
Ja som dobrý remeselník
 Ja som dobrý remeselník z tej trenčianskej stolice,
 po mestách a po dedinách chodím drôtovať hrnce.

 Hrnce, misky, aj rajničky, dajte drôtovať, ženičky.
 

Keď Pán Ježiš bol maličký
Keď Pán Ježiš bol maličký

nikdy neleňošil.
S Matkou Božou i s Jozefom

usilovne robil.
Tu hobľoval, tu píloval,

tu vlničku zvíjal,
vodu nosil, drevo rúbal

i klince pribíjal.
 

Slovensko moje, otčina moja
Slovensko moje, otčina moja, krásna si ako raj

Na tvojich holiach, nádhery trónia, v údolí šumí háj
Na tvojich poliach si spievali, otcovia našich pracovali

Slovensko moje, otčina moja, krásna si ako raj
Ej, mám otčinu v svete jedinú, kde radostne sa hrám
Tú si milujem, jej šťastie prajem a srdce svoje dám

Tu šumia hory a potoky, Váh spieva krásne im do noty
Slovensko moje, otčina moja, krásna si ako raj

 
Jar je tu

Snežienky a konvalinky 
vítajú jar pomalinky. 
Slnka lúče hrejú svet, 

chladnej zimy zrazu niet. 
Včielky bzučia, vtáčik spieva, 

príroda sa prebudila. 
Zelená sa záhrada, 

to je ale paráda. 
Prileteli lastovičky, 

sadnime si na lavičky. 
Pozorujme zvieratká, 
ako majú mláďatká. 

Jar je skvelá, všetci vieme, 
na zimu hneď zabudneme. 

Prvosienky, púpavy, 
jar nám úsmev vyčarí.

 
Ako cvičia repy
Ako cvičia repy?

Cvičia v hline drepy.
Vztyk a drep, drep a vztyk

cvičia v hline ako nik.
Keď ich kombajn vyorie
potom stoja v pozore.

 
Smädné kvietky

Stalo sa raz v prostred leta, práve na obed,
/:všetky kvietky smutné boli pre veliký smäd.:/

Margarétka hlávku kloní, vzdychá poľný mak,
/:zvonček cin už nevyzváňa, smutno je tu tak.:/

Uvidel to oblak biely, spadol ku zemi,
/:všetkým kvietkom dal sa napiť, det,i verte mi.:/

Marec

Básne
Voda 

Z hlbín Zeme pramenistá 
do studničky číra, čistá. 

Chladné vodné pramene, 
prúdia medzi kamene. 

 
Potôčky sa batolia, 
smerujú do údolia. 

Z kopca dolu sa nám rútia, 
oči sa nám z toho krútia. 

 
Keď my silu spojíme, 

koleso roztočíme. 
Utekajú z priehrady 

veľkej vody hromady. 
 

Lodičku si vyrobíme, 
do vody ju položíme. 

Dlhá cesta loďku čaká: 
Plávaj, loďka, do ďaleka! 

 
Myslieť na teba budeme, 

šťastnú cestu prajeme.
 

Modlitba k sv. Jozefovi II.
Bože, stvoriteľ vesmíru,

ty si nám dal prácu ako životný údel,
prosíme ťa, pomáhaj nám nasledovať

príklad svätého Jozefa,
a pod jeho ochranou

svedomite vykonávať všetky svoje povinnosti,
aby sme dosiahli prisľúbenú odmenu.

Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna,
ktorý je Boh a s Tebou žije a kraľuje

v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov.
Amen.

 

Piesne


