
Karol 
Strmeň

Preblahoslavená





23

Magnificat

Spieva, je stehlíkom i lutnou rána,
jasá, že konečne Boh udrel päsťou
a volá: „Oži, bedač zdeptávaná,
tyranov drví pancier jeho bleskov!“

Tak nám to sľúbil na úsvite dejín,
keď prisahal, že ostane nám archou
a z neba príde k svojim osamelým
na vŕškoch venčiť nádej patriarchov. 

Usmiata šíri anjelovo Ave
na celý svet; čo bolo a čo bude, 
pozýva k svojej bezpríkladnej sláve, 
pokorou kotviac v celom Božom ľude,

a nástojí: „Som slúžka ubiedená,
i keď vám nesiem Boha, nášho Kráľa!
Chváliť ma budú všetky pokolenia,
že z lásky som ho láskou milovala.“ 
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Jozefov sen

Poctivý muž, čo deň čo deň si pripne
na ústa zámku, aby neluhali,
keby mu prišlo odpovedať vtipne,
ba dokonca keď Pána Boha chváli,

a denne chodí rovno ako svieca
po krivých cestách, ten má chápať zrazu
úkazy, ktoré pravde protirečia,
a v spore s pravdou obstáť bez úrazu? 

Strašný je živý Boh, keď tvrdo skúša
skrúšené srdce od úzkosti smutné.
V mukách sa zvíja Jozefova duša, 
vrhnutá na dno vysušenej studne. 

Potom však privial milosrdný spánok
vľúdny hlas anjelov a vo videní 
pred Jozefom sa zaskvel bohostánok
v živote čistej Panny utajený. 
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Narodenie Pána

Smejú sa oči vteleného Slova,
Bohorodička padá na kolená.
Vydala kvietok ruža ľaliová, 
raj otvorila brána zatvorená. 

Tmu obráža, že celé nebo horí, 
a to sa skvie len pablesk Božej diaľky. 
Že by sme vyšli z nerúbanej hory
s pastiermi, čo sa náhlia do maštaľky? 

Že by sme prišli z každej strany zeme,
kde rastie pýr a dúha vodu pije,
a zhromaždení v bielom Betleheme
začali pieseň večnej procesie? 

A potom ticho. Zástup pred jaskyňou
zastaví Jozef, vrátnik mlčanlivý, 
a privíta nás peknou materčinou
mlčania, ktoré vníma Božie divy. 
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Pieseň anjelov

Hlboké výšky, svety šírošíre
v slnečných rokoch svetlom pulzujúce,
vzdávajte slávu Bohu vo vesmíre,
jasajúcom jak zaľúbené srdce!

Dovŕšili sa predpísané zimy
a hviezdy ako včelíny sa roja:
pokľaknite a vyspevujte s nimi,
zasvitla noc a ústi do pokoja. 

Znakom vám bude, ľudia svätej vôle, 
že syna Panna do plienok si balí
a z jasieľ sa k vám vystierajú holé
rúčky, čo v srdciach vesmír zbudovali. 

Praskajú ľady nadpozemského rána,
z vysokých nebies živé svetlo plynie.
Obnovuje sa večné detstvo Pána
a vaše kroky vedú do svätyne. 
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