Od duše pre dušu IV. (Básne)
Napísal Balek Robert
Štvrtok, 08 Júl 2010 11:58

Ďalšie pokračovanie básní pre dušu...

Presvedčil si ma

Do svetlých chvíľ mojich nádejí,
do temnôt môjho strachu a do sklamaní,
do chvíľ, kedy dôverujem ti,
prichádzaš so svojím prísľubom:
„Som tu, blízko teba.“
Prichádzaš so svojím
prísľubom: „Nie si sám.“

V tmách mojej úzkosti s bolesťou
dvíham svoj zrak k tebe z popola snov,
do uší tvojej blízkosti bez slov
šepkám svoju túžbu byť s tebou:
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„Viem, si tu blízko mňa.
Aj keď nič nehovoríš,
presvedčil si ma.“
Aj keď nič nehovoríš, Pane...
presvedčil si ma...

Zachránil si nás
Nevládal som sa dívať,
ako ťa strácam navždy v tmách,
zostúpil som k tebe, aby som ťa získal
dôkazom mojich rúk
a dôkazom mojich nôh...
...láskou, ktorou som k vám zahorel
doráňaný, opustený, prebodnutý.
Zachránil som vás, vykúpil som vás...
...zradený, doráňaný, opustený, prebodnutý...

Nevládal si sa dívať,
ako sa strácam navždy v tmách,
zostúpil si ku mne, aby si ma získal
dôkazom tvojich rúk
a dôkazom tvojich nôh...
...láskou, ktorou si k nám zahorel
doráňaný opustený prebodnutý.
Zachránil si nás, vykúpil si nás...
...zradený, doráňaný, opustený, prebodnutý.
Čakáš neúnavne, kým ťa prijmem,
kým otvorím dvere srdca dokorán a uverím,
že slobodným a šťastným, milovaným
naveky ma urobíš.
Zachránil si nás, vykúpil si nás...
...zradený, doráňaný, opustený, prebodnutý.
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Dych lásky

Láska, si jedinou rečou,
ktorej každý rozumie, hoci si tichá...
Láska - to si ty, Pán môj,
vzduch, ktorý duša dýcha.
A tak dýcham, dýcham, dýcham...
...Teba, Láska, dýcham.
Otváram ústa, dych naberám,
vlievaš sa ako oceán.
Napĺňaš nekonečné hĺbky
mojej duše láskou Ty sám...

Tú, ktorú tak milujem

Na mojich cestách našiel som, verím,
tú, po ktorej stále z tej duše túžim.
Pútnica kráčajúca vedľa ako matka
nežne túliaca moju skrehnutú dušu k sebe...

Všetko, čo mám, so všetkým ti patrím.
V šťastí aj v smútku, v zdraví aj v bôli
nikdy už nebudem sám.
Áno, nikdy viac už nebudem sám...
Nie som sám, viac už nie som sám,
nikdy nie som sám...
Ja viem, ja nie som sám,
viac nie som sám, nikdy nie som sám...
nikdy...

...vďaka tej, ktorú tak veľmi milujem...
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Úplne, bezvýhradne a navždy

Veľa miest v mojom srdci má pod vládou iný než Ty, Milovaný.
Veľa ciest k môjmu srdcu využíva iný než Ty, Nekonečný.
Ja sa zriekam tejto vlády!
Nech už nič vo mne nikdy mu už nepatrí... nikdy...!
A Tebe vládu nado mnou odovzdávam...
úplne, bezvýhradne a navždy...
Tebe, do tvojich milovaných rúk...

Ja sa vrátim

Krajinou nočnou zblúdený od lásky túlam sa sám vyplakaný do dlaní...
Zajatý rozkošou pod hanbou svojich hriechov
skrývam plachú túžbu po tvojom prijatí... a objatí...
Túžim sa vrátiť. Tak veľmi túžim pri tebe blízko stáť.
Túžim sa vrátiť. Túžim pri tebe stáť.

Nevydržím len tak stáť
vo svojej biede...
Vstanem, z tmy, zo všetkej špiny,
v ktorej sa strácam...
Vstanem... ja sa vrátim... áno, vrátim
späť do Tvojho náručia...
Ja viem, že sa vrátim, veď túžim pri tebe opäť stáť.
Viem, že sa vrátim ja budem raz pri tebe blízko stáť.
Viem, že sa vrátim, budem pri tebe stáť...
Už viem...
Stále blúdi otázka, blúdi v mojich snoch,
spať mi nedá: „Príde po smrti snáď niečo nádherné?
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Čo bude potom, keď odtiaľto odídem,
keď všetko za sebou tu nechám,
keď už pokojne zaspím,
keď sa znovu zobudím?“
Bude ma vítať niekto, keď sa zjavím?
Bude spievať, keď bránu otvorím?
Bude s túžbou hľadieť na moju tvár?
A ja prekvapený stáť?

Verím, ja vzlietnem s Tebou do výšin
- do Tvojej lásky, obklopený Tebou budem rásť.
Do tvojej krásnej nežnej tváre
hľadieť stále...
jej viac a viac podobný túžim...
Už viem... Ty, Pane, ma budeš vítať, keď sa zjavím.
Budeš spievať, keď bránu otvorím.
Budeš s túžbou hľadieť na moju tvár
a ja prekvapený stáť...
Vtedy vzlietnem s Tebou do výšin
- do Tvojej lásky,
obklopený Tebou budem stále rásť.
Do tvojej krásnej nežnej tváre
hľadieť stále...
jej viac a viac podobný budem...
...verím.

Do tône tvojich perutí
Si mi blízky tak, ako nik z ľudí.
Poznáš ma viac, ako ja seba sám.
Schúlim sa do tône tvojich perutí...
istý, že ma máš rád.
Si mi blízky tak, ako nik z ľudí.
Poznáš ma viac, ako ja seba sám.
Schúlim sa do tône tvojich perutí...
... a vdýchnem tvoju lásku v nežnom objatí.
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Nádherný

Už sa ďalej nevládzem tváriť,
že si zbytočný a nepotrebný.
Nik iný Ťa nenahradí, nie, nikto iný...
Si viac ako môžem chcieť,
viac než túžim si vziať,
Si nádherný a úžasný.
Nik iný Ťa nenahradí,
nie, nikto iný...
Nikto iný Ťa nenahradí, nenahradí, nie...
Nikto iný... nikto iný...
Na dne duše v tichu ťa nachádzam a spoznávam,
že nikto iný Ťa nenahradí, nenahradí, nie...
Si úžasný a nádherný
Si nádherný... nádherný...

Pred Tebou
Stojím tu pred Tebou, ó, Pane môj,
a skláňam svoju tvár
pred tou úžasnou láskou,
s ktorou objímaš svoj kríž.

Sám si niesol kríž a zomieral za nás.
Sám si niesol kríž a zomrel z lásky k nám.
S láskou, môj Pane,
túžim aj ja ako Ty objať svoj kríž,
a za tebou ho niesť
a zomierať na ňom s Tebou...

6/9

Od duše pre dušu IV. (Básne)
Napísal Balek Robert
Štvrtok, 08 Júl 2010 11:58

Stojím tu pred Tebou, ó, Pane môj,
a skláňam svoju tvár...
Bez Teba nič neznamenám

Vín mám plný pohár
Hrajú mi stále pred očami tieň
Moja myseľ je bezmocná
Zbaviť sa tých vín neviem.
Hriech ťaží ťažko sa vstáva
Čierna diera hltá všetko v nás.
Strach mám, kam to padám?
Zachyť ma, prosím, zachráň!
Si oceán
do teba sa ponáram.
Nádej mám
Si jediný kto tú silu má...
Prázdny džbán som iba sám...
Bez Teba nič neznamenám...
Šťastného iba hlúpo hrám,
len Tebe srdce dám,
očisť a naplň ho sám.
Sila plná nádejí

Viem, nesľúbil si mi dni bez bolestí,
Viem, ani radosť bez starostí,
Slnko bez daždivých dní,
Lásku bez utrpení,
Krásu bez vrások a chýb.
Ale ja viem, že si mi sľúbil silu plnú nádejí
vtedy, keď som obklopený tmou,
na cestách, po ktorých s Tebou kráčať smiem.
Viem, nesľúbil si mi dni bez bolestí,
Viem, ani radosť bez starostí...
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Ale ja viem, že si mi sľúbil silu plnú nádejí,
vtedy, keď som obklopený tmou
na cestách, po ktorých s Tebou kráčať smiem.
Vtedy, keď ti uverím,
som ako vymenený,
lietam a vznášam sa v povetrí.
No prídu aj dni veľmi bolestné,
Zhorkne aj to sladkasté,
Nechápem a búrim sa vtedy sklamaný...

Ale ty si mi napriek všetkému
sľúbil silu plnú nádejí,
keď som obklopený tmou na cestách,
po ktorých s Tebou kráčať smiem...

Iba Ty
Unikal som pred Tebou na koniec sveta sám
Skrýval som sa v hĺbke svojich bied
Bránil som sa, no ty si zvíťazil.
Tu som, Pán môj, vravím: „Áno!“
Hovorím Tvojej láske svoje „Áno!“
Po čom som stále vnútri túžil
Plným dúškom z Teba dýcham.
Láskou si ma Ty sám získal
A presvedčil si ma, že Ti na mne záleží.
Láska má dnes tisíc tvárí
Len Tvoja je tá pravá tvár.
Spoznal som to v tme mojich očí
Cítil som to pri hľadaní,
že iba Ty ma naplníš,
že len Ty ma pochopíš.
A tak si hovorím, pôjdem tam,
Kam ma voláš Ty sám.
Hovoriť iným, ktorí hľadajú,
Že jediný, kto ich naplní
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Si, Pán môj, Ty...

Vďačný

Som vďačný za roky lásky,
v ktorých chránil si ma svojou rukou
a viedol si ma cestou úzkou kľukatou,
preto mám ťa tak rád.
Nikto nepozná, čo sa všetko stalo,
čo sa v mojej duši za ten čas udialo,
ako zmenil si moje srdce Pane,
teraz už mám síl spievať odovzdane
tebe, môj Pán, môj Pán.
Neviem, ako mám vzdať ti, Pane, chválu,
za všetko to dobré, za tvoju odvahu
dať mi život do rúk, seba i tých druhých,
dal si mi slobodu, teraz ti chcem slúžiť
s láskou môj Pán, môj Pán.
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