Úvod:

šetko na slávu Božiu a na spásu ľudí!

NEBESKÉ ZNELKY

Táto zbierka poézie je vydaná ako ebook.
Je voľne šíriteľná a je NEPREDAJNÁ!
Môžete si ju aj vytlačiť na tlačiarni.
Môže byť darovaná, venovaná k sviatku,
alebo k výročiam.

Spirituálna poézia

Taktiež ju môžete ľubovoľne citovať,
ale len pre dobré účely,
pre rozvoj medziľudských vzťahov.

Prvé vydanie

Básne boli vytvorené postupne
a uverejňované na mojom webe:
www.poezia-odmirka.webnode.sk

( C ) Miroslav Priecel , 2018

Je možné stiahnuť si aj inú podobnú
zbierku mojich básní pod názvom
"ŠUMENIE V SRDCI", ktorú je možné
takto získať na:
http://www.1000knih.sk/obchod/basnepoezia/sumenie-v-srdci1
Miroslav Priecel.
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Hľadám slová ...
Podaj ...
Podaj pohľad,

Hľadám krásne slová,

podaj kľúče,

hľadám rovné cesty,

podaj ruku,

srdce druhé volá,

podaj srdce.

ráta sebe resty.

K môjmu dojmu,

Koľký z rána jas

k očiam mojim,

som ja denne zanedbal.

k srdcu môjmu

Koľký, koľký raz -

úsmevom

- som pri Tebe nezastal.

Tvojím.
Ženú sa tu vôkol
mňa srdcové tóny...
Každý pri mne zmokol,
každý občas zvoní.
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Si zmámený ...
Domy , domy , domovy...

Si zmámený Láskou v Raji,

V každom kozub srdca čaká.

za ňou túžiš, denne hľadáš...

Zo slov hebké nákovy

Darmo s námahou to tajíš,

ukuť lásku láskou láka.

cítiš, že Ťa má vždy rada.

Tak, kde Ťa hľadať mám?...

Na um nikdy Ti neprišlo,

Kde ten kvietok odtrhnem?

čo Láska v Raji má

A keď aj azda nie som sám,

pre ľudí, čo s dušou čistou

raz ja predsa

zmysel dajú námahám.

nájsť Ťa chcem...
Tou Láskou je Boh milý,
čo v Raji verne čaká Ťa,
čaká v každej chvíli,
s odmenou Ti Láska tá.
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Túžim byť priezračný ...

Tak zober svoj kríž.

Túžim byť priezračný,

Len smelo do toho!

byť čistou vodou pre Teba.

Aj keď občas uvidíš

S pochybnosťou nezačni,

útechy dňa nemnoho.

medzi nami ju netreba.

Nevzdávaj boj ! Bojuj len!

Však aj ja sa trochu bojím,

S odmenou Boh verných čaká.

či ma zradne nepomútiš,

Keď v Raji život večný ten,

či nezraníš slovom svojím,

s ním v blaženosti

potom ku mne nezablúdiš.

...láska!
veď Ťa vždy len vítať chcem,
chutný chlebík Tebe podať.
K Tebe prísť s tou láskou len,
srdce svoje ku mne obráť.
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Prosím, polož ...
Dúfam, že Ťa z môjho srdca

Prosím, polož mi

Pán Boh vždy len žehnať bude,

ruku na srdce.

A že Tvoja láska vrúca

Prosím, pohliadni...

obstojí pri jeho Súde.

Tak často skvúce.

Že čím to je ?
Boh Ťa veru vrúcne čaká

Že ako je to možné?

v Nebi, a aj tu na Zemi.

Márne nádeje?

Nie je to len hlúposť dáka!

Vidíme to rôzne?

Pravda je to! Veru - ver mi !

V srdci mám Pána.
Je Jeho domovom.
Teším sa z rána,
keď zdraví ma On.
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Ruky a Srdce
Mám ťa, synu rád -

Ruky Ti dávajú chlieb.

to ticho v srdci vraví.

Voňavý, tak voňavý...

S dôverou na Nebo hľaď,

Oslobodil mnohých z bied,

Boh Ťa tam šťastným

ten základ každej potravy.

na veky, na veky ,
Však - keď je vrúcne

ver, spraví !

podaný, tak podaný,
k tomu slová súcne,
voňavý poľnými pôdami.

Čí je to dar?
Či nie Toho,
Kto volá novú jar?
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Kto dal zrnu vyklíčiť,

A tak ruky sejú,

kto dal zrnu vzrast?

aj žnú ruky človeka.

Kto mal na to Srdca cit,

K tomu chleba dielu

pre človeka chlieb dal rásť?

pravda odveká:

Ten, čo Zem nám upevnil
na dráhe vôkol Slnka.

Chleb ruka podá,

Čo dáva žencom mnoho síl,

však vždy je od Srdca.

pozberať tie zrnká,

Je to milosť Božia,
nám chlebík nesúca.

Čo človeka piecť naučil,
jak cesto zamiesiť,
čo človeku dá na to síl,
by do chleba dal svoj cit.
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Malý jarný sen...
Lesky ružové jarných kvetov

Nad tým dňom otázdnik visel

Rátajú dotyky srdca môjho

Ja - a Ty vedľa mňa

Tvoj hlas mi zazvučí mojím svetom

Láska dala slovám zmysel

Jar dáva plno radostných dojmov

Čo realite dal tvar sna

Zakvitli nám jarné lupene
A jarný vánok ich všetky ráta
Má ich on nežne v rukách schúlené
Radosti Tvojmu srdcu vrátia

Tiché zazneli mi kroky - Tvoje
V mojom pevnom hrade
Neboli márne môjho srdca boje
Keď do diaľav som hľadel
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Jarná prechádzka...
V slnečnom dni kráčal som

Je jar, je jar,

rozkvitnutou jarou,

ktorá nás zase

sladkou vonnou prímesou

k prechádzke pozýva...

v jarnom vzduchu známou.

Zdravili ma kvety ružové,
čo padali mi pod nohy.
A znich ani jeden nepovie,
že ho pád zo stromu zabolí.

Jar vonia, jar znova vonia …
A ty oči k oblohe dvíhaš.
Budia sa s nádejou v chotári polia,
keď zhodili zas chladu príťaž.
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Motýľ na ruke ...
Maliar motýľovej palety,
Na ruke mi pristál motýľ,

i sveta celého je Pán,

ten krásny, lietajúci kvet.

je Boh - Vládca našej planéty,

Potom, čo sa z kvetu napil,

je Boh, čo dáva milosť nám.

priletel tu ku mne hneď.

Motýľ - tá lietajúca paleta,
čo maliar márne chytá,
voľne si letí do sveta.
Z kvetov je jeho láska žitá.

Farby krásne motýľové
skvejú sa na palete lúky,
najmilšom jemu domove.
Nechytíš ho hneď do ruky.
20

21

Kľúče k tajomstvám...
Kameň mudrcov hľadám,

Však kľúče k Božím tajomstvám

deň každý pritom rátam.

má Cirkev jedna Svätá.

Načúvam dobrým radám,

Tú Cirkev Rímsku porúčam

každá z nich kľúčik má tam.

všetkým srdciam sveta.

V každej z nich z Písma
Svätého svieti jas.
Každá z nich stíš ma,
keď beriem Písmo zas.

A tak Písmo múdrosti
životnej je prameňom.
Slovom Božím pohostí,
osviežim sa vždy pri ňom.
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Blaženosť zmierenia ...
Božia milosť

V tom Pán Boh náš

sladšia, ako med,

majstrom je nám stále,

vždy je prínos

pochybnosť zmaž,

mnohých liet.

márne sveta žiale.
A ak predsa len -

Hľadal si hviezdu,

- tak hriechy oplač svoje,

ale tá nehreje.

Z tých hriechov zlý sen -

K milosti medu

- zármutku zlé voje.

upni si nádeje.

Tá milosť z Boha

Zmier sa s Bohom naším,

do duše Ti prúdi.

ktorý Ťa čaká s láskou.

Dať lásku volá

A vykroč znova za tým -

srdcom medzi ľudí.
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- je blaženosťou krásnou !
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Kde len si?...
Kde len si, a Tvoje kroky

Ale mám Ti niečo riecť !

meriaš? Je ich tak mnoho...

Nie si sám! Nie si sám!

Slza Tvoja každý kropí,

Dary Lásky môžeš niesť!

keď pridávaš k nemu nohou.

Všetkým nám! Všetkým nám!

Poznáš svojej cesty cieľ?

Na Teba vždy z Neba hľadí
Lásky večnej šťastia Pán,

Vyjadríš ho jedným slovom?

čo životu dá vždy rady

Od neho si závisel.

z temnoty do svetlých rán!

Čo to bolo? Čo to bolo?

Hľadáš zmysel svojich krokov,

Áno - je to Pán Boh milý!

Každý deň si rátaš,

Koniec mnohých šťastných ciest.

Každý deň si nejak zmokol,

Čo dá k ceste k nemu sily,

Pridali Ti záťaž.
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sily, keď kríž treba niesť!
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Zázraky lásky
Slnko sa mi často do očí len smeje,
To je ten správny cieľ !

vždy, keď výjdem na ulicu za Tebou.

Večné šťastie v Raji s Kristom!

Na asfalte porátal som všetky tiene,

By s ním každý v Nebi smel
lásku mať vždy v srdci čistom...

podobne jak striehnem mužne na levov.

Tak poď - čaká aj na Teba ! ...

Som krotiteľom levov mesta,
baránkov z nich občas robím.
Verím, že aj to je pravá cesta,
v živote lásky plných hodín.

To láska verná robí tieto zázraky:
Zo zlých aj dobrých robí občas.
Z Augustína robí svätca naveky.
Aj zo mňa, prosím, rob zas.
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Občas ...
Pozrel som ...
Občas som ako lístok vo vetre,
Pozrel som na Teba.

v búrke sa často zmietam.

A do očí som Ti pozrel.

Srdce moje hľadá závetrie,

Pochybnosť mi netreba,

občas sa schovať niet kam.

že videl som v nich dobré.
Však viem, že v diaľke čakáš,
Záhadné svetlo z nich

Si mi blízko, a tak ďaleko.

na mňa hneď sála.

Srdce moje tančí čardáš

Z očí tých blankytných,

v tom volaní odvekom..

čo láskou Ti žiara.
Voláš ma, Bože môj, do diaľav,
V tom svetle šťastný som,

kde Cesta života aj cieľom všetkým je.

a lásku Tvoju čakám.

Pozdravy moje každému dávam,

Srdce moje je jak zvon,

dúfam, že objaví od Teba nádeje.

a verím lásky radám.
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Ježišu - si Cestou ...
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Plačem ...

Padajú ...

Plačem ja nad hriechom, čo Tebe som páchal,

Padajú vločky kvetinové

nehľadám už viac v živote márnosti.

zo stromov krásne rozkvitnutých.

Neženiem za nimi mojich dní prudký cval.

Každý strom voní, ako len vie...

Z mamonu mámení sú už len žalosti.

Včely si nektár zbierajú z nich.

S ľútosťou prichádzam do chrámu pred Teba,

Tak aj ja zbieram sladkosť v srdci,

Najvyšší, najlepší, najmilší - Bože môj.

ktorú pre Lásku pripravil som.

Pýchy srdcu pred Tebou už viac mi netreba.

Pre lásku Božiu v práci mrúci

S Tebou, viem, vyhráme nad hriechom každý boj.

Pre Boha, pre Teba, je aj môj zhon.

Daj prosím, Pane môj, by som sa

Budem rád, keď ten med

len s tým v živote tak často stretol,

srdcom si radostne vychutnáš.

čo mi dá naveky blaženosť v Nebesách,

Uhasí Tvoj smäd hneď,
Od Boha - cezo mňa - ho hneď máš …

jak len Ty, Bože môj, dať duši vieš to.
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Teším sa Tvojej radosti ...
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Pane Ježišu...
Pane Ježišu ! Do srdca vojdi!

Však Tvoja milosť hreje,

Všetkých nás zohrej láskou!

sýti nás láskou každý deň.

Nech sme na jednej lodi -

Nikdy nie sme bez nádeje,

- čo zneje piesňou krásnou.

že máš aj dary sladké preň.

Tá pieseň chválou zneje

Urob nás mnohých svätými,
pred Tvojou milou tvárou.

Najsvätejšej Trojici -

Nech sme, kde Ty, aj my,

- Otcu, Duchu aj - Ježišu - Tebe

a hriech vecou

za Tvoje hladenie po líci.

nám neznámou.
Hladkáš nás láskou v srdci
na našich cestách životom.
Ten život občas vrčí,
občas nezneje milotou.
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Hľadíš mi do očí...
Hľadíš mi do očí,

Objav ma..., prosím,

čakám na deň,

na Teba čakám.

či ma ten osočí,

Daruj mi čosi,

či vyzdvihne len?

čo lásku priláka …

Občas jak socha,

Čo lásku zapáli

vraj srdce z kameňa.

ohnivým plameňom.
Aj keď som nestály,

Ohrej ma trocha,

rád horím v ňom...

trasú sa kolená...

Som hriešnik, viem...
Som slabý spoločník.
Robím mnoho zmien,
čo skladám Ti pred oči.
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Pomoc mamy...
Keď dieťa prvé kroky skúša,

Sú to ruky našej mamy,

jak svoj prvý let aj vtáča,

čo chytajú do objatia,

Je vzrušená jeho duša,

keď sme azda "sami",

je jak srdce prvohráča.

ušli zo sladkého zajatia.

Je jak lotéria života:

Mama, veru, sprevádza stále...

Či sa prvé kroky zdaria ?

Z blízka, z diaľky, po dlhých rokoch.
Keď robím kroky veľké, malé,

Je niekto, koho obeta,

a na ceste som často zmokol.

starosť je jak lásky maliar.

Rady mojej mamy – slová
Stojí pri nás a krokoch našich,

mojim krokom pomáhajú.

prvých izbou, chodníčkom života.

K poctivosti k srdcu volá,

Keď odvaha kráčať raší

Vďaka, Bože, že mám mamu !

a dieťa svoje nohy prepletá.
38

39

Poď, priateľ môj ...
Poď, priateľ môj ...

Však s nami je Slnko !

A melódiou príšti !

Aj keď azda pod dáždnikom...?

Kráčam s Tebou,

Poéziou sa hrejeme,

báseň srdcia čistí.

Chlad do sŕdc už
viac nevnikol.

Vitaj v mojom svete !
Buď so mnou v pohode.

Vitaj pútnik na mojej ceste !

Porátame všetky hviezdy,
na tej nočnej oblohe.

Občas je chladno,
občas aj severák zafúka.
Občas je dážď,
čo kropí kvapky na rukáv.
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Ukazuješ

Tak dávno...

Ukazuješ cestu ku hviezdnym výšinám.

Tak dávno som s Tebou sedel,

Skláňaš sa ku mne každý deň.

a len tak hviezdy z neba rátal.

Ja však často brzdy len zapínam,

Sen o tom ma stále vedie,

s láskou Ťa prosím: Láskou to zmeň!

keď žienie ma k Tebe zápal.

Bojím sa rýchlosti, stále som krehký.

Kde si ?

Pevné body života často si hľadám.

A kde svoje kroky rátaš?

Občas ma strašia iných zlé mienky,

Kde Tvoje oči krásu merajú?

keď ťešia sa tým mojím vadám.

Byť tak bez Teba je záťaž.
Dni s Tebou mi smútok nedajú.

Buď Ty, Bože - Ty mojím životom!
Bože môj Najvyšší, dobre ma veď !

Však teším sa nádeji,

Buď mi Ty bodkou za vetou zavretou,

ktorú vetrom mi posielaš:

Keď skončí sa prúd mojich liet.

Krásny Tvoj úsmev dáš že mi.
A v samote byť …
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...viac nedáš.
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Niekedy ...
Že si Ho hľadal ? Že takého niet?
Niekedy som bláznom pre lásku.

Čítaš stále, denne o Ňom správy !

Dáva mi silu bojovať a rásť.

Je plný Jeho lásky svet,

Hľadať si často cestu nepánsku.

Boh každý deň - " Milujem Ťa " - vraví !!!

Premáhať každý hnev a zášť.

Viem , že nie som sám,
že je Niekto so mnou.
Ten Niekto je Láskou nám,
a obetou žitia vonnou.

Aj Teba očarí! Ak sa dáš
životom do Neba viesť.
Čisotu srdca si preň stráž,
má rád lásku a česť.
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Som v Tvojich rukách ...

Skrátka ...

Som v Tvojich rukách.

Verím Ti Bože, skrátka.

Čakám , že ma ochrániš.

Verím, že ma máš veľmi rád.

Láska nádej vnuká,

Chrániš mi srdce jak matka,

vlieva do srdca nádej - tíš.

od veľkých a zlých strát.

Ovocie Tvojho Ducha

Pujtujem životom rád s Tebou,

občas sa na mne skveje.

s Tebou je prekrásny celý svet..

Aj ozdoba duše rúcha

Netrápim sa často cenou,

nie je s Tebou bez nádeje.

ktorú za radosť platím hneď.

Do Tvojich rúk ,Pane Bože,

Mám radosť z Tvojho úsmevu,

odvážne svojho ducha porúčam.

keď sa môjmu letu tešíš.

V nich pokoj nájsť môže

Vznášam sa k Tebe bez hnevu,
láska mi všetko vyrieši.

každý. S Tebou nie je nikdy sám.
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Som Tvoj ..., Bože....
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Si v srdci ...

Som šťastný ...

Si tak často v srdci mojom,

Som šťastný, že si ...
Že plníš moje nádeje,
že nie som kdesi,
kde tma v duši stále je.

dni v milosti lásky rátaš.
Dávaš sily do tých bojov,
v ktorých už kríž nie je záťaž.

Som šťasný, že máš
ma v Srdci, že hreješ.
A aj všetkých nás,
že všetkých ľúbiš,
všetkých tiež.

Krížom svojím si zachránil,
čo už dávno zhynulo.
K láske - žitiu si mi dal síl.
Zámer smrti láskou zlom!

Nech sme Ti stále potechou,
nech nám stále žiariš.

Často som Ti rád výťazstvom,

Radosť nech je z Tvojich slov,

láskou svojou ma pritúliš.

a chráni Tvoj

Nevďačný už viac snáď nie som.

aj náš kríž.

V Srdci Tvojom máme vždy skrýš.
Vďaka Ti, Ježišu ...
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Ježišu,
si nám radosťou ...
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Sem - tam ...
Kráčam s Tebou životom,

Sem - tam zaplačem...

dni a kríže rátam.

Ale často sa usmejem !

Jak v dome tom zavretom -

Sem - tam hladujem...

- poklad v srdci mám tam !

Ale často viem - dobre je !

Tak pomôž mi, brachu !

Dobre je mi cez deň slnečný

Pomôž otvoriť mi dom!

a rátam oblaky na oblohe.

Aj keď je v ňom prachu,

Sem - tam mi zaprší,

Kvôli Tebe

na plány... , na mnohé...

upracem si v ňom !

No nevzdám ten boj náš
Vitaj ...

každodenný. Sme spolu,
Ty víťazstvo vždy máš,
keď plníš Božiu vôľu !
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Som pre Teba ...

Hľadám...

Som pre Teba, a Tebe som...

Hľadám oči Tvoje...

Naše kroky s Tebou rátam.

Kde na mňa čakajú?

Otváram Ti srdca dom,

Každodenné znoje

mažem pánty všetkým vrátam.

Ti radosť nedajú.

Vojdi kľudne , rozhliadni sa...
Aj Tebe na stene obraz mám.

Moje srdce čaká...

Každý pohľad zoznámi sa,

Kedy mi zaspievaš?

Že vždy s Tebou nie som sám.

Ťažká občas hlávka,
bolí zas a zas.

Všetko Ti zo srdca dám - Ježišu, čo Ti patrí navždy.

Lásku Tvoju hľadám...

Daruj milosť všetkým nám,

Máš ju aj pre mňa?

nech je v Nebi šťastný každý.

Tvojim dobrým radám
teším sa za dňa.

Príď, Pane Ježišu …
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Tak často ...

Som pútnik na Zemi ...

Tak často, denne už

Kedy Ťa objavím ?

si rátal sny svoje.

Odpoveď tu nedá mi

Len po tom túž,

čas skúpich bielych zím.

nech víťazné sú boje.

Brodenie sa v hĺbkach snehu

Keď bojuješ o lásku,

moju dušu neteší.

šťastie, radosť len.

Obdivujem Tvoju nehu,

Dávaš si denne otázku:

Tvoju radosť zavŕšim.

Ako splním ten svoj sen?

Človekú samému
boj s veterným mlynom.
Zmysel dá jemu
byť s Božím Synom.
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Niekto chodí ...
Len s Ježišom víťazne

Niekto chodí smutný svetom,

môžem kráčať životom.

a myslí si. že je sám.

Šťastie zbiera, denne žne,

Plačú dažde za tým letom.

kto je s Božou milosťou.

Starosť oňho mám.

Tu ho blízky opustil,
tam sa nepriateľ mu smial.
Siaha často na dno síl,
často kropaj potu mal.

Ale nie je v svete sám !!!
Z Neba oňho Pán láskavou
starosťou tak stále dbá.
A čaká naňho s nádejou,
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Ťažko …
že šťastie srdcu nájde.

Niekedy sa, veru, ťažko

Že príde šťastne do Raja,

robia dobré kroky životom,
a rátaš polená pod nohou.

keď bude v lásky rade.

Trasie sa srdce triaškou,

Dúfam, že my obaja....

siaha za každým námetom,
ovisne kútik clivotou.
Azda to, jak slaboch, vzdáš ?
Azda si budeš rany rátať ?
Postav si pred srdce stáž !
Nedovoľ Ťa strachom mátať !
Len smelo s láskou do boja !
Ježiš na to verne čaká !
Jeho verní sa toho neboja,
že by bola ťažkosť dáka.
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Vernosť Božia
Ťažkosť, veru je mnohá,

Vernosť Božia

nie je sladký život bez nej.

svieti v tmách,

Však pros o silu u Boha,

Lásky požiar
ničí strach.

prosebná modlitba zaznej !

Na kroky naše
Keď verne s láskou, s pokorou,

osídla strojí

človek k Bohu denne stúpa,

odveký nepriateľ.

a modlí sa vždy s nádejou -

Neprávosť páše
v zákernom boji.

- jeho milosť nie je skúpa !

Ničiť by len chcel.
Avšak Boh verný
hľadí s láskou z výšav...
V Jeho Srdci - ver mi 60

- je istá skrýša.
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Volím si kríž ...
Volím si kríž, a nie zlý hriech.
Pomôže obstáť

Láska denne dáva k tomu silu.

v tej skúške ťažkej.

Ohlasovať ju verne zo striech.

Vzdal by si to snáď ?

Hriech znechať pre Lásku milú.

Výťazne zaznej !
Hriech len bil vo mne život,

On pri Tebe stojí,

život krásnych slnečných rán.

a drží Ťa mocne.

Po hriechu je v duši clivo,

Pre Lásku v boji

Po hriechu je človek sám...

srdce Ti zmocnie!

Na kríži som bližšie k Bohu,
na kríži som bližšie k Nebu.
V Ježišovom kríži nádej mám.
Keď prekonám ťažkosť mnohú,
a netreba k tomu vedu …
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Ježiš chce dať Nebo nám.
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Liek ...
Každý deň dá nápor.

Ježiš - Boží Syn má

Každý deň dá trápenie.

pre Tvoje srdce výpomoc !

Hľadíš smutne nahor,

Do svalov Ti silu dá,

vzlyk Tvoj občas smutne znie.

Neopustí Ťa na noc !

Je to snáď ten osud ?

Aj keď je noc krutá,

Že snáď cesty z toho niet ?

nie si sám! Nie si sám !

Hľadáš v tráve rosu,

Nechoď viac do kúta,

vlahu žitia mnoho liet.

Boh pre Teba silu má !

Svoj deň len ľahko nevzdávaj !

Jeho láska liekom je,

Nie si sám ! Niekto s Tebou je !

a žitia silu duši dá.

Nádej a lásku v srdci maj !

Bytie ľuďom daruje,

Nevzdávaj sa nádeje !

lásku pre nich v Srdci má.
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Ži Lásku ...
Aj keď bolí rana,

Aj keď krutý úder

a niekto hádže do nej soli,

na líce Ti sadá,

vstaň s nádejou toho rána,

aj keď ťažko bude,

aj keď rana stále bolí...

a nezaznie hneď rada...
Nevzdávaj sa, len miluj...
... a ži, len ži lásku …

Nevzdávaj sa, len miluj...
.. a ži, len ži lásku...

Aj keď sa Ti zdá,
že Ťa Pán Boh opustil,
Aj keď chlad Ti zviera

a dlho sa Ti zdá,

od cudzieho Tvoje srdce,

že máš stále menej síl...

nezdá sa Ti táto miera,
Nevzdávaj sa, len miluj…

malo by byť stále vrúce...

... a ži, len ži lásku …
Nevzdávaj sa, len miluj …
...a ži. len ži lásku …
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Niekedy padám do snov …
Veď práve stále to je

Niekedy padám do ružových snov.

Tvoje veľké výťazstvo,

A potom - zobudenie nepríjemné,

že nevzdávaš svoje boje,

Kráčam z rána cestou – hmlou,
jak som sníval na perine.

a vždy zneje nápev Tvoj...

Keď aj občas hlcem liek,

A nápev Tvojej vernej lásky

čo horký je až strach,

Dobrý Boh stále počúva...

hľadám prameň živých riek,

S Ním keď si, tak máš s kým

letím žitím na saniach.

víťaziť láskou a necúvať...
A keď sa nevzdám v boji
Nevzdávaj sa, len miluj ...

o život a o šťastie,

...a ži, len ži lásku ...

v čistej pevnej Božej zbroji,
už výťazstvo mi vyrastie.
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Koľko krát …
Tak aj keď krušné prebúdzanie

Koľko krát mi deň

ma hneď z rána vyfacká,

úškľabok ponúkal,

a z rána kruší život, a nie

koľko krát by ten

sadom krásnym vychádzka,

v radosti neobstál.

tak ja znova zdvíham vlajku

Keď hľadal som,
len občas nájsť mi dal,

pre Ježiša - pre Život,

čistý tón klávesou,

a na vlajke krásnu krajku,

čo tón šťastia mal.

živú pieseň - žitia nôt.
No nie som sám!
V srdci dobrého priateľa
šťastný, šťastný - mám!
Aj keď život dá do tela.
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Niekedy je ťažko...
Priateľom je Ježiš -

Niekedy je v žití ťažko.

- verným. Verným !

Niekedy zlato neprší.

Keď za Ním pobežíš -

Chodíš s prázdnou taškou

- ver mi. Ver mi !

po šmykľavom návrší.
Smeje sa Ti zákon schválnosti,
smeje sa, a Tvoje srdce nešetrí.
Nedáva šancu, ani možnosti
oddychovať v kľude, v závetrí.

Pýta sa človek: Snáď je to osud?
Či zmeniť sa dajú krušné dni?
Každý deň boja ľudí o kľud,
každý si svoj sen šťastia sní.
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To si Ty …
No nádej vždy je každému darom,

To si Ty, čo ma denne držíš.

čo darovaný je z čistej lásky.

To si Ty, čo mi chlieb dávaš denne.

Z nebeskej výsosti Dobrým Pánom,

U Teba je istá moja skrýš.

ak s Ním si, tak radosť máš s kým.

A Tvoje slová sú vždy verné.
Ty ma denne verne sprevádzaš.
A ukazuješ šíre horizonty.
Moje kroky, prosím, isto stráž.
Tak verne, ako to vieš len Ty.

To si Ty - Bože verný, Najvyšší.
Pre Teba denne svoj krok meriam.
S Tebou dvanásť košov chleba vždy zvýši,
S Tebou o radosť núdzu nemám.
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Denné boje …
Tak nech Ťa každý žehná,

Tvrdé boje denne človek

Teba - Pána sveta celého.

putovaním životom znáša.

Láska od Teba je vždy verná,
a čistí moju dušu nabielo.

Vydržať treba čokoľvek,

Bože - moje srdce patrí Tebe...

Pred neho na stôl mu

aj keď horúca je kaša.

predložia kalich horkosti.
Neteší sa problému,
namá z neho radosti.
Však vstáva stále, znova...
Aj keď tvrdo bojuje.
Pije svoje vždy bez sllova.
Sladké s kyslým spolu je.
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Niekedy...
Však vždy ho teší, že vie,

Niekedy si rátam sinky.

že má pomoc po ruke.

Niekedy nerátam úsmevy...

V Bohu má vždy nádeje,

Niekedy si robím snímky,

siaha po tej záruke.

keď mám život úsmevný.
Niekdy je ťažko kráčať

Čo ho nezabije - to posilní,

proti vetru zanovito.

nevzdáva sa výhry.

So záľubou toho hráča,

Vie, že sme v Bohu silní.

k životu tou láskou žitou.

...hoc aj v škúške vyhni.
A tak beží každý deň.
Nevzdávaj to !

Kam až príde? - pýtam sa.

Boh Ťa má rád!

Mám ja jeden cieľ vždy preň:
Nech je žitiu okrasa!
78

79

Darí sa Ti...
Aby sa vždy páčil Tomu,

Darí sa Ti isto kráčať.

kto sa z Neba díva!

Nohy sa Ti netrasú.

Do toho nech idem domu,

Dážď Ti vlasy občas máča,

kde je láska živá !

máš ich viac na okrasu.
Kroky svoje isto meriaš

Je to láska Božia - známa,

svetom svojím, životom.

aj ku Tebe denne prúdi!

Zarmútenie v srdci nemáš,

Pri ňom nie je duša sama,

denne spievaš vždy o tom.

odmenou je dobrých ľudí.
Keď je Ti dobre, teším sa,
že prúdi k Tebe požehnanie.
Srdce Tvoje zaplesá.
Dobrý vietor teraz vanie.
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Nie je to však prirodzené,

Lebo všetko, čo dobré máš

nemusí byť pravidlom,

od Boha Dobrého k Tebe prúdi.

blízke je to vždy aj zmene,

On stavia Ti k srdcu stráž,

nebuď istý týmto snom.

neraz zlého preč odpudí.

A tak teš sa požehnaniu,

A tak chvála Bohu patrí

že Ti Pán Boh dobré dáva.

za všetko Tvoje požehnanie.

Nie všetci sa dobre majú,

Že Ti smútok dni nejatrí,

nie každému praje sláva.

vietor lásky Božej vanie.

Ak dobre Ti je - buď vždy vďačný...
Tomu, kto Ti dobré dal.
Že si sýty a nie lačný,
Bohu patrí chvála chvál.
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To dieťa …

Už sa to blíži...
Už sa to blíži..
Blízko je ten čas.
Kedy sa vyleje
Na ľudstvo ťarbavé
Milostí prúd
Od Dobrého Boha
Tak veľa, že
Si to človek ťažko
Spočíta presne
A predsa
Dobrý Boh
Ťa miluje
A posiela Ti
Svojho Syna
Milého
Ježiša,
Aby si nezahynul
Ty, kto v Neho veríš...

To dieťa je niekde v nás.
Prikryl nám ho nános času...
Voláme ho po stý raz,
zatúžime stretnúť krásu.
Rozpomienky na dni detstva...
Krásy našich zlatých čias,
krásne, milé, zvláštne miesta...
krásny, milý, zvláštny čas.
Rástli sme jak z vody,
a sami máme detí viac hoc,
Ježiš nám sa v srdciach rodí,
znova príde v čase Vianoc.
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Občas rátam ...

Obrátil som …

Občas dlhé roky rátam.

Obrátil som hodiny,

Mení sa to po Silvestri.

nech znova padá zrnko.

Otváram mu znovu vráta.

Čas krásny - sen rodinný

Rok nový mi život spestrí.

zvlažený lásky vlnkou.

A tak želám pokoj znova :

Tak čo nás čaká ?

Šťastia, zdravia celý rok.

Kde budeme kotviť?

Nech Ťa milým každý volá,

Kde je náruč dáka,

Nech je v duši poriadok.

kde pravej lásky pocit?

Nech Ťa milý Pán Boh vedie,

Ja viem, že nie som sám...

do Raja - tam - k sebe, k sebe..

Mnoho bratov v Kristovi

Nech Ťa zviesť zlo na zlé nevie.

každý deň v srdci mám.

Radosť nech je vždy pri Tebe.

Sieť lásky všetkých vyloví.
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Mama a ocko …
Z ich lásky vznikol som.

Ale plač môj dlho

rišiel som na svet

v rukách mamky netrval,

s hlasitým výkrikom,

Prešlo rokov plno

čo Boh mu dal znieť.

jak rýchlych koní cval.

Do ich rúk som vkĺzol,

Tak Bohu vďaka, veru vďaka,

na hruď - blízko k srdcu.

že som tu - teraz pred vami.

Stalo sa dieťa múzou,

Že sa života nenaľakám,

čo vzbudilo lásku vrúcu.

zo školy od otca,
od mamy...

Lásku a radosť k životu,
čo prišiel so mnou k rodičom.
Prišiel som na ich planétu
a plakal hlasno popritom.
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Slová si čakal...
A tak do ďaleka-budúcna

Slová si čakal...
Milé, slová milé...
Zareval šakal,
zhorkli často chvíle.

perpektíva nová:
Čaká láska vrúcna,
zovú Božie slová.

Oko zvlhlo zrazu,
v hrdle ťažká hrča..
Plány vzali skazu,
osud znova skúša.

Nádej v Bohu máš!
Vždy znova a znova...
Do Neho nádej dáš.
A nešťastie ?
...sa schová, sa schová !

Čo s tým, čo s tým robiť?
Možno nádej zvať?
S nepriazdňou sa pobiť !
S Bohom získať zvrat!
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Pravda, Svetlo...
Idú ľudia tou zlou cestou...

Pravdu k ušiam svojim hatia,

Do hrobu ľahko kráčajú...

hluchotu si často chvália.

Je ich teraz plné mesto,

Radšej s hluchým sú si bratia,
vernosť pravde je len z mála.

počuť pravdu- čas nemajú.

Oči svetlu stále žmúria,
boja sa vždy svetla pravdy.
Pre nich tma je najviac múdra.
Od nej berú k žitiu rady.

Hluchotou sa chvália,
že oni všetko vedia.
V pýchu srdcia balia,
pravdu kladú vedľa.

Avšak všetkým Svetlom žitia
Boží Syn je pre nás navždy.
Aj Teba chce v Nebi zvítať,
v ňom život mať môže každý.

Boží Syn im pravdu hlása,
oči k svetlu otvoriť chce.
Že je svetlo žitia krása,
Pravda budí srdce spiace.
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Kráčal som pomaly
Kráčal som často pomaly...

A takto kráčam s nádejou

A pomaly som kroky rátal.

žitím svojím unavený.

Krásy žitia ma dostali,

Podopretý krížom, vierou...
Robím verne k dorbu zmeny.

Radosti z nich občas mám tam.

Dobrý Boh je láske verný...
Kde smiech blížneho šťastný
mi pohodu žitia znova značí.
Kroky k šťastiu rátať začni...
Len láska verná k tomu stačí!

Pochybnosť? Zahoď smelo !
Veď preto prišiel Boží Syn!
Nevyšlo to, čo peklo chcelo...
Ježiš oslobodí Ťa z vín!
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Som azda …
Som azda v svete sám?

Nech Dobrý Boh je Láskou nám.

Azda sám len zápasím?

Dáva zmysel žitiu, bytiu.

Azda sám len lásku dám?

Teraz Lásku v srdci mám,
a nie zlosť navždy rozbitú.

Azda sám len hrejem mnoho zím?

Boh ma miluje!
Azda len teraz je jar tu na Zemi?

A Teba tiež!

Azda úsmevy len včera boli?
Azda sa dnes len peniaz cení?
Azda zloba srdca už nebolí?

Ja veru nádej mám!
A dúfam tiež, že lásku k tomu.
Láska nech je všetkým Pán.
Láska nech je každú dobu!
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Kráčal...
Kráčal s brvnom z kríža,

Tak išiel, a navždy zvíťazil.

kráčal, aby každý žil.

Smrť, diabla navždy pokoriac.
Otvoril nádej, svetlo chvíľ...

Vrchy sa pred ním znížia,

Lásky v strdci nech je viac.

smrť navždy ponížil.

On z mŕtvych vstal na tretí deň,
Myslel pritom na všetkých,

vedie dušu Tvoju v Nebo.

čo ich život v hriechu trápi.

Chce splniť duši ľudský sen,

Čo vina škrtí v hrudi dych,

Na kamienku nové meno.

a výčitky sú jak kati.
Tak Ježiš kráča pred Tebou,
Myslel na mňa, na Teba,

v Nebo, kam aj Ty túžiš.

myslel na žitie v slobode,

Vedie srdcia vierou,nádejou,

keď šťastie lásku znamená,
hriechu viac už nebude.

kde páľa hriechu viac nesúži.
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Načo slzy...
Tam život čaká na Teba,

Načo slzy dramaticky

tam na mňa život čaká,

líca Ti smutno máčajú?

Ty vieš, čo to vždy znamená,
keď na nás čaká Láska...

Ber s úmyslom pragmatickým,
že dôvod byť nemajú.

V mojej ruke kvet jarný
jamky v lícach Ti robí.
Tvoje srdce omámi,
čo spievajú ozdoby.

Kvety Ti hlávku hladia,
kvety jarné z venca,
K tomu hudba z rádia,
100

a birmovná svieca.
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Čakám dni...
Svetlo v srdci Ti žiari,

Čakám dni, keď s odvahou

Boh láskavý v ňom býva,

prestanem kríže rátať.

Doznieva severák už starý,
doznela hudba clivá.

Keď sklíčka milých, čistých slov
urobia mi zo snov hať.

Nové tóny veselé
Ti v duši teraz znejú.
Láskou je srdce vždy celé,
láskou udržať vie ju.

Tej tme, čo sa tlačí do srdca,
a občas v súkolí života škrýpe,
Čo chce mi úsmevy porúcať,
a občas slnko vypne,

Boh radosti nech je s Tebou...
tej tme vravím: Darmo !
Darmo zuby brúsiš!
Konštruuješ jarmo,
však darmo ho skúsiš.
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Kde si?
Ježiš - Svetlo sveta svieti !

Kde si? Syn môj?

Aj mne. Veru aj mne!

Kde cesty meriaš?

Dať šťastie žitiu vie Ti!
V Neho dúfať vždy smiem!

Keď zúri žitia boj,
kde oporu, kde hľadáš?

Aj pre Teba prišiel na svet!
Tak dávno som Ťa videl,

Ježiš - Boží Syn !

tak dávno sme vravu viedli.
Prosím, nechoď do osídiel!
Aj keď viem, že si smelý!

Nevzdaj sa Ty - bojuj smelo!
Plávaj bystro v žitia riave!
A keby sa Ti po mne cnelo 104

- prídi - ja Ťa čakám stále!

105

Choroba a kríž
Kde si? Syn môj?
Na lôžko nemoc občas

Kde cesty meriaš?

každého tu pribíja.

Keď zúri žitia boj,

Tak život každého z nás

kde oporu, kde hľadáš?

kríž niesť pozýva.
Tak dávno som Ťa videl,
Jak Ježiša na kríž.

tak dávno sme vravu viedli.

Tam nádej uvidíš.

Prosím, nechoď do osídiel!
Aj keď viem, že si smelý!

Jak Ježiš za nás trpel
nevinný na kríži,

Nevzdaj sa Ty - bojuj smelo!

každého čaká údel,

Plávaj bystro v žitia riave!

keď sa muka priblíži.

A keby sa Ti po mne cnelo - prídi - ja Ťa čakám stále!

106

107

Nasiaknutý

Tak , jak Ježiš s kríža

Občas je človek jak

dole v mukách hľadel,

nasiaknutý šťavou,

nie je pre nás skrýša,

Koltúľa sa svetom

ale máme nádej.

vymačkaný davom.

Nádej, že aj my - jak Ježiš

Občas stretne človeka

z mŕtvych k žitiu vstaneme.

po láske stále smädného.

Krížom Krista to vyriešiš -

Svetla srdca úsmevom

- tak sa vyhnú plamene.

vyžaruje na neho.

Kto v Ježiša verí -

Občas skúša lásku

- jeho Srdce mu preň bije.

chytiť pevne za rukáv,

K žitiu koncu - v cieli -

volá hlasno zo srdca:

- blaženosťou v Nebi žije.

Pri mne láska - tu zastav!
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Už je ráno...
Občas za dňa sadá

Slnečné je ráno,

do srdca mu čierna noc.

Zase svitol biely deň.

Preto volá s nádejou:

Noc odišla bránou.

Príď mi Bože na pomoc!

A Ty snívaš stále len.

A tak nádej v Bohu má,

Kráčaš slnečnou ulicou,

srcom svojím s Ním chodí.

hľadáš si sny mlhavé.

Spolu s Bohom láska

Plníš s láskou horúcou...

v srdci sa mu narodí...

Plané sľuby? Kto ho vie?...

Príď mi Láska na pomoc!

Kam zas tie dni krásne
prstami len pretekajú?
Plnia zručne Ti ich básne,
čo ciele jasné občas majú.
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Spievam...
Srdcu ľudí takú radu

Spievam si pieseň novú,

smädnému po láske dám:

spievam si s radosťou.

Nebuď v klietke viac Ty z hladu,

Kráčam do Otcovho domu,

srdcom čistým nebuď sám.

kde ma poteší milosťou.

Srdcom čistým zatúžil si

Spievam si pieseň, čo v srdci znie.

zmysel žitiu svojmu dať,

Nápev mi Boží Duch dáva.

čo od Boha vždy závisí,

S Ním sa mi už viac necnie,

s Ním Ti možno vždy obstáť.

teší ma v srdci Jeho sláva.
Spievam si, aby som zabudol,
zabudnem čo zlé sa minulo.
Nekvitne v srdci viac kúkoľ.
Spievam si preto veselo.
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Ako si spal ?
Čakám na úrodu v pravý čas,

Ako si spal tej noci?

čakám a veľmi sa teším.

Ako Ti v srdci bolo?

Pre Boha dobro bude rásť.

Keď si ju v parku zočil,

Dúfam, že viac nezhreším.

a potom si kráčal domov?
A ako si vstal v to ráno?
Zastihol si Zornicu?
Vchádzala rannou bránou,
pieseň lásky pejúcu...
Viera, nádej, láska - tie tri Ťa stále držali.
Že Ťa stretne kráska,
čo Ťa srdcom očarí.
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Vyznanie Lásky ...
Viera, že vás navždy spojí

Tak mnoho vyznaní už zaznelo.

vernou láskou Dobrý Boh.

A jedno krajšie od druhého...

Nádej, že citom Tvojím

Však Dakomu sa krvou písať zachcelo

urobíš vždy správny krok.

Každý deň znie pre nás
vždy od Neho...

A tak viera, nádej, láska,
čo nás v Raji navždy spojí.

Svojou krvou písal na Zem,

Čaká na nás Dobrý Boh tam,

nech to večným navždy zostane.

nech sme navždy svoji.

Vo Vyznaní slová lásky má len,
mnohým dušiam tak smutno neznáme.

Je mnoho duší, čo sa tešia,
z Vyznania večnej lásky k človeku.
Aj keď hriešnici stále hrešia,
116

pre svoju hriešnosť preveľkú.
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Rátam si sny
No sú tí, čo Vyznanie počujú,

Rátam si sny

čo idú za hlasom Neba.

Navliekam na lúče

Keď Boží anjeli na Cestu volajú,

Čo mi ranné Slnko požičia

na cestu ber Božského chleba.

Stal som sa milionárom
Tvojich úsmevov
Keď mi pozeráš do očí

Vyznanie lásky krvou Ti napísal
milý Boží Syn - Ježiš.

A Mesiac na nich hrá
Svoju ospanlivú rapsódiu

By si spásu od Neho Ty prijal,
keď v Neho v srdci uveríš...

Zase
A znova
Teším sa
Znova mi pomôžeš
Keď budem rátať
Svoje sny
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Nevzdaj sa ...
Keď ťažko kráčať proti vetru,

Keď sú Ti vrecká deravé,

keď páli slnko do očí,

keď žalúdok prázdny máš,

keď blato prudko na tvár metú,

keď únavou zmeravieš,

dúfaj, dúfaj, ...

dúfaj, dúfaj,...

... že sa to otočí.

...a slabosti sa nepoddáš.

Keď kričia na Teba tvrdo,

Keď Ti nepriateľ už ráta dni,

keď dorážajú prudkou riavou,

keď Ťa tma už obstúpi,

keď zviera úzkosť Tvoje hrdlo,

keď vravia: " Zabudni ...",

dúfaj, dúfaj ...

dúfaj, dúfaj ,...

... a choď cestou priamou.

...len Ježiš Ťa vykúpi !
... a nechaj sa Ním viesť ...
... do Raja - do Neba !
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Rád hľadím...

Rád chodím...

Rád hľadím

Rád chodím

do Tvojich očí...

ku rieke Váh...

A dlhý čas

Tam svoje myšlienky

sa mi z nich

kladiem do úvah.

hlava točí.
Veru...
Ako rád hľadím

Rád chodím

do Tvojich očí !

ku rieke Váh!
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Bojujem...

Klopem ...

Bojujem za Teba

Kvetmi Ti klopem na srdce,

v tých mojich modlitbách...

a Ty stále rátaš slzy.
Viem, že sú veľmi horúce.

Snaha moja kľačí

Že Ti svet ublížil-

na boľavých kolenách.

-ma veľmi mrzí.

Rád...

Pozri sa mi priamo do očí,

...bojujem za Teba

srdcom z nich na Teba hľadím !

v tých mojich modlitbách!

Snáď sa Ti z nich hlava zatočí,
svoje dni ku Tebe riadim.
Som Taký šťastný, že Teba mám,
každý deň s Tebou je mi sviatkom.
S Tvojím srdcom nie som nikdy sám,
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zohrej sa, prosím, mojou láskou.
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Slnko zapadá...

Kam sadne...

Dnes mi zase slnko zapadlo

Kam sadne si

Azda to bol len obyčajný deň

ten vták z výšavy?...

Náhlil som sa v ňom nenáhlo
Azda naháňal som tieň

To ani strom,
ani lúka nezjaví.

Nie je to až také zlé

Oblaky letia,

Veď Svetlo v srdci mám

rátajú diaľavy...

A to stále dobre viem
Že s Bohom v srdci nie som sám

Kam sadne si
ten vták z výšavy?...
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Tak priateľ poď...
Tak priateľ poď,

Život, jak deň sa minie...

a rátaj so mnou naše dni.

... a potom čaká večnosť.

Keď sme smiešok naháňali

Sme na ňu pripravení?...

za našimi dievčatami,
keď sme večer rátali
mladosti smelé sny...
Tak priateľ poď,
a rátaj so mnou naše dni!
Deň chýli sa ku spánku,
unavený, spotený...
... ďakovať zaň nezabudni,
hoc únavou skosený.

128

129

Občas je život ...
Občas je život,

Však šťastie vstalo zmŕtvych!

ako neriadená strela,
Padni, komu padni...

Ježiš je živý!
Včera, dnes a zajtra.

To by duša chcela?

To nám dáva sily!

Čo srdce poteší?

Nie si sám!

Azda znova ston?

Do Neba s Ním

Vyplakať si z očí smútok?

v srdci kráčaj.

Počet pádov: Na milión?

Tam čaká Teba On - Ježiš - Boží Syn!

Však šťastie často uniká...
Na cestách s bielou paličkou.
A človek hľadá, a hľadá...
Prameň tých radostných slov...
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Smäd po láske...
Sú slabí - to vieš
Hľadal si prameň

ajTy, čo ich azda

tej čistej vody...

denne stretáš,

Kdesi zurčí,

aj s Tebou život brázdia.

po kameňoch chodí.
Tým prameňom je Ježiš.
Ty sa ženieš

Jeho živá voda...

za tou vodou čistou...

Srdce aj Tebe zavlažia

Nepozeraj na nich,

Jeho milé slová...

na nich so závisťou...
A tak sa pridaj ku mne,
Na tých, čo v srdci

načri, ak si smädný.

prameň lásky majú.

Ponúkanú milosť Božiu

A k tomu milé slovo

do rúk, a do srdca,

aj Tebe často dajú.

načri si - a vezmi ...
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Prešiel čas...
Prešiel deň - prešiel čas,

A tak za ním kľuďne choď:

tisíce sekúnd života...

Čaká aj na Teba!

A Ty márne hľadáš zas,

Koniec žitia v búrke vôd

dvere, čo otvoria do plota

s Ním vedie vždy do Neba!

nový svet, po ktorom túžiš:
Svet láskou plný, plný citu...
Tu by si chcel, tu žiť...
...lásku v srdci rozvitú.
LIek na to je Dobrý Boh,
čo Ti oheň lásky dá!
Milosti tej tisíc vlôh,
pre všetkých On v srdci má.
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Každodenná posila
Denná dávka boja

Je však dobrá správa - áno!

za chlebom, za chlebom.

Ježiš navždy z mŕtvych vstal!

Zas vykročí noha

V to nedelné ráno

za všedným zámerom.

aj nám žitiu zmysel dal...

Po kameňoch, po tŕní.
Hľadá si živú vodu.
Hlad zase posúri
kúskovať slobodu.
Má to azda zmysel?
V diaľke, v dialke maják žiari.
Zopár známych čísel - sviatky naše v kalendári.
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Len...
Len vďaka Tebe - Otče Nebeský,

A Duchu nech je sláva tiež,

ja už viem, že s kým, že s kým...

Ty Svätý moje srdce striež.

Mám cestu do Neba,

S Tebou chcem verne kráčať do Neba,

a iného mi netreba.

tam plakať mi viac už netreba.

Len Tvoj Syn, len Tvoj Syn - Ja kráčať s Ním
chcem celým životom.
Chcem spievať vždy,
chcem spievať vždy o tom.
Ten spev nech prúdi dňom
každý deň v Kristovi,
každý deň v Ňom...
Nech jeho skutky zažiaria,
ktoré zlo každé tak zmaria.

138

139

Občas samota...
Občas mi samota vadí,

Ten Najvyšší jej platnosť dáva,

občas rád čítam sám...

nemožno ju zrušiť nikdy.

Knihám, čo odborník radí,

Jemu vždy česť, moc a sláva...

listy pozorne obraciam.

S Ním sme stále v žití silní.

Však je jedna, čo srdce teší,

On dáva mi nádej, silu,

čo v nej Brata nachádzam.

On podrží ma v boji.

Spolu s Ním problémy riešim,

Vedie reč ku mne milú,

spolu s Ním radosť mám.

srdce so svojím rád mi spojí.

Je Písmo Sväté - Kniha kníh,

Je to Ježiš na Nebi - Pán,

v nej pramene žitia vrú,

a u seba mi miesto drží,

Ju nezničí večne nik,

však prosiť Ho stále mám,

Len so srdcom ju čítať smú.

aby pomohol prísť tam,
kam moje srdce stále túži...
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Oblaky nádeje...
Oblaky mi nosia

Že ako vlaha sadá

tiene svieže na zem.

z oblakov na nebi,

Kvety vlahu prosia,

tak milosť často sadá

potešiť ich chcem.

k tým, čo sú v nádeji.

Stromy, kvety naše -

A nádej - tá pochádza

- neplačte pre tieň!

od Boha Dobrého.

Vlahy plné čaše

Verní ho vždy chvália

nosí oblak sem.

za dobrodenia od Neho.

Keď dážď tichý
milostí a vlahy
Nebo dopraje,
plné lásky city,
a radosť srdcu spraví
plnú živej nádeje.

142

143

Občas je deň

Nie si sám!

Občas je deň pod krížom,

Niekto dávno kríž už niesol...

občas je deň inou výzvou,

Ty len v jeho šľapajach...

občas snívaš o inom,

Spásu všetkým On priniesol.

občas klesáš pod tou vinou.

Nemusíš mať z neho strach.

Sily občas rátaš strachom,

Tak aj Tebe pod krížom

strachom meriaš svoje kroky,

Tvojím - naším silu dáva.

Stopy tvoje plávu prachom,

Radosť, silu aj nám dvom,

dlhé, ťažké dlhé roky.

kríž výťazstvom sa nám stáva!

Kde na to máš silu vziať?

S Ježišom sme istí výhrou!

S kým v tom všetkom denne

On je ten, čo život dáva!

vydržať ... a obstáť?

Nepôjdene cestou inou -

Pritom srdce držať mierne,

- až kde čaká jeho sláva!

a radosť v srdci mať?
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Slobodný svet ...

Voláme sa ...

Slobodný je ten môj svet,

Voláme sa Božie deti,

plný tichých modlitieb.

Dobrý Boh nám je otcom.

Svetlo srdcu, slová ústam...

Čas, ten v láske s Ním len letí.

Nádej pre vás znova spúšťam.

Za ním, k nemu - so srdcom.

Jak list vo cetre nahor letí,

Svoj kríž verne ponesieme,

svetlo v očiach v srdci svieti,

nie je na to každý sám.

a ja znova rátam dni

V boji žitia zvíťazíme,

s Ježišom na výslní...

Dobrý Boh pomôže nám!

Pozývam aj Teba...

Všetko Bohu sa pokorí.
Jeho jas nám vždy svieti.
Jeho sláva je nad hory,
radosť žitiu dať vie Ti.
Aj Tvojim blízkym...
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Kam kráčaš?
Či je cesta z kola von?
Kam kráčaš, pútnik?

Či je cesta ideálna?

Míňaš míľnik minulosti...

Ja presvedčený verne som,

Že už nie je možný únik,

že láska zmysel dáva z rána.

napadne aj Teba v zlosti.
Kráčať v láske miernej,
Nad každou brázdou

lásku všetkým dávať,

zaplače každý sval.

dni žiť v láske stále verne,

Trápenie vždy máš s ňou,

a bez lásky nepostávať.

posilu si nepozval.
Len Láska dvíha do výšin,
Naháňaš groše každodenne,

kde Dobrý Boh na nás čaká.

len nedeľa je oddychom.

V blaženosti večná s Ním

Zdá sa to denne nedozierne,

môže byť vždy sladká láska...

čo stále je len snom.
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Tak chvíľa...
Tak chvíľa hovorí mi:

Však pre Teba nový chlieb

"Hľadaj zmysel žitia!"

nie je bez lásky Božej.

Hľadám teda na to rýmy,

Ovocie verných modlitieb

čo aj Tebe srdce sýtia...

aj srdce sýtiť môže.

Sedím v izbe studenej,
rátam dni a sekundy.
Čakám, čo je súdené,
čo dá srdce mi v hrudi.
A tak borím hradby zlé,
nové žito sejem.
Čo zo žita - každý vie...
Pri voňavom chlebe.
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Cesty života...
Po cestách ďalekých

Mnoho smerov vábi,

chodí pútnik životom.

však len jeden je ten,

Počúva občas náreky,

čo šťastným srdce spraví,

a život je aj o tom.

kde Nebo nie je sen...

Dnešný svet je taký...

Tam čakajú Ťa svätí,

A kto chce ním kráčať,

...s láskou? S láskou!

stúpi aj do mláky,

Tam rajské sú svety,

hoc nechce sa zmáčať.

rozlúčiš sa s maskou!

Ktorou cestou vykročí?

A tak pravdivo šťastní

Kde tú správnu nájsť?

sú tí, čo tam sú!!!

Kde láska v náručí,

Tam v Nebi Raj našli,

kde môže v Raji rásť?

čo Lásku, Pravdu chcú!
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Únik osudu...
Osud mi zavše uniká,

Tak kráčam s krížom na pleci,

jak cesta pod nohou pútnika.

kde duša túži - tam kdesi...

Čas tečie zavše nervózne,

Silu mi Ježiš dodáva,

ukladá kríže na vozne.

keď morí ma žitia únava.

Nakladá, a ja ich žitím ťahám,

Tak vstávam s plným elánom,

tam, kde mi je dobrá rada.

v ústrety dobrým žitia snom,

Nad zlato verne vzácnejšia:

ktoré sa stanú pomaly,

"Nasledovať trvalo Ježiša..."

keď bratia mi smútok zobrali.

Cesta sa kľukatí údolím,

Ja kráčam ku Raju veselo,

preverí nádej mi mnoho zím.

hoc aj kvapky na čelo

A zase vstávam vozvysok,

pot mi denne nameria.

hľadám môjho žitia úžitok.

Ja s láskou rád večeriam.
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Statočná duša
Láska mi je lepší hosť,

Statočná je Tvoja duša,

jak hnevu riava - márna zlosť.

keď Ťa Pán na Zemi skúša.

Poteší ma vrúcny cit,

Kríže prídu každý deň,

čo sa preň sluší žiť.

nie je to vždy sladký sen.

Môj život nie je zbytočný,

Kráčaš tmavou dolinou,

vedie ho Ježiš - Syn Boží.

zbytočný je balvan slov.

Tam, kde čaká Otec Nebeský,

Kríž Tvoj chceš Ty verne niesť,

sú radosti Raja odlesky.

v tom je tvojej duše česť.

... aj Teba Ježiš čaká
v Nebi...

Kríže nesieš v deň svoj každý,
a ty dúfaš, že nie navždy.
Božia láska hreje v daždi.
Nepriateľ už viac nedráždi.
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Si to naozaj Ty?...
Kroky verné Ceste života,

Ešte trochu hrdo ideš,

kde je milosť láskou odetá.

ešte niečo hovoríš...

Je to Verný Ježiš - Syn

Však vravíš jedno, myslíš iné,

istý život máš len s ním.

srdcu si dal zámku skrýš.

... podaj mu ruku, a...

Si to naozaj Ty?...

... nechaj sa viesť do Neba...

- pýtaš sa sám seba.
Kde sú Tvoje sny?
Týkali sa priamo Neba...
Kde máš srdce, a kde dušu?
Kam tie Tvoje kroky vedú?
Zas si spravil žitia skúšku,
treba Ti byť stále vpredu?...
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Tak, kde je náš chrám?...
Všimol si si hviezdy v očiach

Kde je Tvoj chrám?

Tvojej mamky nad kvetom?

Nosíš si ho v srdci?

Ty si všímaš tep storočia...

Zdroj lásky horúci,

...ako letí nad svetom.

či si len v žití sám?

Kde možno nájsť krásne chvíle,

Môj chrám je stále živý.

plné lásky naveky?

V nedeľu doň chodím,

Kam máš kráčať v plnej sile,

je to už mnoho hodín,

a zanechať náreky?

čo čerpám v ňom sily.

Si to naozaj Ty?...

Teplo z neho do srdca,

Len s Ježišom byť...

svetlo prúdi do mysle.

...ozaj šťastný...

Žitia radosť Ti vyšle,
blaženosti večnej súca.
160

161

Po ceste ...
Je to Láska živá, žitá...

Kráčal som po ceste

Hľadá Teba, Tvoje šťastie.

ku spáse pravej,

V Tvojom srdci nádej rastie,

túžil vždy po mieste

je jak lán v poli plný žita.

v tej Rajskej sláve.

Je to Ježiš - Boží Syn,

Túžiť byť s Ježišom

chlebík Boží od Otca.

vo večnej láske.

Od zloby navždy odvráť sa,

Tej túžby plný som.

a zostaň, zostaň...

Nie je to ľahké.

... navždy s ním.
Svoj podiel zaplatím,
Neoľutuješ ...

však Ježiš ma vykúpil.

... s Ním má život

Svoj kríž si vynosím,

tú pravú chuť a vôňu...

od Boha mám dosť síl.

... až naveky...
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Záver:
Tak kráčam s krížom,
na Zemi, do Neba.

Dúfam, že sa Ti moje básne páčili

Sily mám s Ježišom,

a rozozvučali aj v Tvojom srdci

hriech mi viac netreba.

a v Tvojej nesmrteľnej duši
tie správne

Zanechaj hriech...

NEBESKÉ ZNELKY...

a poď so mnou...
... do Neba...

Miroslav Priecel.
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