
EŠTE  JE  ČAS 

 

Vlhký dych stromov 

zotiera skalám 

vrásky z prísnych čiel 

 

Každý deň vyjde slnko. 

Pre teba, človek. 

Čo viac by si chcel ? 

 

Zem ti verí. 

Prastarou dráhou 

denne pretína vesmír. 

Rieky snívajú bezprízračné sny. 

Vták hniezdo vystlal v kroví 

teplým perím. 

 

Každý deň spieva 

hymnus vďakyvzdania 

život, zakliaty v hrude. 

Krájaš si denne z neho 

svoj diel. 

Ešte je tu. 

Dokiaľ bude ? 

 

Ochráň ho v mocných dlaniach 

človek. 

Navzdory živlom rozbesneným, 

počúvaj hlas 

Zeme i mora. 

Navzdory žrecom 

krvi a tmy, 

zapaľuj fakle človečenstva 

od pólu k pólu. 

Ešte je čas.. 

 

 

 

 

Emília Filipová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

STOPY  TVOJHO  JA 

                                                                                        

Neunikneš im, 

nasledujú ťa všade 

a píšu tvoje curricculum vitae. 

Vtláčaš ich čiarmi papilár 

na hladkú plochu kovu, 

Do detských chtivých očí 

spoza katedry, 

na zdrapy chmár, 

čo blúdia v rannom svite 

 

Ľudské fluidum 

tvojich mocných dlaní 

vynáša život 

k čistým hviezdnym svetom, 

na rozhraní 

dvoch tisícročí. 

Nasledujú ťa všade 

kamkoľvek kročíš. 

 

Stopy tvojich slov 

i tých nevyslovených, 

zavisnú v priestore ticha. 

Odvážne píšeš svoje memoáre 

do brázd mliečnych ciest 

človek 

Zem v užasnutí 

sotva dýcha. 

 

Dotyk tvojich rúk 

na každodennom chlebe 

stopy tvojich nôh 

vo vráskach zemskej kôry, 

neunikneš im 

ami sebe.. 

Svet stúlený je, 

strachom chorý. 

 

Stopy tvojho ja 

raz nakreslia tvoj obraz 

na sietnicu dní 

veľkých zúčtovaní. 

Navždy ponesú 

pečať tvojho srdca, 

tvojich dlaní. 

 

 

 

 



 

DOMOV 

 

Domov je tam, 

kam sa rád vrátiš. 

Domov je skládka slnka 

na časy 

keď deň sa kráti. 

 

Domov je azyl pred búrkami, 

útek zo sivej chmáry - 

z ktorej ti do pohody 

zafúkal 

chladný smútok. 

Istota. 

Balzam na čierne dni 

v kalendári. 

 

Domov je teplé slovo 

keď si zimomravý 

pohľad utajený 

pod viečkami, 

prítulnosť vecí 

neschopných zrady. 

Sú s tebou. 

Každá z nich k tebe vraví 

rečou bez pátosu, 

verná bez výhrady. 

 

Domov je tam, 

kam  sa vždy vrátiš 

s batohom sklamaní 

čo uštedril ti deň, 

keď už nemáš nič, 

čo by si stratil. 

 

Prehraté mince 

zmizli v nenávratne. 

Hráš so životom - 

musíš platiť. 

 

Potom ho zrazu objavíš 

trpezlivo čakajúci 

domov. 

Hneď vieš,že si neprehral 

celkom, 

ak sa máš kam 

vrátiť, 

 

Emília Filipová 

 

 



 

 


