
 

Čas 

Hodiny tikajú. Sype sa piesok. 

Zem sa točí. Strieda sa zajtrajšok a dnešok. 

Ručičky sa krútia. To hodiny tikajú zas. 

No, len sa pozri, ako tikajú.  

Započúvaj sa do tej monotónnosti. 

Tik-tak, tik-tak, tik-tak. 

Uspáva ťa to? To plynie čas. 

 

Čas plynie. 

Aha, ako si to šinie! 

Uteká. No ako, keď nemá nohy? 

Kam a prečo sa tak náhli? 

Akoby ho nejaké silné ruky tiahli. 

Ruky silnejšie ako majú mnohí. 

 

Ba letí až dokonca. 

Letí, letí, všetko letí, nemá krídla, 

predsa letí. 

Rýchlejší je nad vodné šidlá, 

ďaleko za chrbtom zanechá i šarkany detí. 

Veď ani detstvo nie je bez konca. 

 

Nemám čas -  tvrdí mnoho dospelých ľudí. 

Ak ho niekto nemá, druhý ho mať teda musí. 

Či azda ten, kto sa príliš nudí? 

Alebo ten, ktorému sa strata času hnusí?  



 

Môže sa aj stratiť, iste. 

Nestrácaj čas – vzduchom často znie. 

Kam sa podel, či to niekto vie? 

Mali by sme ho nájsť? 

Mala by sa v nás prebrať pátracia nálada? 

No ako sa čas stratiť môže? Kam by mohol zájsť? 

Veď je stále okolo nás a nikto ho nehľadá. 

Či sa snáď rozpadne na spráchnivené lístie?  

 

Nie je čas len veličina fyzikálna? 

Tuším skalár, má iba svoju veľkosť. 

Nemá smer...,a predsa smeruje dopredu.

Kam presne, to je pre nás ako voda kalná. 

 

Kúsok po kúsku vidíme obraz celý. 

Preto by ľudia časom cestovať chceli. 

No on nemá prečo voziť koho. 

Potom sa nečudujme, že sa ku nám správa stroho. 

 

Strih. Už dosť. To stačí. 

Vráťme sa naspäť do reality, keď predstavivosť sa na nás mračí. 

No ako to občas býva, 

realita môže byť šialenejšia, ako sa nám vôbec sníva. 

 

Čas bol stvorený a čas zase pominie. 

Má svoj začiatok a aj ho koniec čaká. 

Je to len otázka času, toto rozhodnutie ho neminie. 

Neuveriteľné. No pravda dokáže byť aj taká. 



 

Ťažko si to vôbec predstaviť. 

Žiť a existivať bez času. 

Funguje len tu, na Zemi, vo vesmíre. Tu sa strieda deň a noc. 

Mimo nich však ďalej nesiaha jeho moc. 

Čas si neurčuje svoju vlastnú trasu. 

To Ježiš ho môže nechať plynúť i ho zastaviť. 

 

Je jeho autorom. 

A ako hrnčiar so svojou nádobou s ním môže robiť, čo chce. 

Raz sa jediná večnosť bude rozliehať priestorom. 

Potom už čas nebude potrebný. 

A vtedy... ho rozbije. 

 

Hodiny tikajú. Sype sa piesok. 

Zem sa točí. Strieda sa zajtrajšok a dnešok. 

Ručičky sa krútia. To hodiny tikajú zas. 

Počuješ to? Áno,... ešte plynie čas. 

 


