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Každý je aspoň raz vinníkom 
Stojím pred ľuďmi a na krku mám slučku. Z rúk mi kvapká krv. Čo sa stalo?  Kde sa to 

zvrtlo?  Som tu preto, že som mlčal, alebo preto, že som prehovoril?  Činy, myšlienky, 

postoje nie sú dôležité. City sú tie, ktoré vždy stlačia spúšť, zaviažu lano, zatvoria mreže, 

nasadia putá. Rozumom sa to nedá vysvetliť. Je to len prst, ktorý ukazuje pred seba. Občas 

klesne a lano sa uvoľní, ale predsa je stále na našom krku. Drsné a pevné lano z konských 

hrív. Z hrív plných radosti a harmónie. Je snáď aj tá nezákonná? Som trestaný za nekonečné 

západy slnka, prebdené noci a žiarivé rána?  

Z vrcholu hôr som spadol do priepasti. Pijem v nej kalich plný viny, ale padám len hlbšie 

a hlbšie. Upíjam z neho, a nechutí mi. Nikto ma nenúti, ale inak to neviem. Mieša sa s krvou 

kvapkajúcou z mojich rúk a pijem ďalej. Ruka ma prestáva poslúchať, vylievam, trasiem sa. 

Prečo to robím?  Utápať sa v kalichu viny je chvíľami oslobodzujúce. Ale predsa nezmyselné. 

Až keď neostane ani kvapka, uvedomím si, aké ľahké by ho bolo vyliať. Chytiť ho a hodiť od 

seba čo najďalej. Ako kameň. Ja som ho síce hodil, ale na seba. Až keď človek nemá čo 

stratiť, zrazu vidí všetko. Všetko je osvetlené. Možno, že treba nájsť odpoveď len na dne. 

Priepasti či kalicha. Samého seba. Trápim sa a vinný som voči sebe. 

Sme sami sebe otrokmi, otrokármi, aj katmi. Ale máme právo si vôbec odpustiť?  Nemôžeme 

si predsa sami povedať, čo je správne. Nevieme to. Vina plynie ďalej. Zostáva. A my sa len 

tvárime, že ju nevidíme. Nie sme schopní sa jej zbaviť. Nedokážeme to, lebo je len v našich 

hlavách. Hodiť ju za seba nie je také ľahké, ak je v nás. Napáda nás zo všetkých strán. 

 A to je dobre, preto sme ľudia. Lebo pamätáme. Pamätáme na všetky prehrešky, strasti, 

krutosti, bolestivé pravdy, biele lži. Odpútať sa od toho a ísť ďalej je zbabelé. Slzy treba 

vyplakať za všetky rany. Za naše, aj tie, ktoré spôsobíme. Neschovávajme sa za masky 

bezstarostnosti. Ono sa to vráti. Bez ohľadu na to, ako veľmi v práve sa cítime, vina neodíde. 

Prepadne nás v najtmavšej noci ako lupič bez varovania. Ak si odpustíme, len sa klameme. 

Živíme hriech a kráčame preč. Za nami ostáva spúšť plná omylov, potknutí, kopnutí 

a pľuvancov. Zbaviť sa jej nedá a nevšímať si ju je ešte horšie.   

Po búrke príde mier.  Ale platí to aj v tomto prípade ? Búrka sa zdá byť večná a  rovnako  aj 

pokoj. Koexistujú bok po boku. Vinou budeme trpieť stále. Označí nás a bude s nami putovať 

všade, kade pôjdeme.  

Len za tým kopcom, na novej lúke, sa bude zdať vzdialená. Z diaľky nás bude pozorovať ako 

čierne mračná. A my si aj tak natrháme nové kvety, upletieme koruny, zjeme lesné jahody, 

posadíme sa pod strom a sledujeme mravce. Akoby sa nič nedialo. Akoby sa nič nestalo. 

Akoby sme tam boli len my.  

Odpustenie neexistuje, len zabudnutie... 

 

 


