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Blázni, ani netušíte, čo sa vám prihodí, keď zatúžite byť básnikmi! 
Netušil to ani antický Marsyas, kým ho Orfeus nestiahol z kože!  

 

Múdry človek sa nevie hnevať na tých, ktorí mu nerozumejú, ani nimi 
nepohŕda, skôr hľadá chybu v sebe, prečo nenašiel slová, ktorým by 
lepšie porozumeli...  

 

Ľudia majú radi jednoduchosť, neuvedomujúc si, že v jednoduchosti je 
obsiahnutá celá úplnosť zložitosti...  

 

Pred 1700 rokmi kresťania nadobudli práva iných občanov. Týchto 
práv sa práve vzdávajú.  

 

Národy sú potrestané stratou autorít... Zrelý, múdry, kultúrny národ 
okamžite rozpozná osobnosť, okolo ktorej sa zjednotí a bráni ju ako 
včelstvo svoju matku! Prekliaty je národ, ktorý vlastnú matku zabije...  

 

Slobodný človek je sluha pravdy, slúži jej bez ohľadu na to, či si tým 
spôsobí ujmu, dokonca ujmu najvyššiu - stratu prestíže alebo nebodaj 
života... 

 

Mladý politický slovenský národ, žiaľ, obetúva svojich hrdinov, aby si 
kúpil pamlsok od svojich zotročovateľov. Netreba ho za to haniť. Je to 
rané štádium jeho politických dejín, prerušených chytrosťou iných 
susedných národov.  

 

Pravda zostane pravdou aj na toaletnom papieri, lož bude lžou aj na 
pergamene...  

 

Nemôžete byť bratom rovnako Kajfáša aj Ježiša, rovnako poslúchať 
Pontského Piláta a nasledovať Krista! Niekoho z nich v tom istom 
okamihu zrádzate...  

 

Ja neviem sľúbiť ani to, čo budem schopný urobiť zajtra sám pre seba, a 
tu "prezidenti" zaručujú, že budú robiť všetko pre nás... Slová 
prezidentských kandidátov sú známkou ich pohŕdania vlastným 
národom, jeho schopnosťou odlíšiť táranie od skutočného štátnického 
programu.  



Každý sa môže mýliť, i jednotlivý krikľúň, i skandujúci dav, i mlčiaca 
väčšina. Tá sa mýli ešte viac, lebo ponecháva vývoj udalostí v rukách 
krikľúňov, ktorí paraziticky cítia mienku davu a nechajú sa ním vyniesť 
k moci.  

 

Vo Svätom písme sa v rozličných podobách opakujú príbehy o tzv. 
nehodných, i o tých, ktorí boli skalopevne presvedčení, že sú nieže hodní, 
ale dokonca vyvolení, a tým je dovolené všetko. K takým sa prihovára 
Ježiš, a na otázku, či prišiel poprieť Zákon, odpovedá, že prišiel Zákon 
naplniť. A inde dodáva, váš otec je diabol! Ako je to teda? Vyvolení sú 
synmi diablovými? Áno, každý z nás, ktorý sa cíti oprávnený ohýbať a 
porušovať Zákon a zneužívať tak Božie meno.  

 

Ak strach zo sveta prevýši bázeň pred Bohom, tak sme na začiatku 
konca...  

 

Ak chcete kresťanský program, predbiehajte sa v láske! 

 

Dedičia tých, ktorí tupili ostrie gilotíny na šijách kráľov, kráľovien, 
biskupov, mníchov a kňazov, na krkoch sedliakov verných Cirkvi a 
štátu, nás dnes učia tolerancii. To akoby štrkáč rozprával morčatám, že 
nemajú mať nijakú obavu, veď on si nimi iba zaženie hlad.  

 

Zbabelosť má plnú špajzu ušľachtilých výhovoriek... Ba povedal by som, 
že je ich fabrikou.  

 

Ľudkovia boží! Čo nám tu patrí? Zem pod nohami? Náš dom, náš odev, 
jedlo v chladničke? Kedykoľvek vám to môžu zobrať, práve tak ako vašu 
vieru, vaše myšlienky, váš jazyk, vaše meno. Kto vám to všetko zaručí? 
To všetko ako-tak existuje vďaka pomerom, ktoré pre vás vydobyli 
predkovia. Ak vám tu niekto podsúva tzv. slovansko-árijské védy, tak 
vás vracia do rodovo-kmeňového systému, v ktorom nebolo nijakej 
slovanskej spolupatričnosti. Naši predkovia bojovali nielen s 
nepriateľom, ale aj navzájom, ba i vo vojskách nepriateľa. Bez 
kresťanstva by sme už dávno neexistovali v etnickom zmysle slova. 
Nedajte sa balamutiť mýtmi o čistote a vznešenosti pohanstva, ani 
utopickou myšlienkou slovanského bratstva. Na oboch stranách frontu 
na Donbase bojujú slovanskí bratia, len každý má inú predstavu o tom, 
ako má myslieť a cítiť slovansky ten druhý. Vážme si minulosť, pravdivo 
ju skúmajme, ale neprepadajme utópiám, ktoré môžu byť z dielne 
spravodajských služieb našich odporcov.  



 

 

Neviem, či sa dá vyrátať, koľko miliárd ľudí už žilo na planéte. Myslím 
si však, že nik neprišiel na väčší zmysel života, ako veriť, milovať a 
nádejať sa, no a pritom sa namáhať, koľko nám sily stačia. Ak existuje 
evolúcia ducha, tak toto je návod na udržateľný spôsob života. 
Nenaučili nás tomu nijakí faraóni, prišelci z vesmíru, ani Árijci, ale 
Ježiš Kristus, prenasledovaný a zavrhnutý vlastnými. Tí, ktorí ho 
nasledujú, žijú ako Abrahám a jeho príbuzný Lót s rodinou v Sodome a 
Gomore. Keď Abraháma navštívili traja anjeli a vyzvali ho, aby opustil 
hriešne mestá, lebo budú zničené, nepridal k obvineniu anjelov ani za 
máčny máčik. Naopak, zastal sa hriešnikov a začal o ich život celkom po 
trhovnícky bojovať, kým nenarazil na medzu trpezlivosti poslov. Ale keď 
nenašli ani tých desať spravodlivých, ktorí by vykúpili milosť mestám, 
pokoril sa a poslúchol Božiu vôľu. 

 

Kedy pôjdete protestovať? Keď vám za to budú tlieskať a oslavovať vás? 
Prečo davy nerozhnevá urážka ich kultúry? Prečo sa nevyrútia do ulíc 
za zákaz potratov? Pozrite sa na prednášateľov na vysokých školách! 
Na chrbte im rastie otrocký hrb, ako sa krivili za komunizmu a ako sa 
krivia aj dnes. Cenzor je dnes ako červ, ktorého vajíčka vám naočkovali 
a cudzopasí na vás s vašim súhlasom.  

 

Nie múdrosť vás spasí, nie vzdelanie, nie schopnosť ohýbať zákony, 
Božie či ľudské, ale viera a láska. A akú že to máte lásku, keď ste 
nemilosrdní k najbezbrannejším, ktorí vám nevedia povedať, že ste 
farizeji a vrahovia! Dali ste viac práv zvieratám ako nenarodenému 
ľudskému životu.  

 

Naše skutky, dobré i zlé, majú verejný efekt, darmo sa udiali v skrytosti. 
I myšlienka, dobrá či zlá, je uskutočnená energia. Mozog je iba prijímač 
čiastočiek univerzálneho Bytia, ktoré ich môže transponovať 
nepokrivené, pokrivené, alebo i zvrátené. Slobodu by sme mali chápať 
ako slobodu konať dobro. Ako slobodu vychovávať sa k dobru.  

 

Nie je vaším vrahom iba váš nepriateľ, ale aj vy sami, lebo ste sa 
nebránili...  

 

Často sa ľudia vyhovárajú či ospravedlňujú: Nikomu som nič neurobil! 
Veď práve!  

 



Európske národy buď nájdu donucovacie prostriedky, ako zabezpečiť 
trvalo udržateľné prežitie vlastnej kultúry, nieže rozvoj, alebo prosto 
zmiznú z dejín. Nie je nič neuskutočniteľné, aby zhoreli s nimi aj 
písomné zmienky o nich, ba i materiálne znaky ich existencie.  

 

Prečo je možné zlo? Lebo tzv. dobrí žijú v ilúzii, nehas, čo ťa nepáli. 
Myslia si, že sa prekľučkujú životom tak, aby bolo dobre im osobne a ich 
blízkym, no nič za plotom ich nezaujíma. Radi sa pozerajú na Kristove 
rany, ale sami nie sú ochotní nechať si ani pichnúť do zadku špendlíkom. 
Kedysi nebolo možné prejsť popri kostole bez prežehnania sa. Sedliak si 
kľakol pred Sviatosťou oltárnou aj do blata. Tzv. rozum víťazí nad 
našou vierou, ale rozum nepozná obetu, iba viera a láska.  

 

Neviem si predstaviť, či je vôbec v ľudských silách napraviť stav, keď 
morálny teológ zdôvodňuje, prečo nepodporiť zlepšenie úplne 
neľudského právneho stavu nenarodeného dieťaťa na základe toho, čo si 
o predkladateľovi zákona myslí jeho nepriateľ - liberálne kruhy a ich 
strážne psy médiá. Overtonove okná dokorán. Nijako nikoho z ničoho 
neobviňujem. Plačem.  

 

Najväčší vynálezcovia mravných dôvodov, prečo vás vystrnadiť, je 
závisť a chamtivosť.  

 

Stačí blesk, a v mojej dedine vypadne elektrina... Už šestnásty rok, čo 
som tu. Ak je to nebodaj v nedeľu, tak nápravy sa dočkáte až v pracovný 
deň doobeda. Samozrejme, podobne je to s internetovým signálom. Zdá 
sa, že nikomu to nijako neprekáža.  

 

Slovensko veľmi ochorelo. Bolí ma to, pretože málokto má svoju vlasť 
tak rád...  

 

Úspech u človeka nie je automaticky úspechom u Boha, skôr naopak. 
Starozákonná predstava o požehnaní bohatstvom našla v kresťanstve 
presný opak.  

 

Udivuje ma, že aj takmer tridsať rokov po páde komunizmu väčšina 
ľudí zostáva v informačnom zajatí dobového vzdelania a rozhľadu, a od 
neho odvodzuje svoje postoje k súčasnosti. Výmena generácií však 
podľa všetkého neprivodí pravdivejší pohľad, iba zmenu orientácie na 
nový zdroj paradigmy - anglosaský, takisto cudzí slovenskému duchu.  

 



Lepšie byť ponížený so statočnými ako povýšený s darebákmi.  

 

Zlato je zlatom, darmo ho zakydáte hnojom. Ale hnoj zostane hnojom, aj 
keby ste ho pozlátili.  

 

Keď chystali občiansku vojnu vo Rwande, rozdelili jeden národ na dva 
podľa výšky vzrastu. V európskych podmienkach ľudí delia na slušných 
a neslušných. Tiež s cieľom zrážať ich v konflikte. Ak chcete vyzerať ako 
slušný, a priori máte vymedzený chlievik, s kým, kedy a kde, i za akých 
okolností smiete čokoľvek podniknúť a čokoľvek hovoriť. Skrátka, elita 
je práve také stádo, akým je stádo tzv. neslušných, ktorí sa chytajú 
akejkoľvek vidly či palice, ktorá je poruke.  

 

Každú energiu, hoci aj jej ostatky, hoci aj tú zvyškovú, ktorá by sa bola 
ochotná vzoprieť liberalizmu, podľa vzoru komunizmu nazývajú 
fašizmom. Zámerne si pletú pravicový fašizmus s ľavicovým národným 
socializmom, aby ľudia nerozlíšili pokus zastaviť deštrukčné procesy, ba 
naopak, sami sa vrhli na likvidáciu odporu. Túto schizofréniu názorne 
vidíme doslova v priamom prenose.  

 

Keď sa ktorýkoľvek segment spoločnosti vyvinie do štádia 
pasionárnosti, teda nadobudne mladistvú energiu, vieru a silu meniť 
svet, okamžite túto energiu použijú na svoje ciele sily nadúrovňového 
charakteru. Táto energia môže poslúžiť práve tak na spájanie ako na 
rozdeľovanie, podľa toho, ako je to výhodné týmto nadúrovňovým 
vektorom. Reťazenie oranžových revolúcií nie je nič iné ako inovatívne 
zneužitie (využitie) pasionárnosti. Práve tak to bolo vo všetkých 
revolúciách od tej francúzskej, ktorá spustila proces popravy 
katolíckych monarchií a svoj liberálny plyn už dnes vpúšťa pod dvere 
kostolov, aby roztrhala ich múry, ba demonštruje svoju silu chrámy 
przniť a rúcať už otvorene. Už sa zrejme nedožijem zrážky pasionárneho 
islamu s historickou Európou. Ale tento vôbec nie spontánny proces má 
iba dokončiť to, čo sa začalo pod gilotínami roku 1789 v Paríži. Zdá sa, 
že dôjde k exodu katolíkov z Európy a veľkým zmenám na Blízkom a 
Strednom východe. Ktovie, či sa udrží Rusko, a v akom rozsahu.  

 
 

Ak vidíte masový útok na kohokoľvek v mainstreamových médiách v 
jednotlivej krajine alebo dokonca na celom kontinente, môžete si byť istí, 
že je to na objednávku, a nie podľa pravdy. Víťazstvo Trumpa v 
prezidentských voľbách túto prax odhalilo bezo zvyšku. Poukázalo na 
to, komu médiá patria a komu slúžia. Ten niekto preniká všade, i na 



vysoké školy, i do väčšiny organizácií ako bezfarebný plyn. Nevidíte ho, 
len otvárate ústa, ako sa tam udomácnil. Plyn opojnej totality ako dym 
marihuany. Inteligencia sa ním opila na podobný spôsob, ako sa v prvej 
polovici 20. stor. opila marxizmom.  
 
 
Nikdy ma nezaujímala ľudská sláva. Je to obyčajná márnivosť. Aj 
básnikov si vyberám podľa duchovného bratstva, a nie podľa 
spoločenskej noblesy. Silana som čítal v samizdatoch, exilovú slovenskú 
poéziu z kníh, ktoré mi poslal mne neznámemu dovtedy mne neznámy 
don Augustín Nádaský SDB z Ríma. Tarkovského poézia, ktorú som 
preložil, nie je dodnes na Slovensku známa a ani tak skoro nebude. 
Pasternaka som preložil podľa srdca, nie kvôli politickému mýtu. A na 
Rilkeho Sonety Orfeovi som sa pripravoval dvadsaťpäť rokov! A keď 
nadišla tá požehnaná chvíľa, preložil som ich z interlineárneho 
prekladu Vincenta Šabíka, pripravovaného pre Miroslava Válka, za tri 
mesiace. Libreto Kubičkovej opery Šavol vzniklo za dva mesiace 
horúčkovitej, koncentrovanej roboty. Neviem inak, a neviem lepšie. A sú 
autori, ktorí sú schopní s jednou básňou obiehať celú planétu a 
požadovať za to chvály.  
 

 Netuším, prečo si ľudia želajú samé zlé veci ako šťastie, pohodu, úspech 

a pod. Zmyslom života je námaha. Ak ju má človek ako dobrovoľný, 

slobodný program, automaticky nastúpi aj to ostatné, resp. to ostatné 

mu vôbec nebude chýbať. 


