


NICHOLAS 
TAJOMNÝ  BÁSNIK

CITÁTY
A

ÚVAHY



TAJOMNÝ BÁSNIK:  CITÁTY A ÚVAHY
Autor:  EDDIE W. NICHOLAS

Vydavateľ, tlač, väzba:
Richard Lunter - Kicom

Telgárt 16, 976 73, IČO: 33826781
info@knihanaj.sk, www.knihanaj.sk

Vydanie prvé, rok 2014

Ilustrácie: Diana Hološková
Zalomenie: Zdeno Brontvay, PaedDr.

Korektúry: Jana Burdová
ISBN: 978-80-971758-3-2

© Všetky práva vyhradené.
Žiadna časť tejto publikácie nesmie byť rozširovaná, 

kopírovaná bez
písomného súhlasu majiteľa autorských práv.



7

Ďakujem všetkým milovníkom ume-
nia, poézie a života tak ako v mojom 
vlastnom živote, tak aj na mojej faceboo-
kovej stránke  „NICHOLAS  TAJOM-
NÝ BÁSNIK“ za priazeň, ktorú každým 
dňom dostávam. Aj vďaka vám vznikla 
táto knižka a vďaka vám dostáva život sku-
točný zmysel.

Veľké poďakovanie patrí Richardovi 
Lunterovi,  Jánovi Šulkovi,  Janke Burdovej 
a Zdenovi Brontvayovi z vydavateľstva 
Kicom za ich jedinečný a ľudský prístup 
k tvorbe literárneho diela. Bez nich by 
toto dielo nedostalo to teplo, ktoré vyža-
ruje.

Špeciálne poďakovanie patrí Ivanke za 
dovolenie použiť jej nádherný obraz na 
obálku mojej knihy a Dianke Hološkovej 
za ilustrácie na dotvorenie básnickej zbier-
ky.
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1.

Niekedy aj krátka láska vás tak hl-
boko zasiahne, že ide s vami po celý 
život a pri spomienke na ňu, sa vám 
srdce naplno otvára a spomienky 
dostávajú život, ako keby ani nikdy 

neskončili.

2.

Každá cesta človeka je strastiplná 
a plná nástrah, ktoré človeka prive-
dú a okresajú v jedinečný diamant  
a dovedú tam, kam Boh to chcel 

a kam človeka mali doviesť.
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3.

Ak o niečo naozaj stojíš, zabojuj o to. 
Žijeme len raz. Čo sa dnes javí ako 
ľahko dosiahnuteľné, zajtra už môže 

byť úplne nemožné.

4.

Každý deň je niečím výnimočný 
a podľa toho treba k nemu aj pristupo-
vať. Treba si uvedomiť jedinečnosť dňa 
či okamžiku a veľa vecí uvidíme v úpl-
ne inom svetle. V tom pravom svetle.
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5.

Pravde sa treba vždy pozerať priamo 
do očí, inak sa môže stať, že pravda 
človeka napadne z boku. Vždy treba 
všetko nazývať len pravým menom 
a nepretvárať smutnú skutočnosť na 

ilúziu.

6.

Večná smola neexistuje, to len vyššia 
moc chce niečo niečím povedať. Život 
je plný znamení. Ten, kto nás zhora 
stráži, chce, aby sme prežili krásny 
a šťastný život a občas nám pošle do 
cesty aj "prekážku". Nie každá láska 
je láskou čistou. Treba si uvedomiť, 



12

čo naozaj človek chce od života, po 
čom v skutočnosti túži, či sa uspoko-
jí s polovičatosťou a podľa toho ide 
život ďalej a či chce mať život krás-
ny a plnohodnotný. Srdce a duša sú 
prepojené. Ak sa trápi jedna časť, 
čoskoro sa to prepojí aj na tú druhú. 
Netreba nikdy strácať vieru a nádej, 
ale za svoje šťastie bojovať, milovať 
život, rozdávať lásku, ale hlavne, mať 
svoje srdiečko otvorené. Len otvo-
rené srdiečko priťahuje ďalšie otvo-
rené srdiečko. Vtedy pocítite sladký 
a opojný závan duševnej extázy, keď 
to svoje, nájdete. To, po ktorom to 

vaše celý život túži.
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7.

Zlo bude vždy len zlom, nech ho 
akokoľvek inak v mysli nazveme. Ne-
existuje menšie či väčšie zlo. To má 
veľa podôb, ale len jedno meno. ZLO. 
Tváriť sa, že to zlo sa ma netýka, je 
naivnou hlúposťou, pretože to ZLO 

človeka vždy dobehne. 

8.

Keď vidím dejúcu sa neprávosť a nič
s tým neurobím, príde čas, kedy tá 
istá neprávosť vojde aj pred moje dve-
re, ale už nebude klopať, ale vtrhne 
dnu, pretože som ju nezastavil, keď 
som ju mal možnosť zastaviť. Vtedy 
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ale už môže byť príliš neskoro, aby sa 
s tým dalo niečo bezbolestne urobiť.

9.

Ak sa človek začína báť pozrieť prav-
de do očí, nikdy nezvíťazí nad zlom
a nikdy nespozná pocit skutočnej 

duševnej slobody. 

10.

Slová sú ako svetlo na ceste k skut-
kom. Ale až skutky robia život pln-
ším, krajším, lepším a zmysluplnej-

ším. 
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11.

Ten, kto vie pomôcť a neurobí to, je to 
to isté, ako keby podporoval zlo.

12.

Zahoďte opraty strachu. Len ten, čo 
hľadá pravdu, nájde aj riešenie.

13.

Začnite nazývať všetko pravým me-
nom. Len ten, čo nazýva všetko pra-
vým menom, pocíti pohladenie sku-

točnej duševnej slobody.
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14.

Ženy si zaslúžia obdiv, podporu, od-
danosť, vernosť a veľa, preveľa lásky. 
Každý muž by mal svoju milú velebiť, 
chrániť ju svojimi krídlami, byť jej 
oporou v každodennom živote nielen 
slovom, ale hlavne skutkami. Láska 
a láska nie sú dve lásky, ale nekoneč-

né množstvo lásky. 

15.

Po zlých skúsenostiach je oveľa ťažšie 
dôverovať inému. Ale život ide ďalej 
a treba žiť, plniť si svoje sny. Ja verím 
a aj budem stále vravieť dookola, že 
každý človek sa tu narodil pre niečo, 
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aby niečo urobil, dokázal. Každý člo-
vek má svoju cestu šťastia pred sebou. 
Ak z tej cesty spadne, niečo sa stane, 
niekedy aj veľmi zlé či bolestivé, len 
aby pochopil, čo má naozaj rád a na 

tú cestu sa vrátil.

16.

Vždy človek musí vravieť len to, čo na-
ozaj cíti, to, čo v sebe nosí a nehanbiť 
sa za svoje city. Všetko ostatné je už 
lož. Aj sebaklam sa do toho počíta.

17.

Každá jedna báseň je mojím odra-
zom, každú jednu som precítil, pre-
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tože som ju aj prežil na vlastnej koži. 
Nepíšem vymyslené "rozprávky", ale 

skutočné príbehy, ktoré sa udiali.

18.

Ak nie som šťastný, urobím všetko 
preto, aby som opäť šťastný bol. Pre-
žiť život v smútku a strese nie je jeho 
zmyslom. Zmyslom je byť šťastný, ži-

vot si užiť a naplniť.

19.

Človeku sa veľakrát na púti životom 
stane, že pomôže inému v jeho ne-
šťastí či smútku a namiesto pocho-
penia, či poďakovania mu to dotyčná 
osoba vráti zneužitím jeho slabosti 
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či inou formou zla. Pamätaj však, 
že to nie je tvoja chyba, ty si konal 
podľa svojho svedomia a srdca, ale 
je to problém tej druhej osoby, že 
svoje najnižšie pudy či svoju vlastnú 
frustráciu nerieši tam, kde jej to bolo 
skutočne spôsobené, ale na človeku, 
o ktorom vie, že sa brániť nebude. 
Ak by ľudia riešili vlastnú frustráciu 
tam, kde bola skutočne spôsobená, 
bolo by na svete o 90 percent menej 
problémov. Ak by všetko nazývali 
pravým menom, život by bol oveľa 

krajším a zmysluplnejším.

20.

Každý jeden človek má právo sa 
samostatne a slobodne rozhodnúť 
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akou cestou pôjde. Človeka nero-
bí človekom meno, farba, pohlavie, 
národnosť, ale jeho srdce, myslenie 
a cítenie. Človek vo svojom živote 
by mal ísť ruka v ruke s ľudskosťou 
a nezištnou láskou či skutkami. Žiť 
tak, aby sa mohol kedykoľvek pozrieť 

do zrkadla pravdy.

21.

ZLO BUDE VŽDY LEN ZLOM a ne-
právosť bude vždy len neprávosťou 
a je jedno, či je to zlo menšie, či väč-
šie, alebo či sa za niečo schováva. Zlo 
bude vždy len zlom a vždy bude pro-
dukovať len ďalšie zlo a neprávosť 
bude produkovať vždy len ďalšiu 
neprávosť. Inak to ani nikdy nebude 
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a obaja sa budú snažiť rozširovať svo-
je pôsobisko. Ak vidíte zlo a nič s tým 
neurobíte, je to to isté, ako ho pod-
porovať.  Zlo dostáva väčší rozmer 
a nemyslite si, že keď sa vás to v tejto 
chvíli priamo, alebo bytostne netýka, 
že sa vás to nebude priamo týkať už 
zajtra, možno o týždeň, o mesiac, či 
o rok. Zlo bude vždy len zlom a ne-
právosť bude vždy len neprávosťou.

Líška mení srsť, nie zvyky. Vulpes pi-
lum mutat, non mores.

22.

Moje srdce patrí úprimnej, čestnej 
a čistej láske. V sebe mám toho ešte 
veľmi veľa. Verím, že moja neutícha-
júca pozitívna energia ešte veľa ľudí 


