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Kto neprešiel ponížením, nevie celkom, čo je život.  
 
Aj malé kompromisy nás nebadane otočia a vrátia z cesty späť... 
 
Neostýchajte sa byť dobrí. Neostýchajte sa hovoriť nahlas, čo si myslíte. 
Hľadajte a nájdite sami seba, a nie obrazy, ktoré sa vám ponúkajú ako 
úspešné vzory. Každý človek je jeden jediný v celom vesmíre. Buďte teda 
sebou, neopakovateľnými.  
 
Ak naša viera začína robiť kompromisy s dobou, stáva sa spoluúčastná 
na jej chybách, stráca rozpoznávaciu schopnosť, slepne. Nemôže viesť 
slepý slepého. 
 
Prečo si neuvedomujeme zdravie, kým nás nepostihne choroba? Prečo si 
nevážime slnko, kým nás nezastihne tma? Prečo nevoláme k Bohu, kým 
sa nás nedotkne bieda? 
 
Nemôžete postaviť dom bez základov. Tak nemôžete budovať štátnosť 
bez historickej kontinuity. 
 
Láska k Bohu nie je dôvod na nenávisť, ale dôvod na to byť 
nenávidený...  
 
Neverte boľševikom. Je to patologická, cynická banda. Stačí si pozrieť 
televíznu debatu o vražde cárskej rodiny, kde sa ohybným, jedovatým 
jazykom pokúšali bagatelizovať zločin storočia a spochybniť vinu 
Lenina. Kým takéto niečo je možné v hlavnej politickej relácii, existujú 
stále obavy, aby sa podobný zločin nezopakoval.  
 
Viera, láska, pravda, nádej, krása - boli, sú a zostanú moderné vždy. 
Starnú a opotrebúvajú sa ich antonymá. To je príčina neustálej potreby 
striedania falošných obrazov, módnosti. 
 
Historické zločiny sa vždy diali pod dôkladným ideologickým mimikry. 
Väčšinou išlo o zločiny vlastizrady, zlodejstva a vraždenia, a udiali sa 
pomocou uvoľnenia davových pudov. 
 
Zdá sa, že pohŕdavo rúcame, rozbíjame a strácame všetko "staré", aby 
sme to po čase ťažko objavovali a rekonštruovali ako "moderné". Ale tak 
sa správajú iba hlupáci.  
 



Písať nie je až také ťažké. Sú to hovory so samým sebou, otvorené, 
čestné, priame, až bezohľadné. Keď objavíte seba, objavíte aj iných. 
Dokážete sa inkarnovať do ich duše a rozprávať sa aj pomyselne s nimi. 
Ostatné je vec majstrovstva, teda vytrvalej driny.  
 
Diabol nemá iné bojové pole ako ľudskú dušu. Môže v nej zaujať iba také 
miesto, aké ste odňali Bohu.  
 
Ľuďom zostáva skryté, dokonca aj jednotlivým aktérom vedeckých 
procesov, že v skutočnosti je veda nástrojom mágie. Na rozdiel od 
minulosti to však nemôžete vysloviť bez dôsledkov, že vás označia za 
tmára a nezakydajú hnojom prv, než na to môžete poukázať. To je 
skutočná podstata globálneho konfliktu na metafyzickej úrovni, 
skrývaného za kadejakými zmenami sociálnych procesov. Neuvidíte to 
bez toho, aby ste sa vyzliekli z vnúteného vedomia. Na to už nestačí ani 
duchovná katarzia.  
 
Poézia kráča po hrane, na okraji. Je vylúčené, aby sa ocitla v tzv. 
mainstreame. Tam je populárna pieseň. Ale tá poéziu iba vykráda, 
splošťuje, imituje.  
 
Imitácia sa často dištancuje od predlohy, lebo chce vyzerať ako originál. 
Ak dištanc nepomáha, začína pľuť a hádzať kamene jeho smerom. Niet 
originálu bez vzoru, ako niet žiaka bez učiteľa. Ale dobrý žiak sa k 
učiteľovi prizná, i dobrý originál sa hlási k svojmu vzoru.  
 
Keby nebolo Boha a Posledného súdu, dejiny by boli nekonečným 
reťazením nekonečných neprávostí, ktoré sú pre jedných hrdinstvom a 
pre druhých zločinom. Ich skutočný zmysel však možno pochopiť iba z 
metafyzického hľadiska, nijako nie z hľadiska egoistických predstáv 
jednotlivca, skupiny, triedy, národa alebo civilizácie.  
 
 
Keď niekto kričí o oslobodení národa, chyťte sa za peňaženku, lebo 
možno sa iba chystá oslobodiť vás práve od nej...  
 
Čo človeku treba? Ak má lásku, zdravie a kúsok zeme, s Božím 
požehnaním má všetko.  
 
Impériá vznikajú okolo centier s veľkými ideami. Nedajú sa vytvoriť a 
udržať výlučne mocensky. Správajú sa ako magnety. Naberajú na seba 
železné pilinky, v našom prípade menšie štáty. Ale ak k jednému 
magnetickému jadru priblížite silnejšie, pilinky prebehnú k nemu. To 
platí aj pre Strednú Európu. Násilie nezmení fyzikálne zákony, môže ich 



iba dočasne potláčať.  
 
Havrany i Havrani boli i budú. Havran je v prírode sanitár. Preto sa 
nad jeho rolou netreba dlho zamýšľať, je jasná - nachádzať slabé, choré, 
mŕtve a likvidovať, aby nehnilo. Treba sa skôr zamýšľať nad sebou. 
Čítam si jednotlivé komentáre, ktorými sa ľudia pokúšajú zastať o. 
Mariána Kuffu. Z mnohých cítim neuveriteľnú opatrnosť, 
prešľapovanie z nohy na nohu, len aby aj vlk bol sýty, aj ovca celá. To 
ma znepokojuje viac. Havran sa môže zmeniť nie opatrnou ľudskou 
komunikáciou, ale z milosti obrátenia. Uňho je prirodzené, čo píše a 
hovorí. Neprekvapuje ma ako iks jemu podobných. No, zdá sa, že 
obrátenie potrebujeme my sami. Lebo nedostatok viery spôsobuje aj 
nedostatok odvahy a statočnosti a pri zápase o dobro, nieto proti do 
neba volajúcej krivde, aká sa pácha na tomto božom mužovi, sme laxní, 
opatrní, ustráchaní, kedykoľvek pripravení z konfrontácie uskočiť. Tak 
sa stáva, že mediálny priestor ovláda zopár krkavcovitých a nám sa 
zdá, že sme v menšine. Ale verejný priestor je zrkadlovým odrazom 
našej duše. Našej zbabelosti. Našej dvojtvárnosti. Akoby sme si 
vyprosovali nepriateľa, lebo máme sklon k sebazlosteniu. Inak by sme v 
okamihu a navždy prestali kupovať také médiá, ako to robí s našimi 
druhá strana. Máme predsa dvetisíc rokov návod. Máme si otriasť zo 
sandálov prach takého miesta, kde nás neprijímajú. Protivník nás 
skúša, ako skúšal vždy každého a všetkých ako Jóba.  
 
Ľudia by mali najradšej za prezidenta Boha. Sedeli by na zadku a iba ho 
chválili za dobrodenia. Všetko by bolo dobré, veď by vládol Boh. Ale Boh 
má zmysel pre dobro, takým s úsmevom odkázal: Moje kráľovstvo nie je 
republika  
 
Niet takých túžob, za ktoré by nás nemohli viesť ako na povrázku, ak sa 
ich nevieme vzdávať...  
 
Keby nebolo Boha a Posledného súdu, dejiny by boli nekonečným 
reťazením nekonečných neprávostí, ktoré sú pre jedných hrdinstvom a 
pre druhých zločinom. Ich skutočný zmysel však možno pochopiť iba z 
metafyzického hľadiska, nijako nie z hľadiska egoistických predstáv 
jednotlivca, skupiny, triedy, národa alebo civilizácie. 
 
Božia milosť nás nemá spasívňovať, ale naopak, má nás viesť k činu. 
Modlitba nie je mágia, aby za nás konal Boh, ale prosba o Jeho milosť 
pre naše skutky. Čudujem sa, ak niekto od Boha žiada úspešný výsledok 
skúšok a pod. Pán Boh nie je náhrada za našu pohodlnosť, resp. robot 
na plnenie našich nepodložených ambícií. My ho tým vlastne vyzývame 
na nespravodlivosť. Namáhajte sa a proste o požehnanie, nie o to, aby 



bol Stvoriteľ sluhom vašich falošných nádejí.  
 
Od detstva mám veľmi rád chlieb. Nikdy som si nevedel ani predstaviť, 
že niekto kvôli zisku pokazí to ozaj posvätné u Slovanov, a že si to 
pokaziť dáme. Hostí vítame chlebom a soľou. Soľ je zatiaľ ešte slaná, 
hoci v prenesenom, biblickom zmysle slova sa už o tom dá pochybovať. 
Ale súčasný chlieb, ktorý máme lámať a dávať na znak úcty k hosťom, je 
jed. Podľa lekárov sa kvasinky dostávajú do ľudskej krvi, kde sa 
rozmnožujú a vstrebávajú vitamíny, bielkoviny... Vylučujú pritom 
toxické látky. Teda kvasinky v našom organizme žijú ako parazit. Trvá 
až päť rokov od okamihu, keď človek prestane jesť chlieb, kým sa jeho 
krv očistí. Existuje okolo 500 mykotických organizmov, z ktorých 30 je 
pre človeka veľmi nebezpečných. V súčasnosti je nimi napadnutých 80% 
obyvateľstva, teda takmer každý. To je jedna z príčin straty imunity. 
Načase zakázať súčasný komerčný, rýchlokvasný spôsob prípravy 
chleba a vrátiť sa k pôvodnému receptu starých materí. Len tak 
mimochodom, položme si otázku, prečo trvá úsilie o sústreďovanie 
obyvateľstva v mestách a rast megapolisov, čo prináša stratu väzby k 
pôde, trhá pamäť, formuje konzumného človeka, v intelektuálnom 
zmysle z neho vyrába otroka výpočtovej techniky? Postmoderná doba je 
výsledkom tohto zvráteného procesu a súčasné tzv. umenie, ale aj 
politika, sú jeho výrazom.  
 
 
Hrdinstvo a zrada, dve tváre našich skutkov... Z jednej strany stúpame 
na piedestál, z druhej strany nás vedú na popravu.  
 
Nehľadajme hneď pretvárku v dobrej vôli hriešnika. 
 
Dav je totalitný fenomén, je to kolektívny diktátor. 
 
Čím to asi bude, že dobro, múdrosť, vznešenosť nemajú publikum? 
Publikum medzitým utieklo hromžiť, mávať päsťami a pľuť na stranu 
sváru, podlosti, nečistoty. Nezamestnáva ho Boh, ale diabol. 
 
Imitácia sa často dištancuje od predlohy, lebo chce vyzerať ako originál. 
Ak dištanc nepomáha, začína pľuť a hádzať kamene jeho smerom. Niet 
originálu bez vzoru, ako niet žiaka bez učiteľa. Ale dobrý žiak sa k 
učiteľovi prizná, i dobrý originál sa hlási k svojmu vzoru. 
 
Diabol nemá iné bojové pole ako ľudskú dušu. Môže v nej zaujať iba také 
miesto, aké ste odňali Bohu. 
 



Ani brány pekelné ju nepremôžu, 
dokonca ani ona sama seba... 
 
Aké ľahké je vyčkať, čo povie víťazná väčšina, a zaradiť sa... Tak sa pol 
Slovenska po 48-om stalo dodatočne partizánmi, tak sa pol Slovenska 
tlačilo po 89-om pred oltárom v kostole, hlavne, ak bol priamy televízny 
prenos, tak teraz pol Slovenska prešľapuje z nohy na nohu v neistote, 
kto bude ďalší víťaz. A tak sa pôjde pol Slovenska pokloniť polmesiacu 
namiesto kríža, stačí pár výstrelov na každom námestí. 
 
Byť populárny je hrozný údel. Človek si musí dávať pozor, aby nehovoril 
svoju mienku, ale vyjadroval mienku masy. Zaplatí za to schizofréniou, 
alebo stratou identity. 
 
Postavte dieťa pred matematickú rovnicu. Čo uvidí? Písmenká, číslice a 
znamienka. Tak je to aj s dejinami, minulými, prítomnými, ale hlavne 
budúcimi. 
 
Ako som vravel, s príchodom Trumpa po jednom padajú Sorosove 
domčeky z kariet. Zatiaľ mi nevychádza odchod Medvedeva v Rusku. 
Ale aj to bude, som si istý. 
 
Európa nazýva Trumpa ryšavým klaunom, to sú mi novosti. Neviem, 

ale zdá sa, že budú padať hlavy, ako som predpokladal.  

Šťastie je stav vedomia, nie súlad okolností...  

Zbožňujem tých spravodlivcov, ktorí si pre spravodlivosť nedali pichnúť 
ani špendlíkom do zadku. V zrážke sú ticho, a vykrikujú, keď je po 
konflikte...  
 

Nikto nevisí vo vzduchoprázdne, dobré aj zlé v nás sa opiera o plecia 
tých pred nami. Tie plecia sa vymeniť nedajú, a ak by sa aj dali, iba by 
sme si rozbili pádom nos a začínali od praveku. I kritické 
prehodnocovanie Svätého Písma je vlastne od neho závislé a mimo neho 
nemá zmysel. Doteraz každá takáto "oprava" sa ukázala ako 
márnomyseľnosť a hazard. Privodila k utópiám, ktoré sa utopili v krvi.  
 

Z ľudovej múdrosti: Vyvráť krčah, vyvalí sa z neho len to, čím je 
naplnený... Tak je to aj s dotknutým človekom. 

 


