
Vianoce – komentáre k básničkám.  
 

- Čo myslíte, aké je to byť vianočným stromčekom? Všetci sa z teba tešia a obdivujú 
ťa! Vlastne tvoríš Vianoce! 

 
- To hej, ale potom je veľmi skoro z teba strašidlo ( si sa zabudla učesať?!) opadnuté 

a vyhodené pri smetnej nádobe, ktoré čaká na obecný traktor.  
 

- Aj tak je to všetko neekologické. A už vôbec nie logické. Chvíľami sa pýtam, o čom 
sú vlastne Vianoce a kto to vymyslel?  

 
- To ako kresťanka nevieš? Vianoce sa slávia od 4. storočia. A ako to dnes 

s Vianocami vyzerá, za to nemôže ten, kto ich vymyslel.  
 

- Viete čo, keď už hovoríme o stromčeku, postavme si básničkový stromček. Bude 
farebný básničkami o tom, čo všetko k Vianociam patrí.  

 
- Dobré i zlé, smiešne i vážne, pravdivé i falošné. Súhlasím. Ale ja viem iba jednu 

básničku.  
 

- Nevadí, ja tiež. Tá moja je o upratovaní. Upratovanie a výzdoba, bez toho predsa 
Vianoce nemajú zmysel. Všetko krásne čistučké a trblietavé.  

 
- No tak začni. A postavíme stromček, ekologický, básničkový o všetkom tom, bez 

čoho si Vianoce nevieme predstaviť. Položíme stojan...a ide sa... 

 
Upratovanie 
 
Vianoce sú blízko a nás čaká práca  
Všetko v dome do poriadku dať  
Zapneme si vysávač, v ňom sa špina stráca 
Potom ešte poutierať prach  
 
Umyjeme okná a zmeníme realitu  
Všetko bude zrazu jasné  
Vyleje sa svetlo do temnoty bytu  
Bude nám tak čisto, krásne 
 
Čo spravíme s pavučinou, čo sa v kúte škerí? 
Nevidno ju, iba veľmi zblízka 
Robí taký milý dekor v hornom pánte dverí 
Nech si pavúk od radosti výska 
 
Všetci ľudia v tomto čase svoje domy zdobia 
Všade svietia farby z Číny 
Pridáme sa predsa aj my, keď to oni robia 
Nebudeme horší, nebudeme iní  

- A čo ďalej? Čo bude ďalšie poschodie stromčeka? Žeby ... jedlo a koláče? 
Samozrejme.  

 
Jedlo, koláče 
 
Vo vianočnej pekárni  
Spieva Miro, slávny 
My v tej našej malej s mamou doma 
Upečieme toľko, že by aj pre slona 
stačilo a ešte ak je treba aj pre susedu 
Nech na svete bez koláčov  nikto netrie biedu 
 
Ja mám rád rybu, mama ju vie super 
Upiecť, pripiecť, ochutiť 
Pred maminým umením, padá každý súper 
Ja viem zatiaľ iba párky uvariť  
Ale párky na Vianoce, to sa nehodí 
Bude kapor, šalát a kus pohody 
 
Oco s mamou na prípitok vždy si dajú čaj 
Ale ten čaj nejako, rozpáli im líca 
Pochybnosti mám, že či nebodaj 
V tom čajíku nie je naša slivovica 
 
Nezabudnúť na oblátky s medom 
Základ starej tradície každej rodiny 
Jedával ich ešte dedo, aj dedo pred dedom 
Aj teraz to musí byť, veď sme z tejto dediny 

 
- Ja si neviem predstaviť Vianoce bez peknej hudby a pesničiek a skvelých nových 

filmov ...ako Popelka...a Je ti teplo dievčatko?  

 
Pesničky 
 
Tri voríšky pro Popelku  
Máme predsa novú telku 
Vychutnáme si to po stý raz 
Teda ja nie len doma všetci moji 
V rozprávkach je toľko zloby 
Až sa potom človek mladý reality bojí 
 
Na Vianoce sa vždy teším na tie pekné pesničky 
Jingle bells, jingle bells, celá škola spieva 
A večer pri stole zaspievame z knižtičky 
Celkom neladíme, ale sa rozlieva 
Celým bytom, ba aj vonku počuť 
Až susedia kričia – prosíme vás, dosť už  



Vianočný čas už je tu  
Teším sa na Winnetúúú 
To zas bude paráda 
Naháňačka na koni a bum 
Všetko je to také dobré 
Až sa pritom zastavuje um  
 
Atmosféra Vianoc je tak krásne jedinečná 
Lepšia ako letná plavba plťou dolu od Strečna 
Ľudia sú si takí milší vďaka Mrázikovi 
Kúzlo je zimný kvet 
Všetci si šepkajú nežne 
S tebou mne baví svět 

 
- Máme tri úrovne konárikov básničiek. Už má stromček... počkaj ... 84 cm ... dá sa 

ešte niečo ozaj vianočné priložiť, či bude takýto krpec?  

 
Darčeky 
 
To najlepšie na Vianoce, to sú predsa darčeky 
Pre chvíľu po večeri, čo má trvať naveky 
Ochotní sme spraviť veľa, je to veľký div 
Komínom sa neviem kedy, Santa dovalil 
Oj veru nie Santa, my sme iný kraj 
To nám predsa, Ježiško, malý, daroval 
 
Nakúpila som pre mojich veľkú hŕbu veci 
Jednoducho chcela som, nech sa tešia všetci 
Zbytočnosti, knihy, maličkosti, ponožky 
Ešteže mám pri pokladni dobré známosti 
Aj tento rok, ako vlani, ponúkli mi peknú zľavu  
Naše banky, obchody, zaslúžia si slávu  
 
Tak som hútal, čo by koho  
mohlo doma potešiť 
Nemám peniaze na mnoho 
No niečo treba zabaliť 
Do škatule od topánok 
Zmestí sa vždy dosť 
Verte mi či neverte 
Ja to dávam pre radosť 

 
- No, vidíš...všetci sa tešia na darčeky... sú ozaj dôležité...vďaka nim žijú všetci 

obchodníci...Ale, čo rodina? Rodinná pohoda, láska, atmosféra, ktorá dýcha 
ľudskosťou a ...toto patrí na náš vianočný strom hooooodne vysoko! Najvyššie, či 
nie?  

 

Rodina 
 
Rodina je vzácny dar  
Keď sú ľudia spolu 
Mama, ocko, súrodenci 
Starí rodičia 
A hlavne, keď majú na pár hodín vôľu 
A na seba pre blbosti vôbec nekričia 
Aj preto sú Vianoce, sviatky pokoja 
Aby sme sa nepúšťali zasa do boja 
 
Úsmev, láska, bozky vrelé 
Dávajú si na Vianoce ľudia 
Práce sa zastavia a je to skvelé 
Že sa v nás prebudia 
Také city, čo niet ich v bežné dni 
Objavia sa ktovie prečo iba na sviatky 
 
V rodinnom kruhu v kostole 
V rodinnom kruhu pri stole 
V rodinnom kruhu s tými, čo rád( rada) mám 
Teším sa z Vianoc, veľmi sa usmievam 
Kiež by tie Vianoce bývali častejšie 
Aspoň raz za mesiac, žilo by sa lepšie.  

 
- No, fajn! Ale neviem ako vám, mne tam ešte niečo chýba? Na každom stromčeku 

musí byť ... hviezda!  
 
- Áno, Peter Sagan!  
- Sima Martausová.  
- Kuzminová, Fialková?  
- Mercury?  
- Pellé...gríni?  
- Rytmus.  
- (pap, tu, pap...tu...pap) 
 
- Triafate vedľa! Tá hviezda je JEŽIŠ! On je TOP! Je to najvyššie z celých Vianoc, 

najvzácnejšie a myslím to vážne! A viete to aj vy, len sme na to trošku v zmätku 
zabudli.  

 
- Maličké dieťa a predsa veľký Kráľ. Čerešnička na torte. Hviezda Vianoc. Najvyššie 

poschodie vianočného básničkového stromčeka.  

 
 

 
 
 



Betlehem a Ježiš 
 
Náš vianočný stromček pekný je 
Ale na ňom niečo, niekto veľmi chýba 
Ak by sme naň zabudli 
Jasné, tak to by bola riadna chyba 
Je to Pán Ježiš, dieťa z Betlehema 
A teraz prichádza tá pravá téma 
 
Hviezda zdobí vrcholec a zvestuje Pána 
Že sa Ježiš narodil, v jasličkách leží 
Osláviť Ho musíme, ľudia Boží zrána 
Jeho úsmev pravý je, Ten nás osvieži  
 
 
Pastieri sa radovali, keď videli dieťa 
Padli pred Ním na kolená, pred maštaľkou na dvore 
Nemali nič, žiadne dary, iba svoje srdiečka 
Tie Mu dali, Svojmu Pánu, Ježiškovi, v pokore  
 
 
Ježiš je Boh sláva Mu veľká 
Narodil sa preto, aby sme hriešnici 
Mali dosť Božieho chleba 
A neboli bezdomovci na ulici 
On sa o nás v láske postaral 
Hoci bol maličký, bol predsa veľký Kráľ  
 
 
Ďakujem Pane, Ježiši milý  
Že si sem prišiel medzi nás 
Chválim ťa za to, že v pravej chvíli 
Našiel si si pre nás ľudí čas 
Viem, máš ho dosť, veď si večný 
A predsa som ti, hlboko vďačný 
 
Anjeli spievajú pesničky nebeské 
Správu oznamujú, že je už na ceste 
Ba vlastne, že sa už narodil práve 
Boží Syn, Mesiáš, dieťatko v sláve 
Čo môže človek dať, odpoveď akú povie?  
Sláva Bohu na výsostiach 
A na zemi pokoj, ľuďom dobrej vôle!   

 

Záver:  
 
Stromček je kompletný. A je krásny.  
 
A je ekologický.  
 
A s nami a našou krásou a múdrosťou, aj logický.  
 
A je náš a to je dobre.  
 
A sme vďační za všetko z Vianoc.  
 
Ale hlavne za Pána Ježiša, betlehemské dieťa.  
 
On je náš Spasiteľ, Svetlo sveta, Hviezda Vianoc, Boží dar hriešnikom.  
 
On je ten, kto upratal náš život.  
 
On je ten, kto osladil náš život. 
 
On je piesňou nášho života. 
 
On je ten, kto obdaroval náš život.  
 
On je našou rodinou.  
 
On je ON! Boh a Pán!  
 
Ďakujeme! 
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