
Andres:  

Slnovrat 
 

O piesni… 

 

Slnovrat je jedna z mojich najosobnejších piesní. 26 januára 2017, 

v deň mojich 30 narodenín som ráno vstúpil do svojej pracovne, kde 

sa štandardne modlievam, no v ovzduší som cítil akúsi zvláštnu 

atmosféru. Bola to atmosféra očakávania, že Boh dnes bude ku mne 

špeciálnym spôsobom hovoriť, no zároveň zvláštny sentiment, že jednu 

etapu môjho života nechávam za sebou a druhá sa začína. Cítil som 

niečo ako smútok a nostalgiu, že už prešlo tak veľa času, no zároveň 

nádej a radosť z toho, čo je predomnou. V tej chvíli som prežil 

akýsi pocit zodpovednosti a túžbu nepremrhať svoj život a s plnou 

pozornosťou sa odovzdať ceste, ktorú Pán pre mna pripravil. A v tom 

celom som v duchu počul, akoby sa ma Pán pýtal,: „Čo chceš, aby som 

pre teba dnes urobil ?“ Po chvíľke uvažovania som veľmi jednoznačne 

vnímal, že si mám žiadať bázeň nikdy od Pána neodísť... a o tom 

ostatnom už hovorí samotná pieseň. Nazval som ju Slnovrat, pretože 

ten znamená v zemepise zmenu ročného obodbia...príchod leta, či 

príchod zimy... cítil som, že aj v mojom živote prichádza nové a 

zrelšie obdobie...(Andres) 
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Text 

 

Január už zvlieka mladosť svojich šiat 

Vítam v sebe tichý Slnovrat 

Nádej ma zdraví lúčmi na stenách 

Na krídlach rannej zory je ku mne nesená 

 

Pýtaš sa, 

„Ak by som dal ti dnes jedno z tvojich prianí 

z nesmelých túžob nevyznaných 

a splnil tvoj najkrajší sen...“ 

 

Vravím ti, 

„Ak by si dal mi dnes jedno z mojich prianí 

a jednú vec z lásky pre mňa spravil... 

nedovoľ mi vrátiť sa späť...musíš ma niesť“ 

 

„Žiadam si bázeň do výšok a chvíľ, kedy som na dne 

Daruj mi túžbu kráčať stále a nepusť ma od seba preč...musíš ma 

viesť“ 

 

Cítim ju v ovzduší 

Aké má meno, netuším 

Jej krása náhle zjavila sa v mojom náručí 

„Stále ma nepoznáš ? Len drž sa ma a neprehráš 

Som večná Božia láska, čo nenápadne kráča s tebou....kráčam s 

tebou...“ 


