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Jaroslav Rezník

JEŽKO V KVETINÁČI
alebo

TEŠTE SA

na

obložené básničky
a rýmované chlebíčky

Ilustroval Martin Kellenberger





NA GRÚNE A NA SALAŠE
PRIŠLI ZASA JARNÉ PAŠE



JARNÉ SLNKO

Slniečko už na zem sype
zlaté prúty voňavé,
nežne zbiera perly rosy
rozhodené po tráve.

Zodvihnem si jeden prútik,
hoci aj ten maličký,
a hneď z rána učešem ním
všetkým stromom vetvičky.

Nech rozkvitnú na nich púčky,
nech sa kvetmi rozvinú,
nech potešia v našom sade
každú včeliu rodinu!
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UŽ JE JAR!

Už je jar! Už je jar!
Vie to každé zviera v lese –
srnka, líška, ježko,
že si treba nájsť čapicu
so slnečnou strieškou.

Už je jar! Už je jar!
Vie to každý vtáčik v poli –
pinka, sova, kaňa,
že slniečko všetky mraky
preč z oblohy ráňa.

Už je jar! Už je jar!
Vie to každá byľka v sade –
strom, kvietok i tráva,
že slnko na zlatej loďke
po oblohe pláva.
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BALETKY

Čo to v tráve pobehuje,
kto má biele baretky?
Hľa, veď sú to prvé jarné
snežienkové baletky.

Snežienky sú snežné žienky
premenené na víly...
V jarnej tráve
ako pravé
víly hravé
venčeky nám spravili.
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MAČIATKA

Jar už nesie svoje kvety,
klope nám už na vrátka...
Prvé, čo sa prebudili,
sú mačiatka-bahniatka.

Majú svetre z hebkej vlny,
pradú sníčky o jari...
Možno sa im premeniť ich
na smiech slnka podarí.
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ZLATÝ DÁŽĎ

Zimný vietor je už v drepe,
iba občas zastená,
slnko ako zlatník tepe
do kvetného prsteňa.

Zlatý dážď, zlatý dážď,
čo mi zajtra ráno dáš?

Najskôr kúsok zlatej nitky,
potom lupeň z mojej kytky
a nakoniec – ako dneska –
nájde si ťa moja zlatá
prvá jarná esemeska.
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PYŠNÁ PÚPAVA

Chválila sa raz púpava,
aký krásny má účes,
takú hlavu nenájdete,
čo prejdete celý les!

Počul to aj vetrík Petrík
a vykukol spoza skál,
nadul troška svoje líca
a účes jej rozfúkal.
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Vybral sa raz čmeliak Bzučiak
vraj na skusy do sveta,
že si len tak ponad stromy
ako vietor zalieta.

Vyletel až nad komíny,
že vraj bude superstár...!
Odvtedy je čmeliak Bzučiak
taký hmyzí kominár.
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Jarné kvety poskakujú
ako deti na lúčke,
vietor z neba nežne fúka
pod ich listy krehučké.
Nežne fúka, poletuje
aj zapíska poriadne,
poškrabká sa
v hustej brade,
či ich mená uhádne?

Snežienka je snežná žienka?
Prvosienka – prvý sen?
Hviezdica je stále tenká?
Rožec kvitne iba deň?
Kúkoľ poľný je vždy voľný?
Rebarbora býva chorá?
Bodliak nie je žiadny podliak
a vždy slušne pozdraví?

Klinček včasný – jarnokrásny
tiež pochádza z Oravy?
Kašička je malá šička
a dlho spí v posteli?
No a podbeľ stále býva
na Orave v Podbieli?

Takto húta jarný vietor.
Ponad kvety pofukuje,
a keď nie vždy presne vie to
– jarná tráva – večná sláva!
– po brade sa poškrabkáva...
Možno raz pri jarnom lete
nájde včielku básniť v kvete
a pri tichom lete s Jarom
na Prechádzke básňojarom
stretne raz aj Hviezdoslava.

13

PRECHÁDZKY JAROM S JAROM



NAJLEPŠIA POSILŇOVŇA

Jar priniesla na oblohu
zlaté slnko láskavé,
teplé lúče ako kvety
rozhodila po tráve.

Vysypala ich na lúku
s logom slnka na tričku,
vyvolala všetky včielky
na medovú rozcvičku.

A tak cvičím spolu s nimi,
nebojte sa, včielky, o mňa!
Slnko, lúka a váš medík
je najlepšia posilňovňa.
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