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Ako nenapíšem zbierku sonetov 
 

Neviem písať sonety. Kedysi na prelome 90. rokov 

minulého storočia a nultých rokov toho súčasného som sa 

o ne pokúsil, asi trikrát, ale do tretice všetkého dobrého sa 

nekonalo. Na dlhých desať rokov som sonet vypustil zo 

svojho tvorivého procesu a namiesto toho som sa snažil 

zdokonaliť v básnení ako takom. Dnes už mi nerobí 

problém sa oň pokúšať, stále však cítim, že nie sme spolu 

úplne zladení. A to ani nehovorím o teórii literatúry, 

o tézach, antitézach a syntézach... 

 

Kebyže chcem machrovať, napíšem sonetový veniec. 

Formálne by som to zvládol, zmysluplne... Sotva. Pre mňa 

má každá, aj tá najbanálnejšia báseň, význam ukotvený 

v realite. Písanie pre písanie neobľubujem, cvičenie je 

jedna vec, tvorba iná. Veniec mi príde neskutočne toporný 

a to aj v prípade, že sa vydarí. Uznávam, je to tým, že mi 

táto forma stále vzdoruje. A viete čo? Napriek tomu som 

ich pár napísal! 

 

Jedného dňa som na sonety konečne našiel liek – anglický 

sonet. Tým, že v ňom nie je obkročný rým (s ktorým si 

netykám), ale striedavý, plynie mi prirodzenejšie z pera 

i z klávesnice. 

 

Táto miniatúrna zbieročka je dôkazom, že sa nevzdávam. 
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Aj žraloky sú tu od prvohôr 
(2012) 

 

Zapletám verše, myšlienky a činy, 

čo na tom? Rýmy hrejú známym slovom. 

Moderné kúsky prenechávam iným, 

veď z cudziny sa vďačne vracia domov. 

Sú neaktuálne? To je dosť chabý vtip. 

Tá prchká móda básní bez básnenia  

je s nami koľko? Sto rokov plných chýb? 

Však rýmy čas a miesto narodenia 

zabudli, hoci každý chytrák pripomína, 

že dávno zhnili, staré, vyčerpané 

a jedným dychom kradnú mladosť slinám, 

čo bez nápadu pochovali nad ne. 

 

Leť, vtáča, svoje lačné túžby ukoj! 

Raz spoznáš krásu rýmovaných pukov. 
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Labyrint 
(2017) 

 

Akoby svet si do priepasti líhal, 

skalnaté duchny na dne rozvíril. 

Býval som ako otvorená kniha, 

dnes pripomínam zašlý labyrint. 

Hľaď! Prestieram sa v žalúdočnej jame, 

červenou niťou látam východy 

tých slepých ulíc, ktoré sú ti známe, 

dotykom plytvať v nich sa nehodí.  

Stratená vo mne, pre mňa nedostižná, 

sťa choroba, čo liekom odvráva, 

si Atropos, tá neodbytná chyžná, 

posledné prianie, potom poprava. 

 

Dnes chromý svet si do priepasti líha, 

som zatvorená, dočítaná kniha. 
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Nefér 
(2018) 

 

Ako môžeš kráčať po tom kúsku sveta, 

po ktorom sa aj ja často poprechádzam? 

Prečo nie je medzi nami strmá hrádza? 

Načo, ku komu tie márne slová metám? 

 

Čítať nebude ich nikto, epoleta 

plecia správnej voľby síce hravo zvádza, 

pod nohami hynie mládza, ktorej priadza 

zo životnej nite guču strastí splieta. 

 

Aká je to voľba, keď je iba jedna? 

Jedinečná, veru, avšak tuším hmlisto, 

že sa v neurčitej diaľke stavia pred nás 

 

méta, ktorá zo slobodnej vôle isto 

spraví koncept naivity. Láska, veď ma! 

K veršom, ktoré píšem s Antikristom. 
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Potraty 
(2018) 

 

I. 

Povedz mi, farár, prečo mame berieš rolu, 

do ktorej pôvodne ju určil božský oco?  

Má právo rozhodnúť sa, osve a či spolu  

s budúcim plodom bude kráčať dňom i nocou? 

Námietky prvým prikázaním nezabiješ,  

si muž a v celej veci nie si ani otec, 

chápem ťa, túžiš panovačne vyhnať zmije 

z Edenu, sám tam nie si, čakáš vo forote, 

až príde rada na posledný súd, čo prísne 

posúdi každú jednu chybu tvojich skutkov 

a v mene lásky v miske božskej váhy skysne 

aj dobro. Ako mlieko, streklo príliš prudko.  

   

Viem, ťažko sa ti klania predtým, tobôž potom,  

kráľovnej stvorenia a pani nad životom.  
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II. 

Kráľovnej stvorenia a pani nad životom 

doprajem vládu nad jej materinským telom, 

nesúdim, nepoznané okolnosti o tom, 

čo ani možné dieťa isto nevedelo, 

si nechá pre seba, veď nemám žiadny dôvod 

zaživa pitvať, či ju niekto nenakazil 

semenom chlipnej túžby takmer ukážkovo 

a či ju poter vraždí v mene anabázy.         

Zvedavosť náhle píše nasledovné verše, 

otázku, prečo dvojmo delíš jeden život? 

Kým pri pôrode prirodzene najvzácnejšie 

neoddelí sa, nemáš nárok hľadieť krivo. 

 

Nič nedbáš na to, exkomunikuješ chorú, 

pre zázrak bytia radšej vydáš pokyn chóru. 
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III. 

Pre zázrak bytia radšej vydáš pokyn chóru, 

dnes doba žičí krátkym flirtom, ľahkým devám, 

morálka kape, sťaby zmizla z tohto sporu, 

reklamným hlasom doktor Smrť im vábne spieva: 

Tabletku kúp si, čo rozkoši voľnú ruku 

ponechá na druhý deň, až sa vrátiš z flámu.    

Nepoznáš náhodného zvodcu? Do popuku! 

Prehltni medicínu, hrozbu nechaj samú. 

Ten malý chrcheľ hnusu radšej miesto teba 

nech zakrvaví na toalete odtok z misy,  

spláchni ho, voda vzýva čisté modré z neba, 

na nebi mráčik spasiteľa chabo visí.  

 

Ako len ubrániť sa televíznym šotom 

na vraždu voľnej vôle pred kostolnou rotou? 
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IV. 

Na vraždu voľnej vôle pred kostolnou rotou 

chystá sa nedeľňajšia kázeň s túžbou vlka, 

stružliká kríže vinným údom voľným okom 

a vlastné klince lačno do nich pozatĺka. 

Sutana na nás z parlamentu chrabro kráka, 

svetská moc vyhovuje posväteným plánom, 

nuž ako Svätý Juraj, ktorý skolil draka, 

bez bázne nezaváha stať sa Hlúpym Janom. 

Boh účel nad prostriedkom skraja posväcuje, 

Si žena? Trp a neprotiv sa Jeho vôli, 

uži si večnosť, vzišla z rozvášnenej ruje, 

tvoj názor spravodlivú mužnosť nezabolí.  

  

Hej, černokňažník, nevzbudí tá deva ľútosť?   

Tvoj božský šéf ti, zdá sa, rozkazuje kruto. 
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V. 

Tvoj božský šéf ti, zdá sa, rozkazuje kruto, 

keď, dobiedzavo, mamka, chce ti kázať 

a do pokrmu primieša ti poľný kúkoľ, 

vari si iba dáka otrávená váza? 

Zem rozhoduje o tom, či raz bude klíčiť, 

ak áno, div a zázrak zrodí na počkanie, 

okamih stvorenia ohlásia vo zvonici, 

zvon neodbije umieračik vtedy, ak nie. 

Tvoj partner zasial, túži ovplyvňovať plody, 

jak farmár, ktorý chce, či nechce žať a zberať, 

nevládny, predsa vládne, ako sa mu hodí, 

zákonom silnejšieho, v ňom moc zviera zvera.   

 

Tak počuj, šéfe, bleskom spamätaj sa, vieš čo? 

Pre možné čosi smelo dokatuješ niečo! 
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VI. 

Pre možné čosi smelo dokatuješ niečo, 

z kresťanskej viesky pamätám si jednu ženu,  

zhrešila, ale postavila sa tým mečom 

dedinskej zloby, a tak žila iba pre ňu, 

pre svoju dcéru, hoci vďaka vlastnej matke 

nervový kolaps zažila, aj dnes sa trasie, 

veriaca láska ukazuje, aké vratké 

je nenávidieť neželané puky v raste. 

Pýtam sa, kde bol otec, podlý zradca, chrapúň?  

Páril sa, avšak nestaral sa, hoci mohol, 

zanechal dievča s malou dcérou, nech len skapú 

v prostredí, v ktorom ľuďom ubližujú Bohom. 

 

Netvár sa bohorovne a že je ti ľúto, 

čo nasilu si žene v bruchu zviazal putom! 
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VII. 

Čo nasilu si žene v bruchu zviazal putom, 

o tom sa nikdy nebudeme baviť, jasné? 

Pakuj sa, tvoje reči vyznievajú duto, 

Chceš kázať, zakazovať? Padaj z mojej básne! 

Príkazy páchnu z poza tvojich zhnitých perí, 

poučky o mravnosti falošnými zvukmi 

špikuješ, uver, že nik im viac neuverí,    

nadarmo besne peníš, snažíš sa byť spupný. 

Jedno ti nechám, aspoň si sa dáko činil, 

nie ako tamten klérus, krížikoví páni, 

čo neomylne odhaľujú hriešne viny 

a samým nevadí im, že sú samozvaní. 

 

Bruchabôľ, podobáš sa na studené lečo, 

si znásilňovač, týraš len tak, medzi rečou. 
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VIII. 

Si znásilňovač, týraš len tak, medzi rečou, 

tiara spoza Ríma dodáva ti silu. 

Odpustiť? Hohó, si ty božím synom? Prečo  

prejaviť ľútosť mal by si aj pre nemilú? 

Napokon, odpustky, tie niečo stoja, vieme? 

Pokora pevne tkvie len v submisívnej žene, 

podvoľ sa, gloriola pána tvorstva, Zeme, 

ťa opanuje, pokým Diabla nevyženie! 

Je v tvojej mysli, šepká čosi o riešení, 

vraj rozhodni sa ako chceš a ako cítiš. 

Daj pozor, pokušiteľ v žilách nádej spení, 

všemocný vládca vyhostí ťa večným bytím.   

  

Múdrejšie zdá sa pred večerou súdiť rána, 

budúci pankhart bude kŕmiť tvojho Pána. 
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IX. 

Budúci pankhart bude kŕmiť tvojho Pána, 

vlastnými vnútornosťami mu upchá ústa, 

v márnivej túžbe sa mu zaliečavo klania,   

chce získať nežné pohryzenie a to ustáť.  

Dúfajúc v čosi, čomu ani nerozumie,  

lásku mu núka, pritom hovorí mu – Bože!   

Nevracia ani štipku na oplátku, umne 

nakáže – pomôž si sám, ja ti nepomôžem! 

Veleb ma za to, že som mrzký večný život 

obalil zášťou do mokvavých handier blenu, 

chudobu cti si, veď je isto spravodlivou,  

Prečo ju pekelnými vatriskami ženú? 

 

Parazit nadája sa, spomínam si hmlisto, 

matkiným plačom a tiež vlastnou nenávisťou. 
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X. 

Matkiným plačom a tiež vlastnou nenávisťou 

plnia sa bratislavské kostoly a chrámy, 

veriace ovešané umučeným Kristom 

na jeho muky hriechy hádžu, páni, dámy. 

V jednom sa v modrom svetle svätožiara zjaví, 

v druhom zas láskyplne k smrteľníkom hlása 

kazateľ slovo božie, skandujú mu davy, 

popri tom kameňuje vinnú vinná masa. 

Keď blížni blížnej vyčítajú žalmy z tváre, 

chcú spasiť dušu, vľúdne rečie obžaloba, 

život si dokatovať môže, tam je v práve, 

siahne si na dušu a zistí, čo je zloba! 

 

Toť na Medarda z oblohy sa leje hana, 

chuť viery bude akurátna, správne slaná! 
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XI. 

Chuť viery bude akurátna, správne slaná, 

milosti v nemilosti iné neostáva, 

jedno je, zadaná si, a či nezadaná, 

jediná pravda, aj keď ľavá, vždy je pravá. 

Dosť bolo planých a filozofických rečí! 

Problém je daný. Kedy zakážeme deve 

rozhodnúť o tom, čo sa zjavne mnohým prieči, 

slobodná voľba daná Bohom končí v hneve. 

Budúcich detí nepýta sa nikto na to,  

či chceli narodiť sa z prvotného hriechu, 

veď je to stály hrozný biznis so Zubatou, 

fatálny, cintorínmi na jar kvitne nechuť. 

 

Satan chce krvavnice, podhodil nám pištoľ, 

nech božský gurmán chlípe s gustom, celkom isto! 
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XII. 

Nech božský gurmán chlípe s gustom, celkom isto 

sa preje kriku mĺkvych nezrodených detí, 

ich matkám chystá hladomorňu, do nej čisto  

mučiace vybavenie dodá, ohňom svieti 

do tvárí neslobodných nešťastníc, čo mali 

tú drzosť použiť to, čo im bolo dané, 

vraj vlastnú vôľu, ten klam, akokoľvek malý, 

mrú pod nohami kata pri nebeskej bráne.   

Padlému anjelovi načim dodať kšefty, 

Zrazený? Kdeže, veď bol jasne povýšený 

tým povýšeným starcom inkvizičnej sekty, 

má stály prísun hriešnych duší, najmä ženy. 

 

Prečo mám pocit, že som myška v oku sovy, 

čo myslieť mám si o tom, čo len duše loví... 
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XIII. 

Čo myslieť mám si o tom, čo len duše loví, 

že s nami snuje nepochopiteľné plány? 

Alebo oddať sa mu ako milencovi 

má panna, potom ako žena klusať za ním? 

Nemám nič proti tomu, aby voľba bola 

poslednou šancou z možných volieb z nemožného, 

diktátom zhatiť voľbu, ako sa to volá? 

Otroctvo je to, Ču-mu-lang-ma toho zlého! 

Pýtam sa rovno, ty si pastier a my ovce? 

Raz ostriháš nás, kŕmiš, potom hladno režeš?  

Musíme strpieť jarmo, okované zvonce 

od stráží v talároch, smer vysvätené mreže? 

 

Smie vládca vítať život absolútne nový, 

na úkor matiek, ktorým stelie živé rovy? 
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XIV. 

Na úkor matiek, ktorým stelie živé rovy 

násilný diktát spoločenskej objednávky, 

som písal slová, ktoré sám len ťažko strovím, 

musel som, azda nebudete držať stávky.   

Viem, tieto verše boli plné nenávisti, 

bolesti, neférových podpásových pästí, 

zistil som, oplatí sa vzbudiť v ľuďoch istý 

nechutný pocit v miere, čo sa do nich zmestí. 

Urážky? Chápem, neboli však cieľom, práve 

naopak, verím, že sa človek zmení, len ak 

sa znechutene vzoprie súdom pri otrave 

princípmi, ktoré držia stranu odhaleniam. 

 

Vytryskli na obranu bezbranného bôľu. 

Povedz mi, farár, prečo mame berieš rolu? 
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XV. 

Povedz mi, farár, prečo mame berieš rolu 

kráľovnej stvorenia a pani nad životom? 

Pre zázrak bytia radšej vydáš pokyn chóru 

na vraždu voľnej vôle pred kostolnou rotou. 

Tvoj božský šéf ti, zdá sa, rozkazuje kruto, 

pre možné čosi smelo dokatuješ niečo, 

čo nasilu si žene v bruchu zviazal putom, 

si znásilňovač, týraš len tak, medzi rečou. 

Budúci pankhart bude kŕmiť tvojho Pána 

matkiným plačom a tiež vlastnou nenávisťou, 

chuť viery bude akurátna, správne slaná, 

nech božský gurmán chlípe s gustom, celkom isto! 

 

Čo myslieť mám si o tom, čo len duše loví, 

na úkor matiek, ktorým stelie živé rovy? 
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Keď tvoje oči rýmujú sa v mojich 
(2018) 

 

Keď tvoje oči rýmujú sa v mojich, 

nesmelo zapletajú verše smerom 

od teórie k činu, tasím pero 

a do strof znelky plynulo ich spojím. 

 

Hľaď, druhá sloha hlása – už sme svoji, 

vnúčence nazvú to raz našou érou, 

s výhľadom na horizont za jazerom 

nechajú staré lásky na pokoji. 

 

Dnes síce ešte neviem, kam skôr skočiť, 

či strážiť rytmus, forme posluhovať     

alebo z ramien všetku ťarchu zhodiť 

 

a oddať sa ti podľa dnešnej módy    

so vzdychmi, ktoré nahrádzajú slová,  

keď v mojich rýmujú sa tvoje oči. 
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Druhý 
(2018) 

 

Povedali za mňa rázne: 

„Nerušte mu jeho kruhy!“ 

„Heretik je, večne druhý, 

mimo milosrdnej priazne!“  

 

Preto v časoch kedy viazne 

mužsko-ženský princíp dúhy, 

rytierom dnes hrozí úhyn, 

konám bez  hanby i bázne.  

 

Dáme v dráme dvere držím, 

nedbám, že za moju snahu 

rovnoprávni rieknu: „Drzý!“ 

 

Za galantnosť platím drahú 

cenu a či ma to mrzí? 

Prvý vstúpim do výťahu! 
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Autorský blok 
(2018) 

 

Prázdne ústa omieľajú mŕtve slovo, 

na počiatku bolo, dnes je bezpredmetné. 

Pokým bystrý výraz v očiach hľadá dôvod, 

hlúpa myseľ v tempe vyvíja sa spätne. 

Pozerám sa do skla na spiatočné tváre, 

jedna z nich mi isto patrí, ale ktorá? 

Pamätám si mladé rysy, sú však staré, 

každá podobizeň v zrkadle je chorá. 

Píšem verše do úhľadných vzdušných riadkov,  

teda, rád by som ich odpisoval, až kým 

pozastavia moju snahu za západkou, 

chodník na slobodu mizne medzi vrásky. 

 

Pustá busta potratené vzdychy spúšťa,   

mŕtve slovo omieľajú prázdne ústa. 
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Domček pre bábiku 
(2018) 

 

Si víla, nad ktorou mamina priviera oči, 

keď hráš sa s domčekom pre bábiky. 

Aj otec od teba počas dňa váhavo bočí, 

stmieva sa, privítaj nočné zvyky! 

S nehou ťa prikryjú, sľubujú nádherné snenie, 

no v tvojom zraku sa zjaví prudká 

chytľavá beznádej, ktorá sa ako most klenie, 

v posteli pavúčia mora utká 

desivé príbehy, ach, ako by si len chcela 

byť bábkou chránenou v rukách víly! 

Vraj detská izbietka... Naopak, hrozivá cela! 

Pre krehké dievčatko, či sa mýlim? 

 

Rodinné istoty, matka je poslušná ovca 

a ty si bábika láskaná rukami otca... 
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Šarkan 
(2018) 

 

Náš koniec viažem na chvost šarkanovi, 

nevedno, kam ho vzdorný vietor založí. 

Ak život krúži, nech sa neobnoví! 

Snáď mraky plné hromov bleskom na koži 

kvapkami zmyjú úsmev z jasnej tváre, 

na zimný spánok vlhké pery ukladá. 

Či nie sú lásky po jeseni staré? 

Na kopci viali draci, pietna nálada 

po detských stopách kráča na cintorín. 

Tam nekrológy mrázik píše na velín. 

Náhrobky križujú sa smerom, ktorým 

tie okrídlené hady, zdá sa, leteli. 

 

Fakt je, že z hôr sa nahor rezko skáče. 

My vzdali sme sa konca. Chceme viacej! 
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Femme fatale 
(2018) 

 

Aha ju! Oči na podnose nesie! 

Lokňami krúti osud nevidomých. 

Červené tváre zakaľuje v strese, 

navracia pocit vztyku z bdelej kómy.   

Má možno malé medonosné meno. 

Napríklad Maja, mohla by byť svätá. 

Napokon každá včielka prejde zmenou, 

popichá, schradne, viac si nezalieta.    

Obete dobodané od pohľadu, 

je zosobnenou túžbou ihelničiek. 

Stratení nehynúce sny si pradú, 

na chrbát bremeno im vpíšu biče. 

  

Až ocitnú sa zrade zoči-voči. 

Aha ju! Na podnose nesie oči!  
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Najväčší vtipkár napokon všetkých rozplače 
(2019) 

 

Treba mi písať, aj keď neviem ako. 

Učím sa. Iba neučení vedia všetko. 

Na onom svete bez horiacich vlakov 

vezie sa stvoriteľ a otec, dedko. 

Najmilší pomyslený hriech si kľakol, 

pokúša. Pokúša sa cúvať predkom. 

A predkom potomkovia vlhkým zrakom 

jednotku bytia prepisujú päťkou. 

Bol skrátka všade. V lese, na koncertoch. 

Starenke liečil oko dennodenne. 

Bol knihou vtipov, hrádzou pred omertou, 

nezradil, preto prikrýva ho veniec. 

 

Je to tu! Večnosť smútok ženie domov. 

V popole budúcnosť sa zračí: "Ecce homo"!  
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Prečo to u nás beznádejne vyzerá? 
(2019) 

 

Prečo to u nás beznádejne vyzerá? 

Vždy užitoční blbci stoja vo dverách, 

s krížom po funuse mimo témy chcú byť bystrí, 

obhajujú hlúpe spóry plné nenávisti. 

Kto ešte nevyjadril právo na názory, 

akoby nebol. Zdravý nesmie radiť chorým? 

Že nie je lekár? Nedajte sa vysmiať, kritici! 

Internet v ruke, toaleta velí ulici. 

Náš človek môže vulgarizmy meniť na slobodu slova. 

Tí, čo sú proti? Na tých už čaká „spravodlivý“ proces 

zdola. 

Slušnosť je pasé, bohorovné prasce pasie, 

mizerné slová rýchlo rastú v čase. 

 

Prečo to u nás takto hlúpo vyzerá? 

Selfíčko odpovedá, hľadaj na perách... 
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Večerná ilúzia básne 
(2019) 

 

Básnik, ten vidí sa vo hviezdach, 

hviezdou je však niekto iný. 

V rovine sna sa mu o nej zdá, 

žiari zvnútra, bez príčiny. 

Básnik, ten každučkej múze dá 

zdanie miesta na nebesiach. 

Pritom ju chce dostať k epedám, 

misionár, ona bez šiat. 

Básnik, ten samote ponúka 

právomoci prvej noci. 

Čitateľ verí, že záruka 

v slovách nie je iba pocit. 

 

Na počiatku bola láska a my tu 

po funuse máme mýty o #MeToo. 

 

 

  

https://www.facebook.com/hashtag/metoo?source=feed_text&epa=HASHTAG
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Blbá nálada 
(2019) 

 

Nálada klesá do mrazničky pred letom. 

Postaví máje pred popravčiu suitu! 

Uvije alergický veniec sonetov, 

do neho pravdu pozašíva z úkrytu. 

Najväčší Slovák o zárubňu druzgne si 

makovú hlavu plnú buditeľských snov. 

Prichádza pravda, bez zbytočnej finesy 

nenávisť k ľuďom durí z nebezpečných nôr. 

Minulosť v cykloch zlostné kostry vyháňa 

zo skríň, čo švédsky návod nikdy nemali. 

Skrivené kríže s kosákom sa od rána 

hádajú, v koho mene budú popravy. 

 

Pointa ukrýva sa za zlú náladu, 

nečíta básne, nechce ostať pozadu! 
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Slniečkariť 
(2019) 

 

Upírom sa hnusí ranné nebo, 

vraj s ním prídu sťahovaví vtáci. 

Denná hviezda privíta ich, lebo 

s domácimi isto nevystačí. 

Zradia vlastnú krv tí slniečkari! 

Vampirizmus nechce nechať ženy 

slobodne si voliť vtákov, vari 

nestačia im krvilačne založení 

naši bieli junáci a chlapi, 

štvorpercentne utajení kňazi, 

nasosaný násilník, čo zdrapí 

detskú dušu a jednu jej vrazí... 

 

Darmo, pre tmu svetlo navždy bude 

previnilcom na poslednom súde. 
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Úpal 
(2019) 

 

Kto hľadá Peklo, jednu knihu číta. 

Diabolské ohne zvyšné spopolnia. 

V novinách pedofil a sodomita 

dcérenke káže - buď mi povoľná! 

Hľa, renesančný človek dnešnej doby! 

S ružencom hľadí z dómu na zvery. 

Zožerú všetkých, s tým nič nenarobí. 

Načo aj! Na šťastné konce neverí. 

Deviant s gloriolou mučeníka 

je vzorom mobilových videí. 

Kým budík bomby z posledných síl tiká, 

očistný oheň núka čistku nádeji. 

 

Kto vzplanie túžbou ako naše vlaky, 

ten nájde Peklo, život je už taký... 
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Na mesiaci 
(2019) 

 

Na mesiaci? Tam sme nikdy neboli! 

Po manželke prefackáme fantáziu. 

Vedomosti rozletia sa zo školy, 

mŕtvy rozum, vďaka Bohu, nezabijú! 

Pravda je to, čo vytesal pračlovek. 

Lož má krátke nohy, napriek tomu rada 

vládne ľudu, čo má štyri ľudové. 

Adam s Evou počúvali radšej hada. 

Koľkí zvládnu vypiť Savo, Okenu? 

Šíriť bludy? Niet nič ľahšie! Pozrite sa! 

Virtuálny nástroj zla má zelenú. 

V rukáve má každý klamár štyri esá. 

 

Cenzor kričí - chyťte cenzora! A je to. 

Vedzte, na mesiaci veru boha nieto... 
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Nemám a dúfam 
(2019) 

 

Nemám silu písať krásne básne. 

Nemám vieru, ktorá by mi bodla. 

Neviem, kedy zimné nebo zjasnie, 

ktorá je tá najsprávnejšia modla. 

Dúfam, že sa nemocničné lôžko 

s cintorínom nechce zbaviť hostí. 

Dúfam, že sa zázrak činí mozgom, 

umom získať zručnosť v skúsenosti. 

Operačná veštba si je istá, 

dokonca si s chuťou brúsi zuby. 

Dúfam, že sa nájde alchymista, 

ktorý splní to, čo klamár sľúbi. 

 

Krásne básne? Rytmus ich má v p*** 

Nemám silu múzu dokaličiť. 
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Hádam sa nehádaš 
(2020) 

 

Stratég tuší, hádka stojí za to. 

A vie aj, že vždy sa neoplatí. 

Zato hlupák, keď raz zazrie blato, 

ako prasa ušpiní si hnáty. 

Vyčerpá si výkričníky pre nič, 

ako ten šrac v Ezopovej báji. 

No až pôjde o životné zmeny, 

prepadne a post si neobháji. 

Uhádnete, prečo hádka sadá 

na dve duše v jednom zväzku? Páni! 

Čo ak zmyslom života je zvada? 

Čo ak láska v hneve necigáni? 

 

Možno by sa šiklo v rámci zmeny  

recitovať báseň o súznení. 
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Ovce 
(2020) 

 

Bačovia vytvárajú z blížnych stádo. 

Keď bľačí, nahuckajú naň i dunča. 

Zo strání ovce vždy raz zídu nadol. 

Na zimu zíde sa im každá unca 

vlny, a predsa nechajú si rúno 

ošklbať tými, ktorí vládnu holiam. 

Kuviky večer skučia nad tribúnou. 

V košiari nového si vodcu volia. 

Barana, krk nech za ne núka vlkom. 

Obetný hlupák hrá sa na hrdinu. 

Hneď zožerú ho. Kto to vlastne tĺkol 

jahňatá, odmalička, až kým zhynú? 

 

V kolibe túžia ovce bačom veriť, 

nechápu, všetky skončia na tanieri. 
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Bolo nám lepšie... 
(2021) 

 

Bolo to, súdruhovia, dávno.  

Kosák mal naše šťastie na muške. 

S istotou Nosek kráčal za mnou. 

V Juhoške letá boli priúzke. 

Buď pripravený! Vždy sme boli. 

Die Freiheit spoza plota kukala. 

Devínska cesta priala holým. 

Ochranca vlasti cielil od brala. 

A päťročnica úspech zvala: 

„Nerobiť, no a predsa pracovať!“ 

Čo na tom! Kdesi horel Palach... 

Procesy mohli začať odznova. 

 

No prosím! Už je to tu zase! 

Namiesto činu píšem báseň. 
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Exotické ovocie po svadbe 
(2022) 
 

Ľahko sa kupuje zhnité avokádo. 

Je mäkké, poddajné ako bitá žena. 

Vybité zuby si vymeniť chce s hadom. 

Beznádej po láske otravuje nemá. 

Za mladi chceli sme stať sa uznávaní. 

Rytiermi, princami, ba aj hrdinami. 

Dievčatá, spanilé panny smelo brániť... 

Už nie sú pannami, zato strpia rany! 

V zrkadle mejkapom navodzujú dojem, 

že sa nič nedeje, hnisá iba duša. 

Šepkám ti skazené onomatopoje, 

semeno zasadím, ty mlč a roď! Už aj! 

 

Prečo šťastie vekom dvojice omína? 

Netradične končí tradičná rodina. 
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