
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ThDr. Emil Korba 
 

 
 

SSvviiaattookk  ssppoommiieennookk  
 

Výber z publikovanej poézie 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 Úvodom 

 

 

 ThDr. Emil Korba (01.05.1930 – 27.10.1978) , katolícky kňaz, biritualista, básnik, 

publicista a redaktor katolíckej tlače, v roku 1978, pri príležitosti 25. výročia kňazskej 

ordinácie (28. jún 1953, Praha), pripravil výber zo svojej už publikovanej poézie. Zbierku, 

ktorá má 25 básní, chcel vydať vlastným nákladom „ako prejav vďaky za prejavené 

blahoželania k svojmu jubileu“. Zbierka bola pripravená už k tlači. Sám si pripravil aj jej 

maketu, s predpísanými vydavateľskými údajmi (tirážou). 

 Náhla smrť mu ale navždy prekazila tento plán. A tak teraz, opäť po 25 rokoch, pri 

príležitosti jeho nedožitého 50. výročia kňazského jubilea (28. jún 2003) vychádza - so 

súhlasom rodiny Korbovcov - táto jeho básnická zbierka pod názvom Sviatok spomienok. 

Tak, ako si ju sám pripravil v roku 1978.  

 

 

 

František Dancák 

            editor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Súboj 

 

     Tasíš na mňa meč –  

     ja prak dvíham... 

     Ty na mňa útočíš – 

     ja sa – vyhýbam. 

 

     Si ustatý – 

     peny z úst cedíš... 

     Si celý nešťastný: 

     myslíš, že zvíťazíš? 

 

     Jedno prahom mihnutie, 

     by červenou krvou 

     si za zalial. 

     Ale nie. Ber si všetko! 

     Ja pravicu ti podávam! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Z jesenných meditácií 

 

    Čo slov sa našepkáš ku tomu ránu 

    Tratí sa v úniku jej pôvab žiarivý 

    Jej obraz vyberáš jak z rozbitého rámu   

    a vravíš: Tie oči darmo mámili... 

 

    Jej tôňu ešte stretáš v srdci v srdci bitom, 

    keď slnko spadá v lono strmých priepastí 

    Klesáš v blúdení a smútiš zavše pritom 

    Nebo však tmavie a tu sa nezjasní... 

 

    A vieš, že ona ešte prejde tade. 

    Možno ti vráti úsmev jak mincu stratenú, 

    len jeseň ženie chvíle tie, čo v tomto sade 

    spomienkou jarnou vždy ma zalejú... 

 

    A neplačme zas nad touto premenou! 

    Nesmúťme nad smrťou tohto leta! 

    Smútky sú stále v nás a nad velebou 

    plaču triumfuje tú skromná margareta 

 

    ten kvet nežný a celkom nevinný. 

    A v kvetoch hľadajme lásku 

    I nádej, že teraz, keď sa zmenili, 

    Sa zmenia zas v ružu, ľaliu a sedmikrásku, 

 

    že to sa vráti zas po novej premene. 

    Veští to starý prežitok a všetky dni, 

    čo takto plynuli vždy v čaroch jesene 

    a neboleli nikdy, len rodili nám krajšie sny... 

     

 



Po stopách vojny 

 

   Tu v sebe skrývam toto slovo strašné a také veľké 

   tu v hrudi vlastnej v planúcich bolestiach 

   keď ticho bdiem a blížim sa k trpiteľke 

   tých trpkých tajomstiev čo rodili sa v rozbíjaných mestách 

 

   lebo ich siala ruka času, dlaň bolestná 

   a po jej stopách skvitlo slovo žiaľu 

   Preto dnes moja duša v sebe bolesť má 

   V odblesku spomienok keď hľadí do požiaru 

 

   ktorého kúdoľ dymu sa ešte stále vlečie s nami 

   jak stigma žeravá značená strašnou vojnou 

   jak mŕtvych tvár značená zlovestnými snami 

   všade je. Za nami kráča ulicou námestím cestou poľnou... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Báseň o neistote 

 

   Ach na čo klásť tu ešte slovo na rým. 

   Čoskoro dohorí zapálená obeť mojej prvej lásky 

   Tak ako všetko čo je z tejto zeme, z toho života a sveta. 

    

   Kým cítil som sa spútaným orlom čo pláva vo výškach 

   Spieval som pieseň o slobode 

   Ktorú som zočil v tom, že aspoň cez kľúčovú dierku 

   Vnikal ku mne vzduch a svetlo 

   Utajená pravda zatiaľ spala tak blízko pri mne 

   Na dosah cítil som jej dych 

   Je to jediná moja súdružka 

   Ktorej môžem ešte šepkať slová milovania. 

 

   Tak znenazdajky vyletujú nočné vtáky 

   Ich roje plnia tmavú oblasť nocí 

   Pod zorným uhlom života a smrti 

   Vidím a cítim to všetko 

   Čo ma obklopuje a aká veľká je láska 

   Tých čo ma kedysi milovali. 

 

   Srdce zaspáva pri zabúdaní 

   Pulz umierajúcej krvi mierni slabé výkyvy 

   Táto nemocničná budova chveje sa 

   Cítim to sám v sebe 

   Lebo je strašný záchvev smrti 

   Keď treba lúčiť sa 

   Odchádzať 

   A umierať... 

 

   Ale to je iba pokyn neznámych energií 

   Ktoré hýbu vesmírom 



   Na rozpálenej dlani slnca horí žhavý peniaz 

   Akoby almužna veľkého a najväčšieho Boha 

   Ktorý sa dlho musí zmilovávať 

   Nad žobrákmi tejto zemegule 

   Nad našou biedou 

   Úbohosťou 

   A hriechom... 

 

   Avšak raz príde neznámy trubač a zatrúbi na poplach 

   Poplašné sirény umĺknu ako mlčí všetko 

   Keď vznáša sa nad nami hrôza 

   Desivé zvuky bômb a výbuchov 

   Možno všetko sa bude víriť ako v prachu 

   Ktorý zahalí naše domy 

   Hmlisté okolie 

   A snáď aj celú zemeguľu... 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hosť na zemi 

 

    Najprv si zvlažím oči v slzách. 

    Jak vábivá je cesta k domovu?! 

    Cítili ste čaro to, blčí v srdciach, 

    keď hosť nám vkročí do domu? 

 

    Koľkokrát si k sebe vzdychnem: 

    jak bojazlivý je môj vstup, 

    vždy a všade, kde len vstúpiť stihnem 

    a pozdrav lásky pripojím na slova vrub. 

 

    S chvením beriem podávanú lásku, 

    stoličku, ktorá možbyť, že je zlomená. 

    Však kto z vás vidí v srdci túto vrásku, 

    nech ináč na to myslí a nech sa nehnevá. 

 

    Prepáčte tie voľné slová úprimné. 

    Vravím vám: Slza mi ich zvlažila 

    a tej vždy šepcem: Buď pri mne, 

    by v radosti si ma verne strážila. 

 

    Veď každý deň je nová návšteva, 

    stretnutie nové s opakovaným bozkom. 

    Neisto sa dívam z nábrežia 

    tejto zeme, kde cítim sa byť iba hosťom... 

     

 

 

 

 

 



Hviezda veľkej nádeje 

 

    Dnes bol som v chráme proletárov 

    Pred oltárom horeli veľké sviece 

    Jediná hviezda najviac žiarila 

    Bola to hviezda Lásky! 

 

    Dnes bol som v chráme proletárov 

    Ľuďom sa v očiach zažíhali hviezdy 

    Ich plam pretínal kostolné šero 

    Jak jediná hviezda nádeje! 

 

    Dnes bol som v chráme proletárov 

    Znela stále iba jedna pieseň 

    Ktorá spievala o Živote a o Práci 

    A chválila Najvyššieho Boha! 

 

    Dnes bol som v chráme proletárov 

    Ten kňaz bol podobný sv. Františkovi 

    Ktorý prvý parceloval nádeje bohatého otca 

    Pretože ešte väčšmi miloval blížnych! 

 

    Dnes bol som v chráme proletárov 

    Však sen môj zbudila hviezda 

    Hviezda ktorá zapaľuje veľké sny 

    Láskou, Nádejou a Skutočnosťou! 

 

    Dnes bol som v chráme proletárov 

    A žiariacu hviezdu som v očiach mal 

    Verím jej tak ako verím každej nádejí 

    Že vstúpi do sŕdc ľudí...! 

 

 



Odchod do práce 

 

6 h o d í n  r á n o 

 

Ešte je dobré, ešte hreje tak 

manželka, deti, posteľ, perina 

a možno i sen 

ktorý sa vlepil do spánku 

v ktorom zjavila sa podkova 

Prastarý predobraz budúceho šťastia 

v podkovu zložené ústa 

v úsmeve plnia proroctvo 

o ktorom dnes sníval súdruh Štefan Kalina 

i jeho žena 

maličké deti 

Janko a Mária 

 

7 h o d í n 

 

Do čižiem sa vtiahla ťarcha chôdze 

Fajočka horí prekrásne 

a šedý dym mu stúpa spod očú 

a ponad rozpálenú hlavu 

haliac pečať tejto rozlúčky 

aká je každé ráno 

a každý deň je ako prológ v básni 

ako srdce v samom tele človeka 

 

o d c h o d 

 

A potom iba brána ticho treskne 

na slabý dozvuk prievanu 

ktorý nanajvýš zobudí 

štvorročného Janka 



Tomu sa sní o koňoch 

a o vojakoch 

ktoré z neba nosí Ježiško 

pre malé dobré deti 

Toto je kúzlo ozaj úchvatné 

A ty ho objavuješ 

Vo svete prostej nádhery 

vo svete bez fotelov 

a bezkomfortných ľpení 

ktoré sú jak prebytočné jedlá 

na zhnilom stole buržujov! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Podobnosť vecí 

 

    Človek má mnoho vecí 

    Práve tak dobrých a asi toľko zlých 

    Oči ľudské sú nevyspytateľné 

    Skrývajú tajomstvo, Čaro a Falš 

 

    Ale v tých očiach som predsa našiel čosi krásne 

    Veď predsa tam svieti láska, ktorú zapaľuje lampa srdca 

    Ľudia sú dobrí a mohli by byť aj ľuďmi 

    Ale tých vecí dobrých a zlých je strašne veľa 

 

    Dnešná pieseň o láske a nenávisti splynula 

    Je to matematický zlomok ktorý sa rovná nule 

    Je to rovnica dvoch neznámych veličín 

    Ktoré nevypočíta ani mŕtvy Archimed 

 

    Táto rovnica siaha ad infinitum 

    Znamienko plus sa zmení hneď 

    Iba si povieš prenásobím ťa mínus jednou 

    Láska prenásobím ťa nenávisťou 

 

    Dnes hľadám už iba uhlíky v očiach ľudí 

    Tak ako keď z vlaku vypadávajú iskry horiace 

    Všetko je podobné veciam najpodobnejším 

    Ako aj uhlík, ktorý má podobu žiariacej slzy! 

 

 

 

 

 

 

 



Staroslovienska služba božia 

 

    Blagosloven Bog naš vsegda... 

 

    Orgán sa nerozzvučal, ako inde, aj tak to krásne je 

    Hlas týchto ľudí doznieva a chváli 

    Hospoda Boha, Isusa a svätí nádeje, 

    útrapy a bôle, čo na ceste sa vzali, 

    ktorá nikde nekončí a nikde nezačína 

 

    Je slovo ich tak smutné a rozplývavé 

    že spadá zľahka v rozochvelý tón 

    Lež verše tie sú milé Bohu, jeho sláve, 

    veľkosti a velebe, že isto vyslyší každého a každý ston 

    zahľadí jak z milosrdných Najmilosrdnejší 

 

    Ot vsich i za vsja... 

 

    Tak vraví boží služobník a obeť obetuje 

    Nie Perúnom, nie Vesnám a Svantovítom 

    lež Bohu živému. Dá cítiť sa jak obletuje 

    neviditeľný roj anjelov ho v chlebe skrytom 

    V kalichu až do dna zlatom 

 

    A ľud ho víta, s bázňou pristupuje, s plnou dôverou 

    Nadmieru uchváti už i pohľad letmý 

    v lyžičke víno, chlieb a Isus s plnou mierou 

    vstupuje do ich sŕdc a do každučkej tepny 

    radosť sa v srdci rozplýva 

 

    Da ispolnjatsja usta naša... 

 

    Áno, ústa naše sa naplnili chválou o Tebe 

    Pieseň doznieva, lež v srdci znie a bude znieť 



    Chorál úchvatný, čo zvádza k velebe, 

    o sláve, priam do boja ťa zve, keď môžeš zrieť 

    takúto Boha oslavu, štýl praotcov a vrúcnosť predkov 

 

    Možno to vďaka ani nebola, to chvenie 

    pobadá a silne vrie mi v celej duši 

    Je celkom jako z nás i prosba za vrátenie 

    k slovám, že bude pastier jeden týchto duší 

    ktoré Kristu verné sú... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Banícky hold 

 

    Nádeje vaše padajú 

    Jak slová šedí do priepasti 

    Každé ráno včas a každý boží deň 

    Odchod váš vás viacej nezabolí 

    Na cestu do hlbín sa slnce nepridruží 

    len stále verná karbidka 

 

    Náš obdiv neúmerný hĺbkam týchto baní 

    je ako prosba láskavá 

    za vaše začmudené tváre 

    za vaše srdcia 

    ktoré sú belšie 

 

    než napudrené líca vycivených panien 

    ktoré sa placho dívajú na svoj bezbolestný osud 

    Z nábrežia tejto zeme vysielajú svoje túžby 

    Podobné dymu 

    Vy, poznáte ho lepšie ako vlastné žily 

    ako vlastnú päsť 

    Stuhnutú často ako v hrobe dym 

    Vy, zaklínači plápolu, ohňov a prachov uhoľných 

    sa vysmejete krehkým bábikám 

    a hrdo prijmete tak skromné hodovanie 

    od tých čo nie sú ako tamtí 

    A srdcia majú vaším podobné!   

 

 

 

 

 

 



Verše vianočného ticha 

 

    Narodí sa Ježiš v čase tomto snežnom 

    keby sa i v tebe zrodiť vedel anjel 

    a v ľuďoch lásku zapálil sviežou 

    piesňou krásnych kolied vianočných 

 

    Nauč sa prosiť ako ja som prosil 

    Za nič iné iba za hviezdu 

    Ktorú v žiari pastier videl a Ježiš nosil 

    v láske, viere, nádeji... 

 

    Priblíž sa ku mne takto ešte viacej 

    obrazom domova pozdravím ťa malú 

    v postieľke – a k hlávke tvojej spiacej 

    položím dar svoj vianočný 

 

    A viem jak vrúcne tešíš sa na Štedrý deň 

    Po cestách, lesoch, záhradách snáď sneh sa bude smiať 

    Myslím teraz na všetko, lež najkrajší je sen 

    ako mi bude z neho ubývať.. 

 

    V tichu vianočnej noci 

    Anjeli rozprostrú jasné svoje krídla 

    Preto padá čistý biely sneh 

    na naše domovy, príbytky i vtáčie sídla 

 

    Preto prosím v pokojnej noci dohviezdnej 

    za pokoj ľudí na zemi 

    Za lásku, mier a odstránenie biedy 

    Bratský ti píšem v nadšení 

 

    sestričko malá, pros so mnou spolu 



    za toto všetko čo vravel som a čo ti ešte poviem 

    a večer modlitbou u večerného stolu 

    spomeň si na to vrúcnou modlitbou! 

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hrsť spomienkových veršov 

 

    Detstvo mi blýska v hlave ako v ruke peniaz. 

    Znova kladiem kvety na čerstvúčky hrob. 

    Znám to miesto tragické a plakal preň som neraz. 

    Môj strýc Rudolf, robotník na píle, v špitáli nám dokonal, 

    keď predtým ťažký dub ho povalil... 

    

    Zmocňuje sa ma úžas, stesk a bolesť, 

    keď smrť svoj mrazivý zrak uprela 

    na malý, nežný kvet, nerozvitú ratolesť: 

    Anička Šumerová nám na zápaľ umrela 

    v deväťsto tridsať šiestom roku... 

 

    Veľa je spomienok, ktoré zvonia žiaľom. 

    Smutný bol čas mobilizácie, keď matky naše plakali 

    a nenávistne rušne cudzích spoločností odvážali krajom 

    otcov nám na miesta, čo mena nemali; 

    okrem značky poľnej pošty... 

 

    Jak cudzo znie reč, že vytvárajú vojská a skúšajú sa zbrane 

    že v troskách ruiny stavať chcel by strojca nových vrážd. 

    Domovy naše v kľude spia a pri pohľade na ne 

    zviera srdce tvoje divný stesk, 

    že stlieť by mohli ľahko v novom požiari. 

 

    Tu chcem, aby si sa znova ozvala 

    na pieseň výhražnú sa meniac. 

    Tragikou strýca, túžbou žiť, ktorou volala 

    Anička malá a všetci mŕtvi bez viny, 

    ktorí žili, chceli žiť a nedožili! 

 

 



Moja pieseň 

 

    NIČ NIE JE TAK MALÉ 

    aby mohlo ujsť hladinám vôd 

    vzdušnému tlaku belasých výšok 

    a zemi, ktorá i najkrajšie telo rozloží 

    v popol a prach. 

 

    Človek sa stal pokušiteľom vlastných túžob, 

    zapálených krásou, úchvatom i závisťou, 

    tam, tam vkladá básnik svoje rýmy 

    ktoré žiadny kritik nezjasní a nezveličí 

    iba rozloží, iba povie, 

    čo básnik nikdy nechcel povedať. 

 

    I V MOJEJ PIESNI ZNELA... 

    i v nej som zhrieval žhavý zápal 

    ktorý nerozpáli za mňa nikto pod slnkom 

    a hviezdy zhasnú skôr 

    než objavím si vlastné súhvezdie. 

     

    Byť pútnikom... 

    to chcenie značili už moje prvé kroky 

    od kolísky k stolu 

    a potom ďalej, ďalej a vyššie. 

 

    POTOM PRIŠLO POZNANIE... 

     a bola to viac než skutočnosť, 

    bola to pravda života, 

    ktorú sa bojím uznať. 

 

    Cez to všetko velebím ťa, detstvo, 

    a do vďačnosti vplietam celý vlastný čas, 



    ľutujúc, že jeho zlomky posledné 

    nezvelebím ako živý. 

 

    Môj život mi zavše pripomínal 

    nerozrezanú knižku plánov, 

    notes plný dlhých poznámok 

    v uzavretej aktovke... 

 

    A POTOM PRIŠLA CESTA K OLTÁRU, 

    ktorú mi nikto neukázal, 

    na ktorej nikto nevracal ma späť. 

    Ja šiel 

    ja vzal jarmo 

    pod klenbou pražskej katedrály, 

    žiariace júnové slnko bolo živým svedkom, 

    keď moje srdce skladalo prísahu a vernosť Tomu, 

    ktorý tisíckrát bol zradený.  

 

    NAJKRAJŠIE VŠAK BOLO DOMA: 

    Babička, ani Vy ste necítili, 

    keď biednu, k zemi učupenú chalúpku 

    premieňal som v katedrálu snov 

    a z rušného víru života a sveta 

    dvíhal do ticha svätostánkov 

 

    Verím dodnes, 

    že v tichých súmrakoch nad ňou ešte horia 

    moje hviezdy, 

    moje srdce, 

moje detstvo.  

 

Ešte sa vrátim k záhonom, 

pod občerstvujúce koruny verných stromov, 

vtáčí spev mi návratí chuť k mlčaniu, 



bubnovanie letných dažďov pristaví ma k oblôčku 

a znovu budeme dávať slobodu muškám lapeným... 

 

VRÁTIM SA, VRÁTIM A PRÍDEM, 

prídem sviečky zapáliť na vianočný strom 

a privlastním si detstvo na chvíľu, 

ako najkrajší dar 

každých mojich Vianoc!  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Podvečer 

 

   Nad Tebou nebo dýcha, čuješ tlkot jeho nadoblačných pŕs. 

Sen výšin vesluje a obzor premenil sa v more. 

   Počuješ pieseň vtáka. 

   On svoju pieseň túžob drobí v podvečernom lete, 

   ale ty nie si schopný odvďačiť sa viac než obdivom. 

   Podvečer bubnuje súmrakom a skonáva zas jeden deň. 

   Jeho sekundy sa mrvia. Mrví ich lesk svätojánskych mušiek. 

   Zvuk mláťačky tíchne v záhumní, vychádzajú hviezdy a nebo tmavé je.

   Vždy v detstve myslel som, že v noci život umiera. 

   Veľa bolo vecí nezmyselných a človek veril im. 

   Keď umreli pred mojím zrakom, bol to prenádherný pohreb. 

   Pochovával som ich sám a bez ľútosti. 

   Pochovával a spieval hymnus vzkriesenia. 

   V podvečer takto vždy býva krásne. 

   Sladké usínanie kriesi túžbu ráno opäť vstať. 

   Vstať a žiť. 

   A pozdraviť ráno úsmevom a túžbou, 

   ktorá jednotí nás azda najviac zo všetkých, čo známe. 

   V podvečer je všetko krajšie. 

   Najkrajší život vstáva z útrob nočných tíšin. 

   Ráno nás ľúba v jagavom svetle lúčov slnečných. 

   Melódiu svitania vylúdili ranné spevy vtákov. 

   I kvety spievajú s malou slzou rosy. 

   Jej vlaha stačí na pretrenie očú. 

   A na to, abych mohol riecť: 

   Krásne ráno – krajší život. 

   Hľa, rodí sa v tebe, najkrajšia domovina moja!  

 

 

 

 



Spev ruží na otcovom hrobe 

 

    Farba ruží ma nikdy nelákala tak ako ich vôňa 

    V cudzej malej záhrade 

    (našou bola len jej nebeská výška, 

    vtáčí spev na susedových stromoch 

    a jasné sny za bezmesačnej noci) 

    odvial ju rozbresk rána 

    V preľudnenej samote sveta 

    sme miesto pre ňu márne hľadali.... 

 

    V krehkej nádhere nezrozumiteľných slov 

    už neosloví svitanie 

    Ak, áno, tak iba tichom svojho mlčania 

 

    Zvädnuté ruže detstva šíria vôňu dávnych rokov 

    Herbár v ruke pamäti 

    Sú v ňom všetky otcove ruže 

    Vôňa starých pohľadov 

    Má meno prvej nezabudnuteľnej lásky 

    a svetlo, aké dáva iba rozžiarený vianočný strom 

    Hľadáš pod ním nerozbalené dary 

    všetkých štedrých dní a nocí 

 

    Živá vôňa lásky s mŕtvym nikdy neodchádza 

    Hrob tela nie je jeho korisťou 

    Hrob je drobný sad v aréne neskosených tráv 

    Na mieste za mestom 

    Zelená kolíska tých, čo sa už nikdy nenarodia 

    Stanica prestupu do mlčiacich krajín všetkých 

    ktorí nás iba predišli 

 

    Hlas mlčí ako tichý rozklad tela 



    Len vôňa ruží spieva ako by tu bol 

    ako keby žil 

    ako keby spieval s nami... 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nevnímaná otázka 

 

   Dno vnímania je prázdne ako pohľad zo zničenej veže 

   Vyobcovaný zo snov a nádejí sa stávaš predavačom nežiadúcich obáv 

   ako celebrant v chráme neistoty 

   (ktorému zničili oltár, zneuctili kalich a pretavili sviece) 

 

   Rizikom fantázie odhaľuješ najslnečnejšie miesta na zemi 

   v nočnom úbore oblakov ich môžu spatriť iba slepci 

 

   Vzývateľ neopätovanej lásky skončil litánie k svätým 

   Svoje prosby premenil na výčitky 

   a staré sny zalial novým dúškom čakania 

 

   V hodinách odchádzania sú živí k mŕtvym neľútostne krutí 

   v minúte navždy strateného dychu 

   vykážu im malé miesto pod zemou 

   a ešte menšie v pamäti  

 

   Neopakovateľný zázrak vzkriesenia bledne už i v našej fantázii 

   Toky riek až dosiaľ nebolo možné obrátiť, ani zastaviť 

   Čo ak dravosť prúdov prastarých vzdá sa kľudným tokom vysychania 

   A na dne vnímania sa zaskvie iba nevnímaná otázka? 

 

   Zakliata do hrotu trpkých výkričníkov 

   pripútaná ku koreňom výčitiek, 

   zvierajúca srdce až do prasknutia 

   . . . . . . . . . .  ? 

    

   Keď ľudská vďačnosť podľahne raz neúprosnej skaze 

   čo zostane z jej popola v prievane závisti a vzdoru? 

 

   Azda psí brechot v polnočných tmách 



   Azda nový Judáš matrike prekliatych 

   Azda slovo, ktorému len mŕtvi budú rozumieť 

 

   Neopakovateľný zázrak vzkriesenia sa približuje k snom 

   Vstupuje na dosah pravdepodobnosti 

   V trpknúcom úžase diktuje možnosti a triedi predpovede 

   S otáznikovou slučkou chvenia s nami nás sa pýta: 

    

   Čo všetko môže byť a nebyť 

   keby sa tak stalo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Za navrátenie slnka 

 

   Vstup do dňa požehnaná doba slnečného jasu 

   Dávno ťa vzývajú rybári na brehoch pustých 

   Daj vetru šepotať, vode blčať 

   a vtákom pozvoľ spievať naplno 

 

   Je to ako prosba v hĺbke našich srdcí 

   ktorí plačú hlasom tklivých zvonov 

   Námestia prázdne a opustené bdejú 

   Čas k ránu neodvratne blíži sa . . . 

- - - 

 Sú cesty ďaleké a ty ich nerozoznáš 

Srdce si divnejšie než pľúca divých vtákov 

Reč naša cudzia je 

a človek cúva sám pred sebou . . . 

 

Ale si ako únik zo šialenstva chvíľa moja 

Víchrice zúria prečasto a ja ich cítim 

Istoty doliehajú ako brvná dodrúzganej lode 

ktorá viezla nádeje z ďalekej cudzej zem . . .  

- - - 

Preto kým vzklíčiš znova v tehotenstve sviežom 

Knôt dotlie a svieca dohorí 

Ich odchod viac už nezabolí 

Plač bude prídelom na najväčšie sviatky 

 

Slzy spodobnia v sebe každé odchádzanie 

znova ich srdce plodiť bude ako predvčerom 

Ale je tu ešte požehnané slnce 

na ktoré i slza hľadí ako nádej 

 

    (Úryvok z cyklu) 



V tichu čakania 

 

 Krajina vzdychov zatrpklých, kde ťažko cítiť teplý dych 

 Vánky predvečerné, spevy zvonov za súmraku, veleba hviezd v tmavom srdci noci 

 Blízkosť vaša desí. Vzdialení od kruhu skutočnosti nevidíme 

 Tak rozhrňujete tmavú oponu tajomstiev a spevu úchvatného 

  

 Rád bych sa rozpamätal na deň svojho zrodu. Na ten prvý máj 

 Škoda, že spomienky krátky majú vzlet a hynú v stojatých vodách pamäti 

 Po rokoch vracajú sa iba ako bledé túžby po obraze detstva 

 Len v čase usínania ich lono je vábnejšie než kdekoľvek inde 

 

 Pri srdci stavajú svoj teplý krb a zapáľujú vatru 

 K nej si chodím zhrievať vlastné výčitky a stuchlé rozjarenia 

 Chcem, aby tlela v speve, čo zaráža môj dych a slovo v tomto čase 

 Je časom strmých neistôt i rozprestrených nádejí 

 ––––––– 

 Ó, ty, majestátna noc s hviezdami a bez anjelov 

 Ruky pokorných sú späté k modlitbám 

 Duchovia strážni, s nami buďte v uzamknutom tichu čakania 

 Zázraky pribité na perutiach stonov diať sa nebudú 

 

 Ó, svetlo, ktoré dotýkaš sa týchto vysokánskych hor, oblakov a poschodových domov 

 Svieť a neprestávaj, kým ráno nevystúpi z brehov nočných tíšin 

 Aby oči naše neoslepil zázrak svitania 

 A to, čo vidieť chceli sme, nestalo sa neviditeľným 

 

 

       (Úryvok z cyklu) 

 

 

 

 



V štedrovečernom osamotení... 

 

  Súmrak posvätného dňa sa bez žblnkotu prelial do dohviezdnej noci 

  V tíšine domova s tebou tíško mlčí tichý hviezdny svit 

  Práve sa dotkol bielych záclon, obrazov a stola 

  V krajine srdca rozochvel struny ciev až do prasknutia 

  Keď sa rozochveje srdce 

  Človek spomína 

  (úsmevmi i slzami) 

  Ó, vy, blahodárne slzy 

  Požehnané kvapky ľudskej krvi 

  Horkosť vás prebaľuje do rúcha priezračnosti 

  Pripútajte k sebe povinný úsmev radosti 

  a spútanej vôli dajte oslobodzujúcu odvahu k tomu 

  aby sa človek za vás nehanbil 

 

  Hodiny pred polnocou bijú zreteľne a tklivo 

  Rozochvievajú bôľ 

  Na aký v mlčiacom čase vianočného čakania 

  si nikdy nebol zvyklý 

  Tŕpky pulz osamelého srdca nad štedrovečerným stolom 

  beznádejne hľadá matku... 

  Čakáš, že azda nový zázrak rozprestrie nad bielym obrusom 

  dosiaľ nevnímanú radosť jej sĺz 

  nehu najvernejšieho úsmevu 

  a dar 

  ktorý nikdy nebolo treba rozbaľovať 

  Priesvitne žiaril previazaný zlatou stuhou lúča betlehemskej hviezdy 

  Mal vôňu olív z požehnanej Svätej zeme 

  i záchvev úzkosti z plaču neviniatok   

 

  Tak dozrieva plnosť chvíľ a prijímanie darov... 

  Skromná náročnosť plameňa dohasínajúcich sviečok 



  odvieva s dymom bledý sen do tmy noci 

  Vonku i v tvojom vnútri 

  na všetko milosrdne padá bielučký sneh 

  Tak nežne, nehlučne a nenápadne 

  ako by prilepoval známku v rohu pohľadnice 

  ktorú si chcel poslať kamsi do nebies 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Z lesného zátišia 

 

   Dodnes zostal les za rodným mestom Jedlovcom 

   Po jedliach zdedil už iba ak to meno 

   Stretávam tam stromy svojho detstva 

   Nezostarli 

   Predbehli ma iba v raste 

   Keď ním kráčaš 

   v mlčiacej spomienke znovu ožíva 

   dychtiace chvenie detských rokov 

   a svorku vybájených vlkov 

   v zapätí vystrieda 

   svorka vzrušujúcich spomienok 

   Dýchaš pľúcami vtače tohto lesa 

   Chveješ sa lístím týchto stromov 

   Po plachej srnke na pokraji lesa 

   zostala v pamäti ešte dýchajúca stopa... 

 

   Slnečný koráb brázdi more nebeských výšok 

   Vesmírny prístav západu sa žiarivo kmitá v diaľavách 

   Až v tichom súmraku sa slnko vracia k svojmu domovu 

   ako dieťa na zavolanie starostlivej matky 

   V kozube nočného dozrievania zhasína zas jeden zrelý deň 

   Ale ešte je čas zhasnúť 

   Čas šerého stmievania príde 

   Iste príde 

 

   Spomínam na Gulbranssenovu trilógiu 

   o večne spievajúcich lesoch 

   Azda preto, že som ju prv raz čítal 

   práve v tôni týchto stromov 

   Ozýva sa v nich 

   Ozýva sa v tebe 



   Ozýva sa v každom z nás 

   Najčistejší hlas 

   súmračným šumom podvečera spieva 

   slastnú uspávanku rodných hrúd. 

 

   Ktosi mi kedysi vravel: 

   Krása stromu je v jeho korune 

   Úžitok v plodoch  

   a sila v koreňoch, 

   ktoré kotvia hlboko v zemi 

 

   Naša rodná! 

 

   Zovri korene vlastných detí v najvernejšom objatí 

   a v tichom šume súmračného usínania, 

   i v očarujúcom svite brieždenia, 

   mocne premeň toto stretnutie 

   na hrdý spev 

   o veľkosti a kráse tvojho dozrievania! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Na svet som prišiel nedávno 

 

   Na svet som prišiel nedávno, čo z toho vznikla báseň 

   Bol rok tisíc deväť sto tridsiaty a práve prvý máj 

   Nad mojím zrodom babička držala tak skvostnú kázeň 

   Ja som plačom sprevádzal jej radosť a potom spal... 

 

   Spal dlho, spokojne – ako mi o tom vravia dnes 

   Odbojne som odmietal mlieko, aj teplú vodu 

   Na husliach hrali mi, na dvore zavýjal pes, 

   otec radosť mal a príbuzní zašli do obchodu... 

 

   No, krstniatko vtedy nemyslelo na ich vzácne dary 

   V cerkvi plakalo, keď z kropeničky voda špľasla 

   Na malé očká, čo vidieť takmer nebolo v tej tvári 

   Nesmelej – tam celá naša rodina si kľakla 

 

   pred oltár a ďakovala Bohu razom 

   Za štedrosť v starostiach, za syna, krstniatko a vnuka 

   Neviem koho prosbu splnil som, keď kňazom 

   som sa stal – tá túžba sa mi však nástojčivo núka 

 

   už oddávna v hĺbke vnútra, mojej duši 

   Mal som rád kalichy, oltáre, obrážteky sväté 

   a myšlienka na večnosť ma neprestajne kruší... 

   Teraz už aspoň takto zhruba cítite a viete 

 

   prečo som v túžbach odvážny a hladný 

   Dobrý Boh ma miluje – Chcel som jeho sluhom byť 

   a náš statočný ľud viesť lásky sadmi 

   Učiť ho verne milovať, učiť krajšie žiť... 

 

 



Novému roku 

 

Vítame ťa s úsmevným pozdravom 

Vnímavou slzou čílskeho dieťaťa 

Lesklou pohľadnicou slastných želaní 

s čerstvou pečiatkou na nenalepenej známke 

Miesto odoslania : naša stará Zem 

Adresát : ľudia dobrej vôle 

S naliehavou poznámkou : expres – rekomando, 

nie do vlastných rúk, 

no do vlastného srdca 

 

Posolstvo túžob kladieme na prah 

tvojich, ešte zatvorených dverí 

Otvor ich svojím prvým krokom 

S požehnaným šťastím pokoja 

vstúp do jeho dní a nocí 

Premeň sa na jasné svitanie, 

ktoré nepohltí dravý súmrak poškvrny 

V spomienkach na budúcnosť 

nezacloň istotu prítomnosti 

Nech mocnie naša schopnosť premieňania 

Krásne nech sa stane krajším 

Dobré lepším 

* 

Najkrajší zázrak tohto dozrievania 

sa nesie tichou ozvenou v polnočnej tme 

Nechce byť snom uháňajúcich vetrov 

Prichádza, aby zostal 

Prináša, aby dal 

a klope, 

aby sme mu otvorili ! 

 



Z Prahy a domova 

 

    V Prahe v Stromovke štebotajú vtáci 

    v záhrade tejto priestrannej 

    dobre tam padne sadnúť po práci 

    a rozvravieť sa slovom o veciach 

    ktoré splňuje už tento čas 

 

    Nepamätám, ktorý z grófov vlastnil tento pražský raj 

    Dnes bez rozdielu patrí každému 

    Kvitne tam toľko radostí, že každý sám 

    sa môže presvedčiť o všetkom 

    čo vzrastá zjasna v chodníkových prepážkach 

 

   Rád mám pražské parky, sady, záhrady 

   kde všade kvitne kvet a ľudská radosť 

   Hoc tie kvety neznám ani po mene, to nevadí 

   ani im, ani mne, a preto mám ich rád 

   že zdobia veľtok slávnych našich dní 

 

   Petřín má taktiež svoje kúzla 

   Pred sochou Karla Hynka Máchu 

   sa mi raz pozdalo, že ožil a blúzka 

   jeho básnická mala farbu košele 

   zväzáka v kučeravých vlasoch 

 

   Bol to iba krátky sen, ale bol by iste šťastný  

   keby tak s nami žil a písal verše iné o máji 

   Ale dobre je i to, že vlial trocha nádeje a lásky   

    storočiu, v ktorom miesto sedmikrásky 

    začalo kvitnú koristnícke zlo 

* 

    Videl som slnkom ošľahané tváre 



    vojakov armády našej ľudovej 

    keď v rytme krokov pri Chotkovom sade 

    kráčali na defilé 9. mája 

    Krok za krokom vpred . za mier, za mier! 

      * 

    Blízko na Letnej sa rodí ešte krajšia Praha 

    Bol som tam a boli so mnou iní 

    Každý kopal rád a priestory a dráha 

    rástla splanírovaná pod rukami 

    v ktorých úsilie zvieralo žhavý zápal odvahy 

 

    Začalo to v čase, keď mrazy 

    mierne vládli, lež nepremohli plam 

    A prišli všetci : mladí, starí, vojaci i kňazi 

    a každý rukou prikladal, aby každý mohol riecť : 

    Naša Praha bude krásna, krajšia, najkrajšia ! 

      * 

    Zdravím ťa, jar, ty v šáreckom údolí 

    Maličká Zdenka mi o Šárke vykladá 

Z povesti tejto strach sa kúdolí 

    a stará zášť, pomsta báji 

    ktorej sa dnes už ani dieťa neľaká 

      * 

    Povedal som : Prídem domov po čase 

    a nezatratím láskou krásny rodný kút 

    Ale ako rastie Praha i v Bardejove vidím zase 

    zmeny prerôzne a to je nádhera 

    do ktorej vkladám nateraz všetku svoju lásku 

 

    Vravieť o zmenách a nespomínať faktá 

    Tak prázdno šarlatánsky znel by hrdý verš 

    Však dám sa rozvravieť, nech z riadka 

    na riadok sa vlieva mocný zápal 

    ktorým dýcha celý tento krásny kraj 



 

    Slovenský východ, ten Šariš dlho zanedbaný 

    kvitne radostným rytmom piesne práce 

    Textilky, píly, tehelne, náš pohľad usmievavý 

    Zapíš to pevne do srdca, ktoré je veršom spievajúcim 

    o novom žití môjho radostného domova 

      * 

    Tebe, úderníčka Hela z Odevy 

    Tebe, bystrý Cigán z tehelne za naším mlynom 

    Tebe, spolužiak z učtárne ČSSZ, Tebe horeli 

    oči zápalom, môj mladý priateľ Boris 

    keď na slávnosti recituješ báseň nových dní 

 

    Tebe, tvrdý drevorubač, človek pevnej kosti 

    Tebe vysekávač mäsa z našej Mäsny 

Tebe, vzorný učiteľ školy národnej, lebo sa zlostí 

    kde-kto ešte, že nedbáš na pôvod a protekciu 

    no, malomeštiacke tieto chúťky niektorých už hnijú... 

 

    Tebe, úradník daňový z ONV, aj Tebe spievam 

    predtým opovrhovaný exekútor s taškou úradnou 

    Pochopiteľne, že každý sa Ti vzpieral 

    keď platiť z čoho nebolo a dražba bola výsledkom 

    rozvoja našej demokracie a humanity ! 

 

    Tebe mladý družstevník, čo dobre pamätáš 

    keď za prácou si musel chodiť, drieť a požičať 

    kravy, koňa, pluh a všetko za oldomáš 

    veru tlstý, podobný vypaseným tváram tých 

    ktorí z teba neľútostne sali 

 

    Tebe, rodné mesto, múzeum starobylé 

    gotický kostol na námestí 

    Svedkovia zašlých čias a múry neživé 



    Vravím o šťastí i zlobe, ktorá padla navždy 

    a viac už nežije 

      * 

    Na vzdušnej trati Praha – Bardejov 

    posielam pozdravy, spomienky a verše chvály 

    To je tá cesta spojujúca, čo alejou 

    žitia krajšieho má pre nás byť 

    Aby človek mohol na zemi raz krajšie žiť 

 

    Aby sa nemusel ubíjať každodennou drinou 

    V noci nepokojne spať a bezúčelne snívať 

    Aby nemusel utekať, evakuovať a každou hodinou 

    Čakať výbuchy vojny 

    Stuhlý žvast, štvavých poblúdených hláv ! 

 

    Aby trať, po ktorej vlak ma vezie stade 

    už nikto nerozbil a strojom nerozrýpal 

    aby ona spojovala našej vlasti všetky trate 

    Aby celý svet bol domovom 

    šťastných ľudí nášho veku ! 

      * 

    Pre túto pravdu, pre túto lásku k môjmu domu 

    Pre ľudí, domovy a sady všetkých miest 

    Aby kapitál nebral šťastie, život i lásku tomu 

    Kto chce právom prácu a právom túži niečo jesť 

    Aby už nebolo pijavíc v ľudskej podobe 

 

    čo jedinú svoju lásku majú iba v zlate 

    oporu v zbraniach a silu v násilí 

    Pre ktorých ľudia musia trpko slúžiť a trate 

    železníc im vozia stroje smrti, náčinie biedy 

    krvavo čnejúcej z príbytkov poroby 

 

    Pre túto pravdu, pre túto lásku 



    pretože treba opraviť zemeguľu našu starú 

    Roztočiť jej balón do vyšších sfér a masku 

    strhnúť riadičom, čo vedú ju do záhuby 

prízrakmi štvavých rečí o vojne 

      * 

    Zdravím ťa, znova rodné mesto, teba drahá Praha 

    všetky mestá vlasti, naše bratstvo československé! 

    Nech kvitne ďalej každá alej, každá dráha 

    nech vedie od mesta k mestu 

    od človeka ku človeku ! 

 

    Bardejov – Praha 1951 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sviatok spomienok na detstvo 

 

Tak zvoľna plynú ako vo vetre 

A ty sa ešte hráš a tak rád 

ako vtedy, keď vo vlnenom svetre 

sme na ne hľadieť ešte nesmeli. Sad 

našich radostí žil v nich a s nimi 

umieral. Vy chvíle zašlé, slnka zvrátené 

ako cesta za ohradou. Dnes iba dymí 

sa z nich. V spomienkach plynú kroky stratené... 

 

Hra s guľkami, motýľmi, tých kvetov jas ! 

I dnes ich trháš znovu do náručia. 

Zmenil sa život, rozum a náš hlas, 

však tieto zmeny múdro naučia 

nádheru detstva sláviť ako ružu, 

ako vzácny sen, rozprávočku milú, 

ktorej dnes ako včera podáš svoju dušu. 

V nej odchod zrieš. Tak do staroby plynú... 

 

Ale máš ich rád a rád ich hladíš, 

ako nežnú krásku po rukách, 

lúčnu pestrosť kvetov a zladíš 

ich tak úchvatne, že v mukách 

neumiera žiadna z nich, ale žije. 

To je triumf času a sviežosť dávnych síl ! 

Ňou trvá v pamäti a únik najkrajší ti kryje 

do zašlých detstva chvíľ... 

 

 

 

 

 



EPITÁF 

 

    Ja pôjdem, vy ostanete 

    a po nás prídu iní . . . 

    Nakoniec každý vstúpi v príbytok 

    z kameňa a hliny . . . 

    Položiac srdce na váhy 

    Žiadam si mať len hrdosť odvahy, 

    že neklesnú 

    pre mieru nepresnú, 

    pre diaľku nesplnených ciest . . .  

    

    I k poslednej som došiel s láskou 

    a preto som jej mohol riecť :  

    Idem, ale teraz ty ma musíš viesť ! 

 

 

ThDr. EMIL KORBA 

narodený 1.5.1930 Bardejov 

ordinovaný 28.6.1953 Praha 

zomrel . . .  ? . . . ? 

R. i. p. 

     

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 



O b s a h 

 

Ú v o d 

Súboj 

Z jesenných meditácií 

Po stopách vojny 

Báseň o neistote 

Hosť na zemi 

Hviezda veľkej nádeje 

Odchod do práce 

Podobnosť vecí 

Staroslovienska služba božia 

Banícky hold 

Verše vianočného ticha 

Hrsť spomienkových veršov 

Moja pieseň 

Podvečer 

Spev ruží na otcovom hrobe 

Nevnímaná otázka 

Za navrátenie slnka 

V tichu čakania 

V štedrovečernom osamotení 

Z lesného zátišia 

Na svet som prišiel nedávno 

Novému roku 

Z Prahy a domova 

Sviatok spomienok na detstvo 

Epitáf 

 

 

 

 

 



 

KORBA, Emil, ThDr.  – katolícky kňaz, básnik, publicista, redaktor katolíckej tlače 

(1. 5. 1930 Bardejov – 27. 10.1978 tamže).  Otec Ján Korba (1903-1966), matka Štefánia, rod. 

Holevová (1905-1970).  

 R. 1936-41 navštevoval ľudovú školu, 1941-1949 študoval na  gymnáziu v Bardejove, 

1949 na Cyrilometodějskej kat. teol. fakulte v Litoměřiciach, 1966 ThDr. R. 1953 prednášal 

na Cyrilometodějskej kat. teol. fakulte v Litoměřiciach, 1954-55 správca fakultnej knižnice, 

1955-59 gen. prefekt kňazského seminára (1956-58 zákl. voj. služba), 1959 farár v Bečove 

nad Teplou, Krásnom Údolí so sídlom v Otročíne, 1962-63 v Starej Boleslavi, 1963-1969 

arcibiskupský notár v Starej Boleslavi. Od r. 1970 šéfredaktor gr. kat. tlače v Spolku sv. 

Vojtecha, 1976-78 šéfredaktor Katolíckych novín v Bratislave, 1978 šéfredaktor časopisov 

Slovo a Blahovistnik v Košiciach. 

 Básnicky debutoval r. 1946, publikoval v Mladej tvorbe, Tvorbe a v Plameni, 

poviedky v Slobode a i. Autor biografických profilov J. Andraščíka, V. Kélera a J. Kellu-

Petruškina, príspevkov ku kult. dejinám Bardejova i Šariša. Náboženské články publikoval 

v Slove, Blahovistniku, Katolíckych novinách, Duchovnom pastieri, Gr. kat. kalendári, 

Pútniku svätovojtešskom a i. V r. 1970-78 zostavovateľ Kalendárov pre gréckokatolíkov. 

 Dielo: Bardejovské profily. Bardejov 1952. Poézia: Z Prahy a domova. Bardejov 1952; Spev ruží. Praha 

1968. 
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