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ŘEČ SRDCE
(potěšení do kapsy či kabelky)

Miroslav Hrabica

Motto: Abychom vzlétli, musíme si stále připomínat,
abychom vzlétli, musíme si stále opakovat,
abychom vzlétli, musíme stále vroucně cítit,
že srdce máme a že ono je naším největším pokladem.

Jsem jako víno

Ponoř se

Jsem jako víno, které žízeň utišuje,
jsem jako víno, které požitky lidské naplňuje.
Jsem jako víno, někdy zloba ve mně kvasí,
jsem jako víno, když ptám se, nakolik jsem dobrý asi.
Jsem jako víno, v mé krvi je barva červená i bílá,
jsem jako víno, někdy lahodný, jindy tvrdý jako pila.
Jsem jako víno, ostatním lidem radost přináším,
jsem jako víno a jejich duše k nebesům mírem povznáším.
Jsem jako víno, které přivádí k štěstí i v nepěkný opilecký stav,
jsem jako víno a z mých činů vzniká občas pěkný bolehlav.
Kéž bych byl jako kvalitní dobré víno, lidem podané,
kéž bych dokázal denně říct: "Prosím a děkuji, můj Pane."
Kéž bych jen opravdovou moudrost vléval do lidí,
kéž se sám před sebou a ani nikdo jiný za mé činy nestydí.
Jsem jako víno, zraji pomalu, trochu bublám a stále věřím,
jsem jako víno, které Bůh ocení, když se jemu cele svěřím.
Jsem jako víno - víno pro Vás, víno lahodné,
jsem jako víno - je ve mně dobro i zlo, nic není náhodné.
Jsem jako víno, jsem pohár pro Vás připravený.
jsem jako víno, jsem tu pro Vás; bez Vás nemám valné ceny.

Ponoř se do Boha a důvěřuj, utop své “já” v té lásce,
ponoř se do Boha, a zastydíš se ve své dnešní masce.
Ponoř se do Boha, a nezlomnou vírou zahoříš,
ponoř se do Boha, a poznáš, o čem zatím tajně sníš.

Abys byl zdráv
Abys byl zdráv, poslouchej srdce,
abys byl zdráv, nabídni své ruce.
Abys byl zdráv, nespěchej konečně už,
abys byl zdráv, miluj, odpouštěj a služ.
Abys byl zdráv, všechno své jiným nabídni a dej,
abys byl zdráv, od slova "já" k slovu "my" spěj.
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Kdybys našel klid
Kdybys našel klid, měl bys pevnou víru,
kdybys našel klid, získal bys žít dál větší touhu, sílu.
Kdybys našel klid, dozajista lépe bychom se pochopili,
kdybys našel klid, šťastněji bychom zde všichni žili.

Počítám
Počítám statky své, a nevidím lásku,
počítám peníze, a duši dávám v sázku.
Počítám, co všechno nemám i co vlastním,
počítám, do lákavých plánů se často zasním.
Počítám, avšak něco stále mně tu chybí,
počítám, a ztratil jsem dobro, radost ze života, z lidí.

Chtěl poznat
Chtěl poznat - opravdu, a darem tudíž dostal lásku,
chtěl poznat, a tak začetl se do mnohostránkových svazků.
Chtěl poznat, projel proto končiny různé, světa kraj,
chtěl poznat, využil daru a ve svém srdci objevil ráj.
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Viděl jsem

Sloužil jsem Bohu

Viděl jsem, ale někdy měl oči docela slepé,
viděl jsem, jak člověk do úmoru pracuje a louka krásně kvete.
Viděl jsem záři mnohem jasnější než sluneční svit,
viděl jsem, co mám dělat, jak správně, smysluplně žít.
Viděl jsem, a oči mohl jsem mít přitom i zavřeny,
viděl jsem, neboť jsem vnímal srdcem, vážení.

Sloužil jsem Bohu, a neměl jsem skoro nic,
sloužil jsem Bohu, a dostal jsem dvakrát víc.
Sloužil jsem Bohu, a lidé se mně vesměs smáli,
sloužil jsem Bohu, a někteří se mne zas báli.
Sloužil jsem Bohu jen tak, z vnitřní radosti,
sloužil jsem Bohu, a poznal velké milosti.
Sloužil jsem Bohu, lidských duší byl jsem lékařem,
sloužil jsem Bohu, a přitom byl jsem pekařem.

Krutost
Krutost mne prudce objala a na chvíli jsem se jí vzdal,
krutost následně mně nabídla, abych byl jejích vojů král.
Krutost se ke mně vloudila vábnými činy a opojnými slovy,
krutost dobro znevažovala, řka: "Kdo má pravdu, kdo ví?"
Krutost chtěla přistoupit a svobodu mně odejmouti,
krutost na mě nemohla, neboť žiji pro Boha, a to ji velmi rmoutí.

Byla bílá
Byla bílá a skromná, trochu studila a stále mlčela,
byla bílá a raději držela se dále od těla.
Byla bílá a ukázat všem kolem chtěla lásku,
byla bílá a pokorou svou mně z očí strhla pásku.
Byla bílá a vzpomínka na ni mně do očí slzy nahání,
byla bílá a rozpustila se, zemřela tiše v mé dlani.

Koníček můj
Koníček můj prospěšný i dobrotivý jest,
koníček můj rozdává lidem a lásce prokazuje čest.
Koníček můj je snaha poznat dosud nepoznané,
koníček můj předpokládá naučit se vždycky říkat: "Díky, Pane."
Koníček můj učí mne hřbet nepokorný tiše skláněti,
koníček můj přibližuje mne k chování malých dětí.
Koníček můj je činnost spontánní a nevýnosná,
koníček můj je přechod z tvrdé reality do sna.
Koníček můj - ta činnost je shůry, Bohem požehnána,
koníček můj stal se mně obživou, a to byla jemu rána.
6

Ovečky
Ovečky, kráčejte, kudy chcete,
ovečky, kráčejte, přitom ale bděte.
Ovečky, paste se a trvale myslete na pastýře,
ovečky, pomáhejte sobě i druhým vždy v správné míře.
Ovečky, buďte pořád ovcemi a nikdy ne vlky,
ovečky, pamatujte nejen na svá břicha a krky.
Ovečky, milujte všechny družky, druhy stád,
ovečky, s Vámi svět roste, s Vámi by i pad.
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Z očí ať Ti láska svítí
Z očí ať Ti láska svítí,
radost, s níž chceš žít,
v očích snaž se dvě studánky míti,
k lásce přidat duše pokoj, těla klid.
Z očí ať Ti láska svítí
a živí lidské naděje,
veškerý smutek světlo jejich ať zachytí
a nechť na světě jen dobře je.

Tři básně
Tři básně cestou z práce napsat jsem stačil,
v trolejbuse vedle muže, který se trochu mračil.
Vedle mne on a zároveň i Bůh dobrotivý seděl,
ten mně verše krásné do mysli napověděl.
Tři básně cestou z práce napsány byly,
aby nás vedly, aby nás pohladily.

Věřil jsem pouze sobě
Věřil jsem pouze sobě, a proto jsem i pad,
věřil jsem pouze sobě, Bůh přesto měl mne rád.
Věřil jsem pouze sobě, bylo to špatné řešení,
věřil jsem pouze sobě - to každého k opaku dobra pozmění.
Kdo věří pouze sobě, ten neutiší duše hlad,
kdo věří pouze sobě, má sklony k šlechtění svých "vad".
Kdo věří pouze sobě, je Bohem také milován,
kdo věří pouze sobě, ten nebývá sluha, ale pán.
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Kdo věří pouze sobě, ve společnosti obvykle výše stojí,
kdo věří pouze sobě, ten po smrti se dalších chvilek bojí.
Kdo věří pouze sobě, ještě příliš moudrý není,
věříš-li pouze sobě, odlož tuto víru, velmi se to cení.

Bydlím s Bohem
Bydlím s Bohem, v 2+1 máme svatostánek,
bydlím s Bohem, on navštěvuje i můj malý krámek.
Bydlím s Bohem, skrze srdce spolu tiše hovoříme,
bydlím s Bohem, vše pomalu si společně vysvětlíme.
Bydlím s Bohem i s hodnou ženou svou,
bydlím s Bohem - s láskou, s vírou mou.

V prachu jsem ležel
V prachu jsem ležel a ti, kdo šli kolem, si mne nevšímali,
v prachu jsem ležel a nejchudší almužnu mně dali.
V prachu jsem ležel, byl lidmi pomlouván a zavržen,
v prachu jsem ležel, abych později byl světlo bílé jen.
V prachu jsem ležel, abych si uvědomil a vztahy se ujasnily,
v prachu jsem ležel, byl to dobrý počin na cestě k mému cíli.

Tichá modlitba
Tichá modlitba mně všechno, po čem toužím, dává,
tichá modlitba šlechetné impulsy srdce dokonává.
Tichá modlitba rozum tiší a projasňuje,
tichá modlitba nebo báseň pro každého k zkrásnění tu je.
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Bůh Tě má rád

Žij tak

Bůh Tě má rád, Bůh Ti věří,
lepšího přítele nalezneš stěží.
Bůh Tě má rád, pozorně a trpělivě se kolem sebe dívej,
jeho slova, znamení a nápovědy svojí duší vnímej.
Bůh Tě má rád, Bůh Tě nikdy neopustí,
věř, miluj a dávej, a všeho budeš mít dosti.

Žij tak, aby ses nikdy nermoutil a za své činy nestyděl,
žij tak, abys vždy lásku kolem sebe rozdával a uviděl.
Žij tak, abys pro ostatní zářný byl vzor,
žij moudře srdcem, toť v Boha první vnor.
Žij v úctě, lásce a porozumění skutečně se všemi,
žij tak, a nalezneš ráj již tady na Zemi.

Nevěřím v Boha

Cestou z práce domů

Nevěřím v Boha, vždyť tamhle se lidé vraždí, bijí,
nevěřím v Boha, muži jsou nevěrní, pivo víc než vodu pijí.
Nevěřím v Boha, ženy se podbízí, šplhají po žebříčcích kariéry,
nevěřím v Boha, láska se sune někam do pornosféry.
Nevěřím v Boha, Bůh není, šel už dávno spát,
nevěřím v Boha, o sebe dbám, sebe mám jen rád.

Cestou z práce domů míjel jsem četné hloučky lidí,
bručeli a nesmáli se, ukázat své lepší "já" většinou se stydí.
Cestou z práce domů potkal jsem maličkého ptáčka,
žížalí byla hostina a po ní veselá s ním povídačka.
Cestou z práce domů pomohl jsem stařence na přechodu
a na okně úřadu dal žíznivé květině do misky vodu.
Cestou z práce domů mne stromek větví zlehka pohladil,
cestou z práce domů jsem uprostřed Boží lásky stále byl.

Kdybys věřil
Kdybys věřil, poznal bys mnohem víc,
kdybys věřil, stačilo by Ti skoro nic.
Kdybys věřil, s životem bys neprohrával,
kdybys věřil, vůbec by ses neobával.
Kdybys věřil, duše Tvá by krásněla,
kdybys věřil, nedával bys druhým tolik do těla.
Kdybys věřil, za Tebou šly by davy,
kdybys věřil, viděl bys lidi potřebné, toužící a ne pávy.
Kdybys věřil, pohled Tvůj na život by se změnil,
kdybys věřil, Bůh ještě víc by si Tebe cenil.
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Můj život je jenom dřina
Můj život je jenom dřina,
potu ze své tváře piji, co jiný pije vína.
Můj život je jenom dřina,
nesouhlas s tím velký se ve mně dosti často vzpíná.
Můj život je jenom dřina,
a prý je to pouze moje vina.
Můj život je jenom dřina,
změním to, určitě, začne kapitola jiná.
69

Opravdové poznání

Ti, kdo mně zůstali věrní

Opravdové poznání
jako déšť do země do otevřených lidských srdcí vniká,
opravdové poznání
očišťuje, povznáší a nás všech se týká.
Opravdové poznání
nikdy nezraní jako nůž a jako léčivý pramen stříká,
opravdové poznání
- Pánbůh Ti pomáhá, Pánbůh Tě miluje - i strom to říká.
Opravdové poznání
- všechno je spravedlivé a nikdo na matičce Zemi nepyká,
opravdové poznání
je vzácné - každý z nás se s nepravostí v sobě potýká.
Opravdové poznání
- jen letmo se člověk jasného světla dotýká,
opravdové poznání
- nic bez snahy, lásky, vůle a Boží přízně nevzniká.

Ti, kdo mně zůstali věrní, stále k světlu jdou,
ti, kdo mně zůstali věrní, chrání se před tmou.
Ty, kdo mně zůstali věrní, Bůh do své sítě zachytí,
těm, kdo mně zůstali věrní, sluníčko zasvítí.
Ti, kdo mně zůstali věrní, dál správným směrem usilují,
ti, kdo mně zůstali věrní, Boha, a ne sebe opěvují.

Nic nevím, pouze to cítím

To ne já, to Bůh tak mínil

Nic nevím, pouze to cítím,
že dělám dobře či naopak se do bolesti a k nemoci řítím.
Nic nevím, pouze to cítím,
zda budou potíže anebo zda do dlaní své štěstí chytím.
Nic nevím, pouze to cítím,
láska je mým pokrmem, utrpení pitím.
Nic nevím, pouze to cítím,
bez Boha nevěděl bych někdy jak naložit se svým žitím.
Nic nevím, pouze to cítím,
ač sám slabé světýlko, přesto druhým na cestu vpřed svítím.

To ne já, to Bůh tak mínil
a já rád jen zapsal to, o čem on se zmínil.
To ne já, to Bůh tak mínil
v době, kdy ze svého pádu jsem mnohé vinil.
To ne já, to Bůh tak mínil,
on chtěl, a já se tedy činil.
To ne já, to Bůh tak mínil,
básněmi čistil, co v sobě jsem ušpinil.
To ne já, to Bůh tak mínil,
psal pro mne i pro Vás, aniž se po odměně pídil.
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Stačilo
Stačilo, snad jsem Ti něco připomněl,
stačilo, příště zase to, co teď jsem opomněl.
Stačilo, mysli na Boha víc a více,
stačilo, abys měl zdravé nohy, střeva, plíce.
Stačilo, abys studnu štěstí objevil,
stačilo, sebe jsi pozvednul, a to byl této knihy cíl.
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