
Jar prešla okolo nášho domu 

 

Jar prešla okolo nášho domu. 

Všetko cenné so sebou berie ako straka, 

uteká preč z mestského zhonu, 

ktorý iba na oddych a teplé leto čaká. 

 

Kebyže sa len nedívala na zem 

a utrie si svoje uplakané oči, 

znova by som zakričala: „Poď sem! 

Už nám všetkým krutej zimy stačí!“ 

 

Ona nepočuje, nepočuje moje volanie 

a v bolesti sa utápajúc odchádza ktoviekam. 

V mojom srdci ešte väčšia túžba vzplanie. 

Kam ide a kedy sa zas' vráti k nám? 

 

Jar prešla okolo nášho domu, 

už vidím iba malú bodku v diaľke. 

„Kto dá nové šaty stromu? 

Kto pomôže rozkvitnúť fialke?“ 

 

Moje vzlyky zapĺňajú prázdnu ulicu. 

Aj keď sú márne, na jazyku ďalšie mám. 

Jar sadá do vlaku, opúšťa stanicu. 

Kam ide a kedy sa zas' vráti k nám? 

 

Dominika Trnovská 9.A 
 
 

Jar k nám opäť prichádza 

 
Zima sa už poberá, 

jar k nám opäť prichádza, 

stromy, kvety kvitnú zas´, 

slnko cestu nachádza. 

 

Všetko zrazu ožíva. 

Je to vari rozprávka? 

Kdeže, to len príroda 

k životu sa prebúdza. 

 

Zima sa už poberá, 

jar k nám opäť prichádza. 

Nafarebno maľuje, 

každý z nás ju miluje. 

 

Patrik Röhman 

 

 

Jar je tu 

 
Jar je tu a radosť s ňou, 

nik sa neschová pred ňou. 

Jar je tu a radosť s ňou, 

smiech sa nesie jemnou hmlou. 

 

Jar je slnka jas žiarivý. 

Jar je kvietok bojazlivý. 

Jar sú ranné piesne vtákov. 

Jar sú slzy dažďa z mrakov 

 

Veľmi rýchlo prúdi čas. 

Kedy sa jar vráti zas´? 

 

Adam Rybanský 
 
 

Stretávam jar v každom kúte 

 
Stretávam jar v každom kúte, 

vôňa sa nesie nežným vánkom. 

Stromy už nespia zimným spánkom. 

Stretávam jar v každom kúte. 

 

I ja ako každy sa zo zimy preberám, 

keď stretávam jar v každom kúte, 

nielen vonku, ale aj vo svojom byte 

tých poslov jari privítam. 

 

V kvietniku narcis, tulipán, 

nádhera skrytá v hyacinte. 

Náladu hneď lepšiu mám, 

veď stretávam jar v každom kúte. 

 

Dominik Mikeska 
 
 

Jar 

 

Či jar nie je najkrajšia? 

Keď sladké prvé jarné lúče 

osvetlia ti tvoje srdce? 

Keď po spánku prebudíš sa, 

keď nájdeš od seba kľúče, 

keď chopíš sa ich ako lovec, 

tých kľúčov od poznania sa? 

Či jar nie je najkrajšia? 

 
Šimon Varga 



Prečo prichádza jar? 

 
Prečo k nám každý rok prichádza jar? 

Je to iba náhoda? 

Vždy nová a krásna. 

Plná života. 

 

Prečo k nám každý rok prichádza jar? 

Aký to má zmysel? 

Malý krôčik dopredu v žití 

osvieži myseľ. 

 

Prečo k nám každý rok prichádza jar? 

Kto z vás to vie? 

 

A keď aj nie, všetci ju máme radi, 

lebo každý rok nám život sladí, 

keď k nám zavíta. 

 

Roman Ondruš 
 

 

Moja drahá jar, zostaň tam, kde si! 
 

Jar už pomaly vychádza nad obzor, 

chce mávať vonku nad deťmi dozor. 

Deti však často do kože sa vpratať nevedia 

a na lúku medzi kvety pokrčený papier 

zahodia. 

Všade lietajú húfy otravného hmyzu, 

ktoré na počkanie ľuďom pokožku dohryzú. 

Alergie vládnu svetom. 

Toto má byť pomsta deťom? 

Slnko sa rozhodlo všekých dohneda opáliť. 

A ja mám dojem, že mi chce oči pokaziť. 

Alebo sa mýlim? 

Moje posledné prianie je trochu odveci: 

Moja drahá jar, zostaň tam, kde si! 

 

Romana Čanigová 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Nová jar 

 
Ty prebúdzaš vždy všetko živé 

i sama precitneš zo zimného spánku. 

Jar – to nie je už počasie ťaživé. 

Koruny stromov povievajú v jemnom vánku. 

 

Ako sa rodí v tebe tá krása? 

Ty živá voda v bezodnom džbánku. 

Ty si pre všetky rastliny spása. 

Koruny stromov povievajú v jemnom vánku. 

 

Krása všetkých farieb prúdi vetrom. 

Človek sa v tvojej harmónii pokochá. 

Ty oblievaš krajinu čarovným vedrom, 

v ktorom jarná voda nikdy nevysychá. 

 

Roman Kuník 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


