto toho len sem tam poludnie prepletané oblačnosťou. 

 

Pach 

 

Prebýval som v blízkosti smrti tak dlhú dobu, až som smrťou napáchol. 

 

Telenovela 

 

Život nie je telenovela! 

Áno, ale ani horor! 

 

Schizofrénia 

 

Schizofrénia je, keď sa aj pokrivené javí ako rovné. 

Ako človek koná na základe tohto videnia vecí – nech aj čisto a úprimne volí to, čo pokladá za 

najlepšie, bez akýchkoľvek prebytočných špekulácií – pomaly, nebadateľne sa prepadáva do 

labyrintu sveta mimo reality. 

 

Jasné srdcia 

 

1 

 

Keby som bol sám, veľmi rýchlo by som sa svojím konaním doviedol k sebazničeniu. Avšak mám 

to šťastie, že som súčasťou ľudí, ktorí ma svojím pôsobením usmernia a ktorých srdcia sa včas 

zažnú jasným plameňom a láskou, keď už mne dochádza trpezlivosť aj invencia, ako vymaniť sa z 

problémov. 

 

2 

 

Je však treba jedným dychom dodať, že byť sám je nemožné. Človek je zasadený do siete vzťahov 

bez ohľadu na svoje želanie alebo odmietanie. A že prichádza podpora zo strany blízkych, je len 

ozvenou vlastných činov človeka. Koho potom za dobro oslavovať, seba samého? To je nezmysel! 

Ani seba, ani iných. Oslavy sú hodné len dobré činy samotné. 

 

 

Nekonanie 

 

Niekedy stačí nekonať, cúvnuť, nechať veci tak. Aby sa riešenie, ktoré je tu stále prítomné, mohlo 

nadýchnuť a predostrieť sa celkom bez námahy. 

 



Kam sme sa to podeli? 

 

Umelci žijú často na hrane, privádzajú sa do krajných situácií - či už vedome, a či len samotnou 

svojou konštitúciou a dynamikou fungovania. Odtiaľ potom, z priestorov, kde normálny človek 

nevkročí, prinášajú posolstvo, ktoré svojou nezvyčajnosťou púta, aj keď hovorí o tých istých 

veciach, ktoré žijú všetci - lebo život je len jeden a nič naviac sa v ňom nedá vymyslieť. 

 

Šálka 

 

Aké príjemné je prelievať čaj z čajníka do šálky, - pomyslel si vojak zotavujúci sa zo zabíjania. 

 

Holíča 

 

Som ako holíča v nehostinnom vesmíre... v ochrannej obálke vlastnej dobročinnosti. Ale stačí to? 

Stačí produkovať dobro, aby si človek mohol nažívať vo vatičke? Je to len márnosť, ktorá pominie. 

Skutočná ochrana prichádza až s poznaním. 

 

Stará kurva 

 

Život je stará kurva. Jediné, v čom sa na neho môžeš spoľahnúť, je, že ťa ojebe. 

 

Životná múdrosť 

 

So životnou múdrosťou sa to má tak, že sa nenadobúda ľahko, skôr bojom, premáhaním 

a lopotením, jej chuť je viac odpudivá, ako príťažlivá, nevýrazná, nepodstatná, často prekonaná 

zaručenými riešeniami, privykáme jej skôr z donútenia ako z prirodzenej náklonnosti. A ako si na 

ňu viac, či menej dobrovoľne privykáme, zisťujeme, že s vekom nám jej chuť prináša čoraz viac 

uspokojenia a – najlahodnejšia je na konci. 

 

Óda na jeseň 

 

Jeseň je krajšia ako pleseň, krášli si farby, krášli sa. Trávy, ploty, dúhy, strom. Pleseň tá lezie na 

citrón. 

 

 

 

 

 


