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Predhovor 
(20. 11. 2013) 

 

Nápad na zachytenie celoročného cyklu môjho všedne 

nevšedného prežívania mi skrsol v hlave počas jedného 

novembrového víkendu u svokry. Deti si, ako vždy, 

maľovali po tele modriny, pričom klasické štetce 

nahradili nemenej obvyklé pády z múrikov, postelí, 

ďalšieho možného i nemožného nábytku a pod. Zachytiť 

podstatu dňa, poetiku okamihu, toho najpodstatnejšieho, 

čo ho vystihuje, vyrovnať sa s každodennou rutinou, 

chvíľami, kedy i nuda pôsobí príťažlivo, vyjadriť lásku 

na tristošesťdesiatpäť spôsobov a neopakovať sa, to mi 

prišlo ako príjemná výzva na prizabitie štyroch ročných 

období. O čo to mali v uplynulých storočiach ľahšie! Bez 

televízorov, internetu, mobilov... Neostávalo im iné, než 

písať listy a verše. To sa im tvorili Iliady, Božské 

komédie, Valašské školy!  

 

Tieto slová píšem ešte predtým, ako sa do toho pustím. 

Už teraz však tuším, že to bude zábavná fuška. 

Predpokladám, že verše z januára a decembra budúceho 

roku budú iné, človek, ktorý ich bude zliepať, tiež nebude 

fotografickou podobizňou môjho dnešného ja. Možno 

bude výsledok nesúvisiacou sekvenciou banálnych 

obrazov a momentálnych zábleskov krčmových 

filozofovaní (ako život sám) a v tom prípade si tento 

úvodník ani neprečítate, pretože sa k vám výsledok 

nedostane. A možno sa mi podarí udržať nejaký 

jednotiaci motív, prípadne sa mi omylom pošťastí 

namiešať do toho stopové množstvo gradácie, uvidíme. 

Vlastne, uvidíte, nech sa páči: 
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Márny deň 
 

Sú dni, o ktorých netreba písať básne 

a človek si dokonca zapne televízne správy, 

aby sa dozvedel, že sa nemýlil. 

Džezový saxík márnotratne zvestuje 

rozpadajúce sa zážitky. 

Švábom je to jedno. 
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Rok 
 

Január 

 

1.1. 

Posteľ láka doobedie 

na stratený spánok. 

Každoročne zvodcu zvedie, 

túžby vravia – áno. 

 

2.1. 

Psie lásky sa polámali 

na mačacom bále. 

Ťažko spolu veľký s malým 

potancujú ďalej. 

 

3.1. 

Dnes sa odkaz Maldorora 

obetúva zraku. 

Často, kto má dané zhora, 

píše o opaku. 

 

4.1. 

Mrňúskovia rozlezení 

v kinosále, fíha! 

Kritika si zaumieni 

ignorantsky stíhať. 
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5.1. 

Zobúdzanie tektonických 

dosiek vrásni duchny. 

Načo ticho, radšej vždycky 

mrv sa, šuchni, buchni!  

 

6.1. 

Prekážková dráha, pozor,  

ber sa do roboty! 

Obmedzenec vidí obzor 

a už stavia ploty.  

 

7.1. 

K notebooku sa priplazila 

mačka, chytá myši. 

Jedna tu je, moja milá, 

kliká, nech sa stíši!  

 

8.1. 

Veľká ryba v malej vani 

plaší roky, čaká. 

Čo nás láka na stmievaní? 

Zazrieť plameň, draka. 

 

9.1. 

Prvenstvo sa pýši rado, 

nepretrvá večne. 

Závisť kontruje vždy zradou, 

túži Olymp prečnieť. 



6 

 

10.1. 

Prenosný hrob kovu stačí, 

hrdinu už nesú. 

Mača mraučí umieračik, 

trpí pre Vanesu.  

 

11.1. 

Netvory a deti hravo 

plašia otcov, matky. 

Strach sa túli bez pozdravov, 

nevracia sa spiatky. 

 

12.1. 

Narýchlo ma osvietilo, 

denníky sú drina. 

Každodennosť, hoci s drilom,  

sotva bude iná. 

 

13.1. 

Výpadky a vpády vedú 

vyvoňanú vinu 

na fotenie, pekne spredu, 

nechcú žiadnu inú. 

 

14.1. 

„Láska, drž ma pod hladinou,“ 

nôti morská panna. 

„Skonaj, smeruj za jedinou!“  

Vodník sa jej klania. 
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15.1. 

Spánok raňajkuje večer, 

chrúme spoza očí. 

Unavený sníčky pečie  

ránu od polnoci. 

 

16.1. 

Potápači lovia poklad 

pamäť zrádza plány. 

Nieto mapy, radšej oklam, 

podhoď sľuby planým. 

 

17.1. 

Ako sa máš? Ako v práci. 

Akoby som stuhol. 

Ako bude? Nech sa páči!  

Ako z bylín uhoľ. 

 

18.1. 

Pre upíra krk je krátky, 

žirafa sa bojí. 

Krv a vášeň nejdú spiatky, 

hryzú ducha v stroji. 

 

19.1. 

Zriedka ochranársky apel 

odoženie pílu. 

Amazonský prales kape, 

odhaľuje vílu. 
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20.1. 

Strach vie, prečo sa nás bojí, 

fandí zubárovi. 

Úsmev zhrdzavený v spoji 

beznádeje troví. 

 

21.1. 

Dieťa nechce, aby rodič 

ostril tupé noty. 

Mlčanie sa občas hodí, 

chráni od roboty. 

 

22.1. 

Mládež vidí cestu v Braku, 

pripíja si s vervou. 

Napriek tréme chce mať dáku 

tešiteľku nervov. 

 

23.1. 

Skáčme v letku, bez padákov, 

vraj, že nie sme súci... 

Sú dni, kedy treba dáko 

pohnúť nemohúcich. 

 

24.1. 

Yeti číha cestou k bránam, 

kam sa chodí strádať. 

Dnes sa detstvo nedoráňa, 

na zápis je rada. 
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25.1. 

Sezóna je otvorená, 

obria kniha čaká. 

Po koncerte príde žena, 

nepýtaj sa, aká. 

 

26.1. 

Ticho lieči, tichu svedčí 

k vzniku liečba kriku. 

Mĺkve reči vedú svätci, 

počuť politiku. 

 

27.1. 

Tantra časom nájde vrchol, 

bieloba sa valí. 

pokým prchký ošiaľ spŕchol, 

autá lyžovali. 

 

28.1. 

Stal sa zázrak, to sa stáva, 

nik ho nezahodí. 

Oči opantala zľava, 

nohy majú hody. 

 

29.1. 

Cesty zvlhli ako oči, 

ako ťažké nebo. 

Jedna slza tíško vkročí 

tam, kde nikto nebol. 
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30.1. 

Rozprávame o tom, ako 

bolo a tiež bude. 

Podám pozostalým zrakom 

opis o osude. 

 

31.1. 

Občas spánok rušia mory, 

ktoré pavúk zbiera. 

Úradník, ten radšej stvorí 

prísľub bez papiera. 

Február 

 

1.2. 

Boháč môže stratiť veľa, 

zlaté teľa, telá. 

Zákony, tie k celám cielia. 

Farba koňa? Biela. 

 

2.2. 

V kalendári menovateľ 

láka vinšovníkov. 

Každú jednu obeť dáte 

ako súkno býkom. 

 

3.2. 

Cudzie reči brzdia prácu, 

truľo ohovára. 

Nerozumieť? Mĺkvi plačú 

nemým do pohára. 
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4.2. 

Dlho sme sa nevideli, 

nože poďme spolu 

dohnať všetky zašlé diely 

pracovného sporu. 

 

5.2. 

Robíme si všetko ťažšie, 

vriace tváre mrazia. 

Vo výparoch ženích našiel 

 trpké lieky na žiaľ. 

 

6.2. 

Úsmev na kameru ruší 

svetlo reflektorov. 

Kapela Vám čistí uši, 

hluchnú. Už čoskoro. 

 

7.2. 

Slovensko má veľký talent, 

ale chýba niekto, 

kto by vravel neustále, 

čo by vlohám seklo.  

 

8.2. 

Na papieri hynú slová, 

skladba skladbu míňa. 

Hašteria sa zas a znova, 

smrť vraj chce znieť inak. 
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9.2. 

Pľuvanec sa v tvári snaží 

zhrdiť naše modly. 

Ešte, že sa podguráži 

ten, čo háji podlých. 

 

10.2. 

Nože priznaj, bral si drogy? 

Jazyk pýta slinu. 

Vybrať tú lož, že som grogy 

a či zvoliť inú? 

 

11.2. 

Deti dnes už mali včera, 

zajtra v nedohľadne. 

Domov počká, túžby čeria 

monštrá, čo sú na dne.  

 

12.2. 

Došla šťava, nech sa hýbe, 

dolu čosi búši. 

Na Mikuláš smerom z Hybe 

do Prešova musím. 

 

13.2. 

Jeden končí, druhý zasa 

nevie, ako začať. 

Prvý zodpovednosť znáša, 

tamten k jame kráča. 
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14.2. 

Návrat, ten sa bojí stavu, 

ktorý očakáva. 

Pravá strana nechce ľavú, 

v krotkej číha dravá. 

 

15.2. 

Prirodzený výber zrazu 

celkom stratil vládu  

Ešte, že sa nechce mrazu 

haliť promenádu. 

 

16.2. 

Na ľade sa po trapasoch 

zrazu čosi deje. 

Ktože vdýchol život do sôch, 

hoci nádej nie je? 

 

17.2. 

Jeden zdrhá, druhá sama 

na toalete stráda. 

Jedna, druhá, tretia dáma 

nie je z toho rada. 

 

18.2. 

Epika si zo zošita 

hľadá melódiu. 

Isté slová dav si pýta, 

iné svedčia triu. 
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19.2. 

Kto si prázdne šaty kúpi, 

kto sa zaonačí? 

Kto sa vydá do chalupy 

keď má vilu v Rači?    

 

20.2. 

Mozgožrúti verzus Lego, 

rodič prejde skúškou. 

Dieťa umne hladí ego 

olympijskou muškou. 

 

21.2. 

V piatok končí každá práca, 

víkend čistí boty. 

Kto zabúda, rýchlo kráča 

naspäť do roboty. 

 

22.2. 

Do pol jednej hranie s trónmi 

nadčasuje zľahka. 

Túžbu vládnuť dolným, horným, 

v každej mysli achká. 

 

23.2. 

V Horskom parku blúdia s krikom 

rozprávkové divy. 

Stračia nôžka pod perníkom 

cestu z lesa kriví. 
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24.2. 

Nedorástli starohory, 

čnejú z minulosti. 

Dozerajú. Kontrolóri  

oprášia im kosti.   

 

25.2. 

Matica sa smelo chystá 

na národné hroby. 

Knižnica, tá, buď si istá, 

s tým nič nenarobí. 

 

26.2. 

Kto nič nevie, opýta sa, 

aj tak nerozumie. 

Kto chce všetko naraz hlásať, 

sotva koná umne. 

 

27.2. 

Rory žije v repráčikoch, 

časy, tie sa menia. 

Večer ponad strechy vnikol, 

zajtra dovidenia.  

 

28.2. 

Keď chce nemá skladba kričať, 

nevšíma si noty. 

Keď je pieseň jazyčnica, 

hučí do nemoty. 
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Marec 

 

1.3. 

Omyl zrána, ťažká rana, 

chce to poriadok. 

Zrazu deň je plný hrania, 

rad(osť) za radom.  

 

2.3. 

Nadúvanie pre priateľstvo 

mizne vo vetre. 

Plný lesík plné detstvo 

prázdnom nepretrie. 

 

3.3. 

Ja som pre a ty si proti, 

spolu vyhráme. 

Na východe tiahnu roty 

spratať po fláme. 

 

4.3. 

Návrat rovno k miestu činu 

úsmev žralokov. 

Úskoky sa nepominú, 

mier je naoko. 

 

5.3. 

Pri Tokajskom šarže smelo  

nôtia na zdravie. 

Bolehlavy riadia telo,       

niekto chorľavie. 
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6.3. 

Hviezdny prášok padá smerom 

k narodeniu prianí. 

Neutajíš pred dôverou, 

čo sa skrýva za ním. 

 

7.3. 

Preklad najprv myseľ straší, 

potom vyzýva. 

Prelož: „Bryndza na salaši.“ 

veď si snaživá. 

 

8.3. 

Po výplate stačí málo, 

načať nákupy. 

Čo sa stane? Neostalo... 

Treba nalúpiť. 

 

9.3. 

Od rána sa zmráka čelo, 

pomôž, príroda! 

Prvé prejdú chmáry s cieľom 

kosti ohlodať. 

 

10.3. 

Aj tak je to všetko inak. 

Jasné predstavy 

menia kabát, je to drina, 

chcieť sa otráviť.  

 



18 

 

11.3. 

Väčšie zisky? Čoby, dane! 

Dané nedali. 

Čo si vzali, neostane, 

kto sa nabalí? 

 

12.3. 

Jedna pravda to má ťažké, 

rozum neláka. 

Prostitútka končí, až keď 

sklame pasáka. 

 

13.3. 

Mediálna masáž zdarma, 
je to lákavé. 

Stačí podpis krvou, dar má 

klamať obave. 

 

14.3. 

Jar si bude čistiť zuby 

chvíľku pred spaním. 

Zanôti si, nech sa ľúbi, 

album nahraný. 

 

15.3. 

Dnes je deň Dé, celý spuchol, 

svrbia nádeje. 

Štrnásti si mastia brucho, 

jeden uspeje. 
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16.3. 

Už je dobre, zle už bolo, 

bude po vôli. 

Avšak smola nové kolo 

zajtra zosmolí. 

 

17.3. 

Chobotnica  vyplakáva, 

vraj jej nestačí. 

Plaťte, kŕmte, že som ľavá?  

Čo tam po práci! 

 

18.3. 

Aký zmysel mala snaha 

hľadať omyly? 

Hanbila sa v kúte nahá, 

kým ju zabili. 

 

19.3. 

Vo Zvolene, predstavte si, 

poplach nacvičia. 

Za vešiakom projekt kriesi 

Banská Bystrica. 

 

20.3. 

Pestúnkami dláviť dieťa, 

spratať blondínky. 

Zlaté smeti pozametať, 

utiecť od linky. 
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21.3. 

V kraji temnôt, aké klišé, 

svetlo nadáva. 

Striedavý prúd nekolíše, 

tuchne potrava. 

 

22.3. 

Noc nám odhaľuje chtivosť, 

nosí podpätky. 

Za peniaze súťaživo 

berie od všetkých. 

 

23.3. 

Priskoro sa rozvidnieva, 

spánok živorí. 

Myška vyľakala leva, 

reve do hory. 

  

24.3. 

Mlyny, ktoré slimák točí, 

miznú poza dni.  

Vo finále pásku z očí 

sníma úradník.   

 

25.3. 

Nahnevaní vtáci v letku 

nie sú v poriadku. 

tešíme sa, až popredku 

vrazia do zadku.  
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26.3. 

Sotva dobojujú, už sa 

hľadá nepriateľ. 

Starec mŕtvo rečie: „Vzmuž sa! 

Útoč na gate!“  

 

27.3. 

Chorľavejú generáli, 

aj tak velia nám. 

Kokošia sa, ako stáli 

voči zábranám. 

 

28.3. 

Jeden pohľad zmarí prázdne 

ohovárania. 

Po ponosách rázne zaznie: 

„Lži nás nerania!“ 

 

29.3. 

Deň sa vyparádil, aby 

nešlo odolať. 

Hádam naňho nedá laby 

žiadna  svojvôľa. 

 

30.3. 

Zlodej času ušiel, potom 

leto nadíde.  

Niekto z pekla klope, kto to 

bude? Prezident? 

 

 

 



22 

 

31.3. 

Talianskemu prežívaniu 

svedčí opera. 

Dravé levy kmášu pannu, 

s pompou zomiera. 

Apríl    

 

1.4. 

Kontrola sa zvrhla na smiech, 

úsmev slávi návrat. 

Nejasnosti budú jasné, 

bláznovstvo dá zabrať. 

 

2.4. 

Postretali exky exov, 

napchali si bruchá. 

Nebolo im treba keksov, 

z ducha radosť dúcha. 

 

3.4. 

Päťka, moje šťastné číslo, 

obaľuje tóny. 

Našťastie nič nevykyslo, 

poplach nezazvoní. 

 

4.4. 

Všetko, čo sa postavilo, 

dá sa rezko zbúrať. 

Pozor, keď sa tvárim milo, 

z prechádzky je túra! 
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5.4. 

Kam sa podel Zimný vojak? 

Na jar nezavolá. 

Jogurtová, tá je moja, 

chradne pred ňou vôľa. 

 

6.4. 

Poobede, počas zhonu, 

hraboš hľadá zlato. 

Zabehne aj k Maratónu 

ak to stojí za to. 

 

7.4. 

Nemá zmena nemá mena, 

mieni na meniny 

zmeniť menu od pradena, 

počas dennej driny. 

 

8.4. 

Posadali straky k vranám, 

aby pošli hladom. 

Supy pri nich radšej stránia 

jedovatým hadom.  

 

9.4. 

Očakávať dračí plameň, 

to chce trpezlivosť. 

Kým sa hrdinská smrť láme, 

nestíha byť clivo. 
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10.4. 

Bez napätia nieto výšok, 

prúd sa scvrkáva. 

Nízky zamieri vždy nízko, 

tam, kde spáva tráva. 

 

11.4. 

Nieto vánku bez pohybu, 

znehybnené srdcia 

sprievod čiernych duší hýbu. 

no a čelá krčia. 

 

12.4. 

Rozprávková knižka špatí, 

stránky s chuťou klamú.  

Múdry autor radu dá ti, 

hlúpy zmarí drámu.  

 

13.4. 

Chrámy poznania sú dneska 

drahšie ako šperky. 

Plný trezor život zmešká, 

nech je jak chce veľký. 

 

14.4. 

Robiť po robote, to je 

pre roboša drina. 

Travič sotva svoje poje, 

radšej varí inak. 
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15.4. 

Osud, to je kameň, ktorý 

vrhám doďaleka. 

Pokým padne, v zore zhorí, 

za horizont steká. 

 

16.4. 

Škôlka ušla za hranice, 

mieri k domovine. 

Nezaberú kúzla krycie, 

stopa vpred sa vinie. 

 

17.4. 

Horí? Horí! Pripáľme si! 

Krysy bežia z práce. 

Horí? Horí! Vzbĺkli lesy, 

spisov nieto viacej. 

 

18.4. 

Tvoriť fantastické tvory 

ako na potvoru 

nie je ľahké, nápad horí, 

páli sivú kôru. 

 

19.4. 

Šaty robia ľudí z ľudí, 

človek robí oblek. 

Konfesia telo nudí, 

opak býva problém. 
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20.4. 

Staré pošlo, prvé krôčky 

vykonala mládza. 

Zatúlané topánočky 

našli cestu nazad. 

 

21.4. 

Guľatučké čudo-judo 

robí z ľudí chromých. 

Emócie tečú prúdom, 

utápajú domy. 

 

22.4. 

Každá kniha nie je plná 

lačných písmen, preto 

 autor tanier nenapĺňa, 

možno sa len splietol. 

 

23.4. 

Matka Rus sa túži poddať, 

dcéru vtláča dnuka. 

V bruchu ťarcha verí ódam, 

narodí sa suka! 

 

24.4. 

Nové výzvy vyzývavo 

ráčia vyorávať 

preorané brázdy svahov, 

ktorým zašla sláva.  
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25.4. 

Demokrati, ktorí broja, 

velia schladnúť ohňu, 

zväčša taja kopu hnoja, 

do ktorej vás zvrhnú. 

 

26.4. 

Kto chce zmenu, ten sa nadrie, 

zmena život živí. 

Pokým ocitnem sa na dne, 

drine chrbát skrivím! 

 

27.4. 

Svaly rýchlo skameneli, 

kameňožrút chrní. 

Rýchlou chôdzou vôkol cely 

tuhnú vtáky v tŕní. 

 

28.4. 

Búrka chodí bez dáždnika, 

močí do kaluží. 

S vodnou pištoľou si tyká, 

suchozemcov súži. 

 

29.4. 

Denník, do plameňov s tebou! 

Hor a písmo zadus! 

Otrok perom hľadal nebo, 

aby nestál vzadu. 
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30.4. 

Bombastická veľryba 

zdochla na protiveň. 

Turizmus sa rozhýbal, 

zdrhá po obdive. 

Máj 

 

1.5. 

Stáť si na káblovke občas 

nestačí a načim 

baču, ktorý ovciam 

určí, čo sa páči. 

 

2.5. 

Štvornohými dizajnérmi 

práca neoplýva. 

Keď sa zjaví, prosím, ver mi, 

pani bude divá. 

  

3.5. 

Dvakrát slnko míňa lôžko, 

mesiac protestuje. 

Nepomáha mierniť rozkol, 

spánok sotva tu je. 

 

4.5. 

Jeden zdrhá za hranice, 

druhý mu ich stavia. 

Tretí, nastav druhé líce, 

štvrtý získa najviac. 
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5.5. 

Slová devalvujú slová,  

opakujú stále, 

ako jednu pravdu snovať, 

neznášajú - ale! 

 

6.5. 

Rusov nikto nechce prijať, 

Páľte, kade ľahšie! 

Je to lepšie ako biják, 

scenár tvorcu našiel. 

 

7.5. 

Veľké slová, malé sály, 

bomba sotva tiká. 

Chybu rieši s pozostalým 

„Café America“. 

 

8.5. 

Ranný galerijný postoj 

Pracovného sviatku 

Budí kšefty. Dvesto? Nie, sto! 

Nadáš za tridsiatku? 

 

9.5. 

Lesy kričia: „Pumpa, padaj!“ 

Vášne vzbĺknu rýchlo. 

Leje benzín, má to rada, 

v krovinách to pichlo. 
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10.5. 

Deň sa poposúval o deň, 

pamäť píše ostré 

spomienkové noty óde 

o zelenom monštre. 

 

11.5. 

Bezobsažné „kecy v kleci“, 

urážky a spory. 

Čím viac pyšných kozliat mečí, 

tým viac duší zhorí. 

  

12.5. 

Sloboda má v rukách dary, 

putá pre neverných. 

Svetom žiaria svätožiary, 

zaväzujú verných. 

 

13.5. 

Tematický album bude 

šíriť pravdu holú. 

Svätožiaru okusuje 

fľaša alkoholu. 

 

14.5. 

Obavy sú soľou jedla, 

ktoré stvára život  

Darmo odsuniem ich vedľa, 

prídu súťaživo. 
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15.5. 

Divina sa diví, prečo 

chladne v tmavej cele. 

Hladomorňa v svite sviečok 

plní svoje ciele. 

 

16.5. 

Plané túžby rozvarili 

chute. Šarm sa skrýva. 

Darmo torty pečú víly, 

hryziem do pečiva. 

 

17.5. 

Znamenia už broja proti 

vysnívanej šichte. 

„Nie som, kto som,“ spevák nôti, 

zajtra smutne stíchne. 

 

18.5. 

Pohranice plačom moria, 

nikto neprekoná 

dvadsaťtisíc dĺžok mora 

priamo z očí slona. 

 

19.5. 

Pravé country, ľavé country, 

Amík to má jedno. 

Čundrákovi sotva patrí 

v tomto zodpovednosť.   
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20.5. 

Občas treba skúšať veci, 

ktoré človek pozná. 

Známa firma ducha lieči, 

nehanbím sa doznať. 

 

21.5. 

Rok len ťažko dáva nádej, 

nemá konca z kraja. 

Každý večer k nebu hľadel, 

nevládal sa kajať. 

 

22.5. 

Večnosť dáva príliš lacno 

drahé diamanty. 

Nedobytné plynú básňou,  

ťažkostiam, tým fandím.  

 

23.5. 

Budúcnosť, tá rada mení 

spomienkové menu. 

Čo sa stane? Všetky zmeny 

robím aj tak pre ňu. 

 

24.5. 

Ľahká kniha na čítanie 

budí trávu z rosy. 

Tvrdá väzba budí zdanie, 

že sa ťažko nosí. 
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25.5. 

Nepoznané artefakty 

menia majiteľa. 

Nie som proti, pravda, ak tým 

k smetiam nevytrielia. 

 

26.5. 

Očakávam, že sa zaraz 

vrhnem na Godota. 

Nasľuboval, či sa stará? 

Ktovie, kde sa motá. 

 

27.5. 

V Bratislave hrajú Raju   

staré pohostinstvá. 

Jarná búrka nemo kľajúc 

skape taká istá. 

 

28.5. 

Pich, pich, pich, pich, ako osy 

s včelím rojom prú sa. 

Včielka plače ako bosý, 

čo klincami klusá. 

 

29.5. 

Papier, špajle, s farbičkami 

vedno splodia draka. 

Vzlietne z napísanej slamy, 

ostáva len plakať. 

 



34 

 

30.5. 

Hradu Devín veru hostia 

nikdy nezabudnú... 

V rádiu však, tam sa postia, 

prizvú pakáž čudnú. 

 

31.5. 

Traja viacej prachu víria, 

chrbtica sa triešti. 

Kto chce hľadieť na upíra, 

píše manifesty. 

Jún 

 

1.6. 

Ako sa to vlastne robí, 

aby kone dreli? 

Blues sa vlečie na tri doby, 

my sa zderme celí! 

 

2.6. 

Deň mi omotáva telo 

nočnou pavučinou. 

Pavúk pomáha mi smelo 

zmeniť masku s inou. 

 

3.6. 

Eufória dobre padne 

úradnému šimľu. 

Keď to ide, nie sme na dne, 

Netreba nám ihlu. 
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4.6. 

Každú chvíľku chameleón 

peňaženku mení. 

Vieš, čo hýbe dnešným dejom? 

Rázne slovo ženy. 

 

5.6. 

Plné bruchá po taliansky, 

čo je také naše? 

Kto je ďalší, dakto pánsky? 

Čoby, dačo krajšie! 

 

6.6. 

Vzletné slová žmurknú okom, 

primalebným maľbám. 

Džentlmen sa zbaví okov, 

koniec hlási paľba. 

 

7.6. 

Smrtiaci je komín, ktorý 

číha za omietkou. 

Obzvlášť, keď sa sused sporí, 

Že chce dýchať všetko. 

 

8.6. 

Nie je kniha ako kniha, 

svet vie mnoho rečí. 

Nájsť tu správnu, zvolať: „Fíha!“ 

chodiť sa mi prieči. 
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9.6. 

Vrie to vo mne, kypí vonku, 

prístav smutne horí. 

Kto si trúfne prebrať slnku 

rúry nočnej mory? 

 

10.6. 

Starý stavač s nepokojom 

vetrí nové kúsky. 

Horší spomedzi dvoch zdrojov 

moderný je – úzky. 

 

11.6. 

Akokoľvek chcem byť dobrý, 

svätec na rozdanie, 

bez záujmu pľujú kobry 

jed, čo ku mne vanie.  

 

12.6. 

Úplné prázdno, mesiac svieti, 

akoby sa ničím 

nezakrýval, v očiach detí 

spánok dusno kričí. 

 

13.6. 

Spln si hovie v kalendári, 

trinásť piatkov hľadá. 

Kuchár šťastie nedovarí. 

Bdej! Som dobrá rada. 
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14.6. 

Scientológa v hlavnej roli 

Treba vychvaľovať. 

Aj keď ho to zjavne bolí, 

koná zas a znova. 

 

15.6. 

Múdrosť, tá vždy ustupuje, 

mudrlantstvo kvitne. 

Dobré hynie a to hnusné 

čaká na prepitné.  

 

16.6. 

Zem sa striasla, voda vrela, 

asteroid padal. 

Božská nádej krotí elán, 

smrť má život rada. 

 

17.6. 

Radšej puknúť ako striedmo 

nechať na tanieri. 

Priznať pravdu? S každou jednou 

zmenou lož sem mieri. 

 

18.6. 

Veľké zvery rastú s davom 

sluhov, radcov, pávov. 

Zvuk aj obraz zvečnia hravo 

v štyroch „káčkach“, bravó! 
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19.6. 

Všetko naraz viesť sa nedá  

Túžbe do náruče. 

Hodinky sa priečia, beda! 

Skúšam cudzí účet. 

 

20.6. 

Papier zvädol, nový život 

kvitne medzi hrobmi. 

Akoby snáď, i keď krivo, 

mŕtvy omyl obmyl. 

 

21.6. 

Avantgarda od divadla 

ruší tradície. 

O deviatej ticho padla, 

potom len sa pije. 

 

22.6. 

Chvíľka času, kto ju zmeria? 

Zváži, či je presná? 

Ošklbať ju, zbaviť peria... 

Občas treba prestať. 

 

23.6. 

Smädný mesiac v cykle hundre 

priamo na mikrofón. 

Túži behať v chladnej tundre 

a nie letnou strofou. 
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24.6 

Hrdza lezie po železe, 

zárubňa si pýta 

miesto s oknom, keď sa vezie 

s vaňou kúskovitá. 

 

25.6. 

Pýtajú si: „Sem s tým, nože!“ 

a my podávame. 

„Daj mi dvakrát viac než môžeš, 

Slúž bezodnej jame!“ 

 

26.6. 

Jedlo žltne popri pleti, 

ktorá hľadá východ, 

pre odvážnych kura letí 

cestou, ktorú vychoď! 

 

27.6. 

Slovenskému lesu svedčí 

parket s parketami. 

O črievičkách vedú reči 

ako starí známi. 

 

28.6. 

Za koncertom občas stihnú 

absolvovať túru. 

Neoplatí sa však švihnúť 

hlavou proti múru. 
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29.6. 

Každý vidí, čo sa dialo, 

každý ohovára. 

Občas najviac povie málo, 

novinka je – stará. 

 

30.6. 

Klišé o počasí, ktoré 

dažďom ducha mámi, 

dneska platí, ak si hore, 

lúč sa s radosťami! 

Júl 

 

1.7. 

Levia jama súmrak vábi, 

korisť zaslepila. 

Láka obeť preto, aby 

rozdrnčala kilá. 

 

2.7. 

Odbremeniť slzy luny 

(áno, toho klišé) 

od povodne, ktorá duní, 

jasle rozkolíše. 

 

3.7. 

Detské túžby idú bokom, 

staroba sa pýši. 

Konzum nenachádza pokoj 

v zabalenej ríši. 
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4.7. 

Do magických labyrintov 

mnohé cesty vedú. 

 Von však nedá sa ísť šprintom, 

skôr sa dostať k stredu. 

 

5.7. 

Nadránom sa lúči spánok, 

zíva máva deťom. 

Vie, že ráno morský vánok 

zaleje sny letom. 

 

6.7. 

Či je večer a či ráno 

svet sa navždy spája 

s dotykmi, čo vravia – áno, 

keď sú na ne dvaja.   

 

7.7. 

Vrelý výraz, hrdlo kypí, 

vreští, para syčí. 

Kvíli sluha, horí síra, 

Z Pekla, zo zlých príčin. 

 

8.7. 

Smrť si vzala voľno v práci, 

odvezú ju na káre. 

V snoch sa topia snehuliaci, 

leto stuhne na kare. 
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9.7. 

S Bohom nie si nikdy osve, 

ani v strede Pekla. 

Bez neho však s mečom v pošve, 

hľadaj lásku, neklam. 

 

10.7. 

Sedem večer, ktože obed, 

kto to v Tescu zháňa? 

Veľa rečí v tejto dobe 

značí – chuť je daná. 

 

11.7. 

Dravec trieli za potravou, 

sýty stretá siestu. 

Kto chce behať, ten si hravo 

zveľaďuje cestu. 

 

12.7. 

Kôpky šťastia mrnčia, hundrú, 

polku sveta ušli. 

Z nožičiek si tvoria tundru, 

rúčky plné mušlí. 

 

13.7. 

Keď deň začne o pol druhej, 

akoby sa množil. 

Popoludní, napriek vzpruhe, 

sen sa vkráda do žíl. 
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14.7. 

Odfukujú mraky, asi 

príliš veľa pili. 

Zajtra prídu nové časy, 

naberáme sily. 

 

15.7. 

Z kŕdľa zdrhli zo dve húsky, 

hľadia na kačičky. 

Korytnačkám tok je úzky, 

útek nelogický. 

 

16.7. 

Kto chce vedieť, kto bol aký, 

morský vlk, či krysa? 

Zdúchli mraky, nie však vtáky, 

čln sa zakolísal. 

 

17.7. 

Obrázky si splietli počty, 

nechcú nabrať kilá. 

Pero tvorí jazvy, čo s tým? 

Múza, nie si milá. 

 

18.7. 

Trikrát vidieť métu zblízka, 

trikrát hľadieť na breh, 

čo tým plavec v mori získa, 

asi sotva žiabre. 
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19.7. 

Všetci spolu súťažíme, 

víťazmi sú deti. 

Rodičia sa v miestnej klíme 

snažia nebyť tretí. 

 

20.7. 

Kto chce odísť, musí čakať, 

prestoje sú v móde. 

Prežúvané v tlame draka 

vedro potu dôjde. 

 

21.7. 

Bicyklisti s nástrojmi sa 

učia nezabúdať. 

Chobotnica chce sa prisať 

k spomienkovým čudám. 

 

22.7. 

Človek horší od zvieraťa, 

zviera horšie od nás. 

Opičky nám osud zráta, 

vojna je tak zvodná. 

 

23.7. 

Zasa štyri verše začať 

kresliť na papieri... 

Autor, čo si za pytača? 

Obeť čiernej diery. 
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24.7. 

Futbalisti v zhone v hore 

zakladajú ohne. 

Oškvarenci vedia, ktoré 

Poleno sa ohne. 

 

25.7. 

Špina bráni dychu lietať, 

stúpať do komínov. 

Vzývať víchor počas leta 

treba plachtovinou. 

 

26.7. 

Mátohy už zdúchli z hradieb, 

tiahnu na fasády. 

Opustené stĺporadie 

túži dostať grády. 

 

27.7. 

Posledný cent rozdať deťom, 

radosť volám Úsmev. 

Pokým zahrdúsim leto, 

zvolám na ľad: „Tu sme!“ 

 

28.7. 

Kto to pustil zajačiska 

na posteľné prádlo? 

„Skvelý záchod,“ Sára výska, 

dobre mu to padlo. 
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29.7. 

Letná úroda je skvelá, 

bociany sa snažia 

plniť kvóty, množiť telá, 

raz potiahnu na Ždiar. 

 

30.7. 

Končí mesiac, spln sa tratí, 

dni už potemneli. 

Neuplynie bez útraty 

týždeň zvnútra cely. 

 

31.7. 

Dobré menu má aj meno, 

meno ruže v tŕní. 

Tŕnie túži spichnúť veno, 

Sústo tŕpne, brní. 

August 

 

1.8. 

Narodiť sa, v prvý deň hneď 

prácu oslavovať, 

niekto, kto sa ani nehne, 

razom hľadá slová. 

 

2.8. 

Ani neviem, o čom písať, 

Metafory zvlhli. 

Zuby mačky skúša krysa, 

Maggie občas pŕhli. 
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3.8. 

Rozvibrovať stropné prúdy 

stojí za námahu. 

Dusný večer zavše nudí, 

očakáva vlahu. 

 

4.8. 

Usedavé zamestnanie 

usedavo plače. 

Zlatá žila budí zdanie, 

mieri na koláče. 

 

5.8. 

Nádej, že sa spoja hlasy 

zvonček darmo núka. 

Nesvedčí mu bez okrasy 

nalomená ruka. 

 

6.8. 

Roviny chcú vrásniť v kuse, 

vráskavec je šuviks. 

Krásna tvár má po funuse, 

má, žiaľ, nohy do x. 

 

7.8. 

Spoľahnutie vraví: „Čo si? 

Vari neveriaci?“ 

Prosiť sa dnes predsa nosí, 

Nech je práca – v práci. 
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8.8. 

Psychicky sa zrúti vôľa, 

peniaze sú hriešne. 

Obchod vyzývavo zvolá: 

„Exorcizmus z piesne!“ 

 

9.8. 

Rasistická farba vzniká, 

chce byť priam zánovná. 

Úspory hneď trielia nikam, 

Cieľ je tá Kolkovna. 

 

10.8. 

Keď sa zdá, že všetko ide, 

Dôjde na potopu. 

Koleso sa rýchlo zíde 

účtovnému stropu. 

 

11.8. 

Dovolenka občas núti 

k práci činorodých. 

Ubzikne deň, je tak krutý 

počas trestných hodín. 

 

12.8. 

Vďačná smrtka chlípe živú 

hudbu z plechovice. 

Vriaci tuniak od údivu 

spustí bludný sníček. 
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13.8. 

Sladký Zúbok na šesť dielov, 

Boh je mŕtvy, hrôza! 

Nekonečnú Ságu vrelo 

víta mutant, ozaj! 

 

14.8. 

Bdelé hrôzy zaspinkali, 

na dobré sa menia. 

Veľký strašiak hneď je malý, 

mizne bez prispenia. 

 

15.8. 

Vyťahané podkolienky 

tiahnu na polnôcku. 

Osud pletie príliš tenký 

povraz čoby vôdzku. 

 

16.8. 

Vyplašená kontrolka už 

vzdala rev i slzy. 

Na ceste sa tvorí kaluž, 

asi ju to mrzí. 

 

17.8. 

Už sa tešia ratolesti 

na hrdinské super. 

V škole zvládnu všetky testy, 

doma komiks dupe. 
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18.8. 

Ani neviem, ako vlastne 

deň sa mení, pustne. 

V jednu chvíľu je tu krásne, 

za okamih – hnusne. 

 

19.8. 

Deň sa stratil z kalendára, 

zmizol bez rozlúčky. 

Darmo hľadám, kde sa tára, 

nuž ma svrbia rúčky. 

 

20.8. 

Každodenná nádej naša 

neustále trvá. 

Nemá konca, chmáry rašia 

ktorá bude prvá? 

 

21.8 

Pokrok, ten si zuby brúsi, 

už mu tečú sliny. 

Včera sa ním džgali husi, 

dnes je pri kuchyni. 

 

22.8. 

Praženicu z divých vajec 

sotva niekto spraví. 

Radšej treba prizvať Rajec, 

schladiť vriace hlavy. 
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23.8. 

Dnes som múrom jednu vlepil, 

lepili sa na mňa. 

Nakrátko som ostal slepý, 

nádej bola klamná. 

 

24.8. 

Veľké plány rastú v hlave, 

ruky brzdia elán. 

Myšlienky sú príliš hravé, 

radšej nepredstieram. 

 

25.8. 

Nový život nepotratil 

samé dobré správy. 

Na Progboarde blúznia radi 

o práve tí ľaví. 

 

26.8. 

Nový život chce mať priestor 

na vylihovanie. 

Načo knihy? Z jednej je sto! 

Zbohom kríže. Padnem. 

 

27.8. 

Hudba, tá ma mnoho tvárí, 

tvárnice sú šuviks. 

Znelý kokteil už sa varí, 

kriví „fajky“ do „iks“. 
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28.8. 

Nota túži nájsť si milú, 

samotná je holá. 

Láska míňa harmóniu, 

pokiaľ hráva sóla. 

 

29.8. 

Rýchlejší je ako guľa, 

na poslednú chvíľu 

stihne štetcom na potulkách 

črtať zimu milú. 

 

30.8. 

Prebúdzanie tvrdo spinká, 

nemá nárok na plač. 

Až sa nájde čierna skrinka 

vyplaví ju z kapúc. 

 

31.8. 

Každá skrutka nájde miesto, 

keď ju skolí amok. 

Občas zmení rodné hniezdo, 

zhmotní vzdušný zámok. 

September 

 

1.9. 

Kvietky túžia dožiť rána, 

priviesť na svet puky. 

A z tých pukov vzíde manna 

nepoznanej lúky. 
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2.9. 

Krok za krôčkom smerom k škole 

túžby, zmätky, vášne 

pochodujú zo svojvôle 

mimo detstvo. Strašné! 

 

3.9. 

Vzbudiť dojem, že je koniec, 

cesta zarúbaná. 

Každá nádej časom tonie, 

oči ďobe vrana. 

 

4.9. 

Darmo jeden a či sedem 

dní má Rozumbrada. 

Hlupák bliaka, dobre vedieť, 

osol osla hľadá. 

 

5.9. 

Môže vôbec stonať krysa, 

že je unavená? 

Voš sa túži prosto prisať, 

padnúť na kolená. 

 

6.9. 

Les, máš vlásky kučeravé, 

popod golier zateč! 

Hrebeň poprihŕňal pravek, 

padá na kabátec. 
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7.9. 

Žena, kvôli ktorej vraždím, 

s nožom je mi úzko. 

Aj tak pri nej stojím. Navždy. 

Ľúbim dobrodružstvo. 

 

8.9. 

Fuška nafukuje friško 

nafiflené svaly. 

Kvapky potu kanú tíško 

sused nie je malý. 

 

9.9. 

„Pomáhať a chrániť,“ jačí 

vždy zelená partaj. 

Výpalníctvo šíria draci 

veď im ide karta. 

 

10.9. 

Svet sa točí na zelenú, 

ja som na červenej. 

Ruža kvitne iba pre ňu, 

krv sa hodí k žene. 

 

11.9. 

Vážiť váhu nik sa veru, 

nik sa neodváži. 

Pevná pôda upchá dieru, 

pochôdzkar je v ráži. 
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12.9. 

Ukončenie jednej éry 

protestuje, jačí. 

Zle sa tvári na papieri, 

trieli do zajačích. 

 

13.9. 

Zastavený svetobežník 

dumá, čo si počne. 

Napokon sa, celý nežný, 

túli celoročne. 

 

14.9. 

Belší odtieň vyblednutia 

hreje spomienkami. 

Teba azda k hudbe nútia? 

Tón sa líška s nami. 

 

15.9. 

Pípať, blikať, cinkať, svietiť, 

svet je plný hračiek. 

Hrozí nedostatok detí, 

dve sú málo, ráčte! 

 

16.9. 

Tisíc krokov do pohorí 

nevyznieva ladne. 

Každý jeden vôľu morí, 

čaká, kedy padnem. 
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17.9. 

Kto je vinný? Oni! Oni! 

Spravte všetko za nás! 

Vina na výslní tróni, 

vodcom zvoní hrana. 

 

18.9. 

Jedna skladba, dva-tri rytmy 

vedú plané spory. 

V jednej skladbe, nikde v prítmí, 

plameň vzbury horí. 

 

19.9. 

Dvojica psov delí prácu 

na dva cykly štekov. 

Ako písknu, tak im skáču, 

paniam úsmev stiekol. 

 

20.9. 

Hore-dolu, hore-dolu, 

nábytok má krídla. 

Ľudské muky pekne spolu 

vstúpia do obydlia. 

 

21.9. 

Pohľad na matrace vábi 

sen o mäkkom hniezde. 

Neprekáža, že som slabý, 

pomoc sídli v meste. 
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22.9. 

Podvod osočuje, syčí, 

túži po úspechu. 

Úspech neprekryje ničím, 

dožije sa smiechu. 

 

23.9. 

Dotyky sa skryli v dlaniach 

ako zlaté mince. 

Kto im splatí letmé zdania? 

Na kríž mieria klince. 

 

24.9. 

Desať šťastných tónov podryl 

jeden záblesk zloby. 

Vyštartujú besné Moiry, 

noc viac neprerobí. 

 

25.9. 

„Čo má mačka na nosíčku? 

Krásne veľké fúzy.“ 

Slová menia na pesničku 

moje malé Múzy. 

 

26.9. 

Z jedného sú razom dvaja, 

ďalší syn sa hlási. 

Pred láskou sa neutaja 

v správach o počasí. 
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27.9. 

Víkendové šichty sotva 

zušľachťujú ducha. 

Myseľ tápe, dá sa poddať, 

nemá ani tucha. 

 

28.9. 

Keď si dieťa nečakane 

volí cestu, inú... 

Napokon sa aj tak stane 

perlou pre rodinu. 

 

29.9. 

Poľná duchna hľadá vlahu, 

váza túži slúžiť. 

Gratulovať milej v ľahu 

vedia iba muži. 

 

30.9. 

Končí mesiac, krstný otec 

Dáva zbohom letu. 

Október nám kynie: „Poďte!“ 

Vidno, dážď už je tu. 

Október 

 

1.10. 

Veľa Boha zavše škodí, 

áno, to sa stalo. 

Občas pácha menšie škody, 

keď je Boha málo. 
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2.10. 

Múzy bočia, či som chorý 

ako dáky bacil? 

Napriek tomu sa im dvorím, 

aj keď sedím v práci. 

 

3.10. 

Opäť knihy, štrajkovali, 

zasa pohli zadkom. 

Opäť knihy, veľký s malým 

vláčili ich skratkou. 

 

4.10. 

Titanský hnev u červíka 

vyzerá dosť čudne. 

Zlosť mu tyká, nechce vykať, 

v súžení je umné. 

 

5.10. 

Knihy, knihy, ťažké knižky 

zmoria čitateľa. 

Nepozorným z veľkej výšky 

otrieskajú čelá. 

 

6.10. 

Depresia myká hlavou 

chce byť pomazaná. 

Smútku odzvonilo, bravó! 

Nedočká sa rána. 
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7.10. 

Nemôže byť horšie? Skoro! 

Stačí počuť správy, 

ako prioritné SORO 

eGovernment trávi. 

 

8.10. 

Súboj titanov sa blíži, 

večer nedočkavý 

mieni dostať nádej z krízy 

kto si na to staví? 

 

9.10. 

Polená sa pod nohami 

usadili zrána. 

Do večera horia s nami, 

snáď dotlejú za nás. 

 

10.10. 

Niekedy to dlhšie trvá, 

tma sa rozrozpráva. 

Hoci chce byť všade prvá, 

svetlu patrí sláva. 

 

11.10. 

Spravodlivosť hodná ligy 

nehrá druhé husle. 

Vždy si hľadá strigôň strigy, 

objímu sa vrúcne. 
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12.10. 

Lehota už sucho chripí, 

pregĺga jak divá. 

Aj keby som nemal slipy, 

ošatí ma kniha. 

 

13.10. 

Dni sa krátia na hodine 

počtov, s tým sa ráta. 

Keď sa zime hodí iné 

rúcho, volá brata. 

 

14.10. 

Jeden lepší ako druhý, 

prvý nevyhráva. 

Brúsiť klenot z čistej tuhy 

nie je žiadna sláva. 

 

15.10. 

Stopäťdesiat, s vetrom v pätách, 

svetlá dozelena. 

Cestný pirát zavše lieta, 

mieri na jeleňa. 

 

16.10. 

Hynú slzy i zákruty, 

aj tak nejde prestať. 

Formula sa s bryndzou rúti 

z Kráľovského mesta. 
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17.10. 

Navrátilec šípi zradu, 

v snoch sa topia vane. 

Kým tri mačky zvodne pradú, 

pes sa skrýva za ne. 

 

18.10. 

Denný opar v noc sa mení, 

hoci slnko svieti. 

Keď je človek unavený, 

sotva spriada vety. 

 

19.10. 

Kotúľa sa naša mena, 

letí dolu briežkom. 

Dôstojnosť, ak chce byť ctená, 

Kríva za ňou peškom. 

 

20.10. 

Chystajú sa veľké veci, 

búrka stráca mraky. 

Rockerom sa ticho prieči, 

oni sú raz takí. 

 

21.10.  

Práca k ďalšej práci sadá, 

vraj je usedavá. 

Nezamestnaná je rada, 

do ticha sa dáva. 
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22.10. 

Bez ohľadu na to, koľko 

Satanov tu žije, 

jeden diabol bez okolkov 

hlási stály príjem. 

 

23.10. 

Lúče svetla tratia dušu, 

medzi mrakmi tonú. 

Prechladnutie kričí: „Kušuj!“ 

Vraždí každú vôňu. 

 

24.10. 

Lazaret už rozbalili, 

vytrubujú svetu, 

že sa chystá, moji milí, 

matka pod mačetu. 

 

25.10. 

Napokon sa zbehli davy 

keramických panien. 

I keď nebolo čo sláviť, 

pozvali sme zdanie. 

 

26.10. 

Uprostred tej betónovej 

džungle raší zeleň. 

Zo semienka klíči nové 

dieťa, klišé, jeleň. 
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27.10. 

„Nedá sa“ sa s „Nabudúce“ 

na potulky dalo. 

Zmizli, zanechali účet, 

nebolo to málo. 

 

28.10. 

Vrchný sudca spoza stola 

zvolal veľké: „Haló!“ 

Čím viac sa do hory volá, 

tým viac počuť: „Málo.“ 

 

29.10. 

Úsmev šelmy, ktorá cíti 

korisť, slávu, elán, 

hyzdí všetky drobné city, 

um však sotva zdieľa. 

 

30.10. 

Dobrá správa - pacient žije, 

zlá, že ide domov. 

Doma chýba stály príjem, 

hrozí pretlak tónov. 

 

31.10. 

Kriváci dnes majú smolu, 

miznú pod zárubňou, 

nádej halí pravdu holú, 

už viac nie je zhubnou. 
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November 

 

1.11. 

Tekvice už tratia váhu, 

výraz velí hroziť. 

Tráviť sviatky najmä v ľahu, 

to je pocit boží. 

 

2.11. 

Predvčerajšie hmly nám miznú 

do včerajších nocí. 

Kvety tratia chutnú bliznu, 

priťahujú oči. 

 

3.11. 

Nocou zima zakráda sa, 

načim preodieť sa. 

Vrúcna manna vracia nazad 

predsa chute detstva. 

 

4.11. 

Zvery občas lesné snemy 

situujú v lese. 

Žiaden tvor tam nie je nemý, 

každý kríž si nesie. 

 

5.11. 

Dobrým deťom od Ježiška 

nahnevané vtáky 

doputujú, túžbu íska 

darca. Je už taký. 
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6.11. 

Plieniť vlastné výhončeky 

kvôli mŕtvym pníkom? 

Občas koreň robí prieky, 

pod kožu nám vnikol. 

 

7.11. 

Dvakrát do tej istej rieky 

kormidluje osud. 

Rád sa nechám voziť niekým, 

kto má nohu bosú. 

 

8.11. 

Len ty môžeš chrániť ľudstvo, 

len ty spasíš život! 

Len ty, čo sa na huncútstvo 

nepozeráš krivo. 

 

9.11. 

Obed ranné vtáky máta, 

v bruchu sa im krúti. 

Žalúdok je doguľata. 

Vládca brušných dutín. 

 

10.11. 

Svetlo mory priťahuje, 

zhaslo, kde ste? Beda! 

Svetlušky, čo počas ruje 

naťahujú deda. 
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11.11. 

Jeden pokus nepostačí, 

lekár, ten vie svoje. 

Myslíš, že sa mi to páči? 

Žula žulu poje. 

 

12.11. 

Jas sa rodí z utrpenia, 

trpezlivosť bolí. 

Horúcu krv neodmenia 

proti svojej vôli. 

 

13.11. 

Načo trpieť druhú zmenu, 

keď aj jedna stačí. 

Až sa zavše opomenú, 

nevyletí vtáčik. 

 

14.11. 

Do očka mi padla vločka, 

až sa začervená. 

Do očka mi, nože počkaj! 

Vpadla zdutá žena. 

 

15.11. 

Posledný vraj zavrie vráta, 

zhasne svetlá, padla. 

Ale čoby! Ten, kto ráta, 

platí svetlo na dlaň. 
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16.11. 

„Svet je malý,“ spoza zrázu 

počuť v jednom kuse. 

Ani nevieš, a tu zrazu 

starostom je sused. 

 

17.11. 

Každý príbeh má svoj koniec, 

zbohom, hurá domov! 

V tôni tíško slza tonie, 

nerobím jej promo. 

 

18.11. 

Premoknuté kura išlo 

na štvorkolke k tomu. 

Chcelo snívať, avšak zvislo 

preč šlo robiť, z domu. 

 

19.11. 

Mediálny moloch rastie 

nemá pripojenie. 

Vie, že raz sa vráti naspäť, 

pokoj odoženie. 

 

20.11. 

Opäť sa tu šíria fámy, 

kariéra sa mení. 

Okamihu za pätami 

zakráda sa ženích 
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21.11. 

Kalich sčista-jasna svieti, 

jeden, druhý, tretí... 

Päť ich obdivujú deti, 

krajšie ako predtým. 

 

22.11. 

Ľudský život definujú 

čačky, ktoré stále 

odolajú, keď mám ruju, 

syslím veľké, malé. 

 

23.11. 

Stádo pochoduje priamo 

do náruče klamu. 

Kto chce volov vodiť za nos, 

ponúkne im dámu. 

 

24.11. 

Aha, školák zmaturoval, 

svet sa točí ďalej. 

Vedomosti zas a znova 

do priepasti nalej! 

 

25.11. 

Kostlivci sa vzdali skrine, 

práchnivejú, tvrdí. 

V dávno mŕtvych žilách plynie 

pocit, čo ich srdí. 
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26.11. 

Známe tváre žiaria v dave, 

z cudziny šli naspäť. 

Niečo blízke na oslave 

vydávajú za spev. 

 

27.11. 

Šípkovými Ruženkami 

zalomcujú snenia. 

Dobré ráno každú mámi: 

„Pôjdeš do vezenia!“ 

 

28.11. 

Na konci dňa bezduchý dav 

prikrmuje cesty. 

V jeden moment niekto pridá, 

katastrofu veští. 

 

29.11. 

Virbeľ oznamuje hlučno 

koniec zaháľania. 

Nocou prikradli sa k učňom 

chudokrvné zdania. 

 

30.11. 

Noty odvial nočný vánok, 

ráno berie kyjak. 

Spánku z „nie“ vykreše „áno“ 

jedovatá zmija. 
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December 

 

1.12. 

Srdcervúce prísahy dnes 

ušiam vravia bájky. 

Azda, kým sa nerozvidnie, 

ujdú znenazdajky. 

 

2.12. 

Nad hlúposťou krčia čelá, 

zatvárajú viečka. 

Darmo argumenty cielia, 

trpia pre blbečka. 

 

3.12. 

Ani jedna nová známosť, 

odplašíme davy. 

A ak by to nešlo samo, 

o chvíľočku dávim! 

 

4.12. 

Zručný zobák zrnko zobe, 

vyhubuje hubám. 

Na dobrú chuť treba obe 

nezbednice zrúbať. 

 

5.12. 

Sotva slnko stečie z neba, 

sväťme spolu piatok. 

Večernici lesku treba, 

nuž nám platí za to. 
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6.12. 

Na svätého Mikuláša 

domobrana ráči 

zušľachťovať to, čo naša 

túžba zdnuka tlačí. 

 

7.12. 

Jeden v soche vidí straty, 

márnotratnosť, nudu. 

Druhý vie, že duši vráti 

úsmev, keď je v čudu. 

 

8.12. 

Staré hriechy lámu v kostiach, 

oziabajú bosých. 

Dnes ich vľúdne nepohostia, 

dnes ich bodnú osy. 

 

9.12. 

Prijímateľ zas zanadáva 

tomu, ktorý vraví:  

„Dávam, ale žiadna sláva, 

nie je, že ste ľaví.“ 

 

10.12. 

Mudrc povečeria ráno 

vychladnuté chute. 

Lacno rýmuje sa „áno“, 

sny sú dosiahnuté. 
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11.12. 

Nechuť vstúpiť do kráľovstva 

morového spánku. 

Kráľ snov svojmu slovu dostál, 

spieva uspávanku. 

 

12.12. 

Veľké reči, obrie ceny, 

obchod neochabne. 

Šampus z trucu nevypení, 

izbičky sú vábne. 

 

13.12. 

Na červenú nezastaviť, 

hlavné je sa nebáť. 

No a čo, že vraj sme ľaví, 

veď nám boogie treba. 

 

14.12. 

Jedna chyba, pomóc, rata! 

Digitálna vlna 

opláchne a na to tata 

bezchybnosť je plná. 

 

15.12. 

Ty i ona, ja, on, oni, 

predvianočné tóny. 

Uprostred nich „zbohom“ tróni, 

v tôňach trhov zvoní. 
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16.12. 

Deň dnes chutí punčovito, 

čeľusť zimu chrúme. 

Sýty mejkap zotrie vatou, 

um sa stratil v rume. 

 

17.12. 

Smrť je zavše súťaživá, 

pravda je už taká. 

V každom z nás sa tajne skrýva 

duša zabijaka. 

 

18.12. 

Z kolosea prázdna kostra 

pohlcuje jamy. 

Gladiátor bodá zostra 

vyhroteným hraním. 

 

19.12. 

Deň sa preobliekol za noc, 

hviezdy, tie sa slnia. 

Miesto snehu ducha Vianoc 

kroky blatom plnia. 

 

20.12. 

Už sa blíži veľký koniec, 

pero unavené 

v atramente spupne tonie. 

Verše? Vyschne pre ne. 
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21.12. 

Nedeľa má ostré zuby, 

loví trpezlivosť. 

Vášeň s nechuťou sa snúbi, 

volá sa to život. 

 

22.12. 

Narkomana ruka trápi, 

svrbí, puchne, bolí. 

Injekcií sa boja chlapi 

kýchajúci v poli. 

 

23.12. 

Hadie jedy krokodíla 

nedostihnú, lebo, 

už sa blíži svätá chvíľa, 

stromček vidí - Lego. 

 

24.12. 

Nedočkavosť vrúcne túžby, 

po večeri dary. 

Ježiško, ten radšej už by 

zaspal na oltári. 

 

25.12. 

Maska „poď sem, do náruče“ 

kĺže poza okná.  

Sotva vkročím, už mi účet 

vystavila mokrá. 
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26.12. 

Mamon skučí v prázdnych sieňach, 

fňuká do kaluží. 

Slzy razom v ľad sa menia, 

ten však deťom slúži. 

 

27.12. 

Krátke dni a dlhé noci, 

dlhé noci bdelé. 

Spáčom svet sa nezatočí, 

ponocujem v cele. 

 

28.12. 

Nadšenie sa začervená, 

plánom zvlhnú tézy. 

Zima, tá má mnohé mená, 

pokiaľ cez ňu sneží. 

 

29.12. 

Sú dni, kedy rieka plynie, 

nik ju nepočúva. 

„Mĺkve slová, stojte pri mne! 

Budem bývať u vás!“ 

 

30.12. 

Štyri verše, ako na to? 

trpezlivo, hravo. 

Platiť ťažké kovy zlatom? 

Len nie vlastnou hlavou! 
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31.12. 

Padla. Načim epitafy 

do slov vzletne votkať. 

Dlhé jak krk od žirafy, 

dnes ich utnem. Bodka. 
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Doslov 
 

Dopadlo to, ako som čakal. Už prvý deň som si len tak 

nahodil do zošita pár poznámok a verše z toho vznikli až 

o deň neskôr. Našťastie sa hneď zrána pojašil pes 

s mačkou a bolo o čom písať. Niekedy sa plánovaná 

akcia na ďalší deň zveršovala i vopred (návšteva kina), 

prípadne sa zjavilo viacero podnetov, nuž som ďalšie 

štvorveršia uložil do zásoby, na dni, kedy sa budú hodiť 

a ušetria mi robotu. Žiadne neostalo osirelé, pretože život 

sa tak či onak neustále opakuje. 

 

Koncom mája som s tým takmer praštil. Azda nájdem 

jedno štvorveršie, ktoré sa mi niekam zapatrošilo. Aj 

z toho dôvodu som v druhej polovici roku vyčlenil na 

denník jeden zošit (písať priamo do počítača vyžaduje 

sedieť za stolom, čo mi stačí v práci) a pomohlo to. Ani 

som sa nenazdal a rok bol fuč. Ako tento denník.  

 

Ozaj, v jednom mesiaci som porušil zaužívanú formu 

verša. Keď som na to po pár dňoch prišiel, váhal som, či 

to neprepísať. A viete čo? Just som to aplikoval celých 

tridsaťjeden dní!  

 

Je koniec a ja sa teším.  
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Vysvetlivky 
 

Tušil som, že si o pár mesiacov nebudem pamätať, čo 

presne som tým, či oným veršom chcel povedať, nuž som 

si robil poznámky. Asi budú pre mnohých 

nepochopiteľné, ale myslím, že pomôžu nielen mne 

rozlúštiť, čo som chcel kedy vlastne týmto denníčkom 

povedať. 

 

dátum poznámka 

1.1.2014 Vyspávanie po ponocovaní. 

2.1.2014 Ciri sa naháňa s Trixie. 

3.1.2014 Spevy Maldororove – blog. 

4.1.2014 Kino Max Nitra, Chrobáčikovia - nie sú pre deti. 

5.1.2014 Rebeka vstáva. 

6.1.2014 R.K. 

7.1.2014 Trixie chce jesť káble na notebooku. 

8.1.2014 Film Big Fish. 

9.1.2014 Bejeweled 3 classic 1. miesto. 

10.1.2014 Nakladanie železa do dodávky, Vanesa týra mačku. 

11.1.2014 Monster High. 

12.1.2014 Každý deň štvorveršie... 

13.1.2014 Výpadok internetu a intranetu v práci, vpády gratulantov. 

14.1.2014 Nápad na populárny text. 

15.1.2014 Deti nechcú spať. 

16.1.2014 

Nápad na text o prvých skafandroch, vypadol nám názov 

filmu, čo sme videli. 
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17.1.2014 

Po týždni v robote si človek pripadá ako výsledok tlenia v 

pravekom rašelinisku. 

18.1.2014 Čítam Amerického upíra. 

19.1.2014 Depilácia. 

20.1.2014 Kúpa DVD s horormi. 

21.1.2014 

Rebeka nechce, aby som pri škriabaní zemiakov spieval, 

lebo večeria. 

22.1.2014 

Čítačka mladých poetov - Bracardi v Staromestskej 

knižnici. 

23.1.2014 Odvoz babky do nemocnice. 

24.1.2014 Ranný sneh cestou do škôlky, poobede zápis do školy. 

25.1.2014 

Koncert v Nitre, pamätná kniha a „fanynka“ vrhajúca sa po 

gitaristoch. 

26.1.2014 Odišli repráky k PC. 

27.1.2014 V Bratislave nasnežilo. 

28.1.2014 Sárka si kúpila snehule v zľave. 

29.1.2014 Kráčame osolenými chodníkmi. 

30.1.2014 Konferencia OPIS. 

31.1.2014 Ťažký deň v práci. 

1.2.2014 Vlk z Wall Street. 

2.2.2014 Mám meniny. 

3.2.2014 Začal kurz ANJ v robote. 

4.2.2014 Dlhá porada po dovolenke GR. 

5.2.2014 

MH SR a MK SR sa prú o budúce programové obdobie a 

nedodržujú dohody. 

6.2.2014 U Dežmara, Music Gallery. 

7.2.2014 Hľadá sa metodik digilizácie v SNK. 

8.2.2014 Textárčina. 

9.2.2014 Písať recenzie na hudbu z ČSSR je drina. 
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10.2.2014 Drogy na angličtine. 

11.2.2014 Deti sú odvčera u babky a nechcú domov. 

12.2.2014 Cesta do Prešova cez L. Mikuláš s odťahovkou. 

13.2.2014 Jeden projekt nemá páru a ten druhý končí. 

14.2.2014 Návrat zo služobky. 

15.2.2014 

Klaudia má narodeniny, treba vyraziť do Nitry vybrať 

darček. 

16.2.2014 Slovensko - Rusko v hokeji. 

17.2.2014 Slávo nevypovedá a kolegyne trpia. 

18.2.2014 Text na epickú skladbu Dyin' Breed. 

19.2.2014 Outlet Voderady. 

20.2.2014 Nákup hračiek. 

21.2.2014 Dvakrát som sa vrátil do roboty po veci. 

22.2.2014 Pozeráme Game of thrones, III. sériu. 

23.2.2014 Rodinný výlet do Horského parku. 

24.2.2014 Certifikačné overovanie. 

25.2.2014 Matica slovenská chce cintorín od SNK. 

26.2.2014 

Certifikátori kladú otázky a SNK nezvláda komplexnú 

zmenu, ako si vytýčila. 

27.2.2014 Počúvam Gallaghera, Dylana a Edgar Broughton Band. 

28.2.2014 A zasa je tu nová skladba, ktorú treba otextovať. 

1.3.2014 Divadlo je až zajtra, prišiel Robo s deckami. 

2.3.2014 

Divadlo - Mechúrik Koščúrik a plný les nad Peknou 

cestou. 

3.3.2014 

Diskusia na hodine angličtiny, pre a proti eutanázii a 

Ukrajina bojuje s Ruskom. 

4.3.2014 Akčné projektové stretnutie v SFÚ. 

5.3.2014 IDMV a Rebečka chorľavie. 

6.3.2014 Gaiman - Stardust kúpený do daru. 
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7.3.2014 Strach z anglického čítania – Mirka. 

8.3.2014 Nákupy. 

9.3.2014 Zlá nálada aj po výlete do lesa. 

10.3.2014 Plány sa počas dňa nenapĺňajú podľa predstáv. 

11.3.2014 Miške vrátili dane. 

12.3.2014 Fašistická diskusia na progboarde. 

13.3.2014 Dať klip na internetovú TV? 

14.3.2014 V máji nahrávame album. 

15.3.2014 Prezidentské voľby, opuchol som. 

16.3.2014 Opuch zmizol, ktovie, ako bude zajtra? 

17.3.2014 Dodávatelia fňukajú. 

18.3.2014 Kontrola na mieste. 

19.3.2014 

Kontrola na mieste Zvolen – cvičný poplach, B. Bystrica - 

tabuľa za vešiakmi. 

20.3.2014 Blondínky v M SNP a zlato. 

21.3.2014 Pokazila sa zásuvka pre chladničku. 

22.3.2014 Sobotňajšia noc pod Michalskou bránou. 

23.3.2014 Ťažký deň po krátkej noci. 

24.3.2014 Došlo aj na SNK. 

25.3.2014 PC hra Angry Birds – RIO kúpená. 

26.3.2014 

Od Kňažka späť na SNK a MK SR. Poslankyňa a 

dôchodca. 

27.3.2014 Noro i Jaro boli chorí. 

28.3.2014 Kontrola z EK v SNK. 

29.3.2014 Krásne počasie, kino a azda aj nezmanipulované voľby. 

30.3.2014 Letný čas a druhá najhoršia voľba. 

31.3.2014 Počúvam Banco Del Mutuo Soccorso. 

1.4.2014 Deň bláznov. 

2.4.2014 Obed s ex-kolegyňou. 
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3.4.2014 5 nových skladieb s Dyin' Breed. 

4.4.2014 Statik povolil búranie  a v práci sa toho deje habadej. 

5.4.2014 Winter Soldier a zmrzlina Miška. 

6.4.2014 

BA Maratón a Podfa Kústek hľadá poklad v Hledači 

pokladú. 

7.4.2014 Oslava menín v robote (Mirka). 

8.4.2014 Rezortná koordinačná skupina. 

9.4.2014 Hobit 2 film. 

10.4.2014 

Napätie pre lekárskou návštevou. A čosi filozofické 

navrch. 

11.4.2014 Pohrebná nálada. 

12.4.2014 Nevhodný debut Moja mama je bosorka. 

13.4.2014 Nákup kníh v Panta Rhei. 

14.4.2014 Upratovanie po robote. „Džofryho“ v Hre o tróny otrávili. 

15.4.2014 Toto mi napadlo pri sprchovaní. 

16.4.2014 Deti zo škôlky na návšteve. 

17.4.2014 Požiarny poplach MK SR. 

18.4.2014 

Hotel Transylvánia - nie je ľahké vymýšľať pre deti stále 

nové príšerky. 

19.4.2014 Kúpil som si oblek. 

20.4.2014 prvá jarná lesná vychádzka. 

21.4.2014 Snooker v TV. 

22.4.2014 O knihách. 

23.4.2014 

Nový text pre Dyin' Breed sa bude volať Goodbye 

Ukraine. 

24.4.2014 Nový národný projekt a špekulácie. 

25.4.2014 Progboard - demokratizácia banov. 

26.4.2014 Príprava na rekonštrukciu - nákup kuchynskej techniky. 

27.4.2014 Sťahovanie prvej várky kníh je „záhul“ na kríže. 
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28.4.2014 Dnes mohutne spŕchlo. 

29.4.2014 Nechce sa mi písať denné štvorveršie. 

30.4.2014 

V správach ukazovali vyplavenú mŕtvu veľrybu, hrozí 

výbuch a smrad vyháňa hostí. 

1.5.2014 

Úprava káblov k UPC podľa manuálu, aby sa dalo 

nahrávať. 

2.5.2014 Alík na návšteve v práci, poviazaný posúval stôl. 

3.5.2014 Baby nechcú zaspať. 

4.5.2014 

Každý má rád v umení niečo iné, kde sa ruvú fanúšikovia, 

tam je najlepšie prísť nakoniec. 

5.5.2014 

Na progboarde je u zdenka_číslo všetko revolúcia, 

progresia a pod. slová. 

6.5.2014 

Označili nás za Rusov a odoslali do iného hotelu vo 

Florencii. 

7.5.2014 

EVA Florence 2014 a nový druh kávy v hoteli, pokazil sa 

stroj, nuž Café Americano šlo z kanvice. 

8.5.2014 

Uffizi - čakačka, 8. máj nie je sviatok v Taliansku, Zuzka 

kupuje kabele za 30 EUR. 

9.5.2014 Deny sa teší na pumpu. 

10.5.2014 

Zabudol som včerajšie štvorveršie, kúpil som si 

Aaronovho Hulka. 

11.5.2014 Zasa Progboard a netolerantní namyslenci. 

12.5.2014 Slobodný piastaeľ textu Maťo zasa spútal slová vierou. 

13.5.2014 Návrh na obal albumu Som, kto som. 

14.5.2014 Pochyby o nahrávaní. 

15.5.2014 

Kúpil som klobásy z jeleňa a diviaka, ale ostali v 

chladničke, lebo diéta. 

16.5.2014 Diéta v plnom prúde. 
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17.5.2014 Album Som, kto som sa odkladá, v štúdiu sa pokazil mix. 

18.5.2014 V Pohraniciach bol brutálny lejak. 

19.5.2014 

Púšťam dcéram americké country a čudujú sa, že v škôlke 

počúvajú iné country. 

20.5.2014 Kúpil som si Zappu a Live in New York. 

21.5.2014 Splín. 

22.5.2014 Infinity a X-men buchle so zľavou v Brlohu. 

23.5.2014 Kino - X-men days of the future past. 

24.5.2014 Od rána balenie a prenos kníh k Paťovi. 

25.5.2014 Presun vecí k Peťovi. 

26.5.2014 Plynár sľúbil, že príde o 18:00 a už je 18:49. 

27.5.2014 Kafe Scherz vedľa starobinca, tiché hranie, búrka. 

28.5.2014 Hádka na progboarde. 

29.5.2014 

Štvorveršie zmizlo kdesi v skicároch. Poctu tomuto javu 

som napísal 10.11.2014. 

30.5.2014 Na rádiu Devín o digitalizácii. 

31.5.2014 

S Paťom rozoberáme nábytok a večer kukáme film Temná 

tiene s Deppom. 

1.6.2014 Blues o sťahovaní nábytku. 

2.6.2014 Únava po víkende. 

3.6.2014 Stretnutie s Európskou komisiou. 

4.6.2014 Nákup tovaru za menej, Miška má posledné slovo. 

5.6.2014 Po pizze sa zle hrá, púšťam si The Who – Who’s next. 

6.6.2014 Film Grandhotel Budapešť. 

7.6.2014 Odhalili sme azbestové vetranie. 

8.6.2014 

Omylom som kúpil Habíbí v angličtine, musím vymeniť za 

ČR. 
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9.6.2014 

Vyvrela mi voda v aute, je horúco, som napajedený kvôli 

bytu a posúva sa radiátor. 

10.6.2014 Otestoval som nový systém smeblogu. 

11.6.2014 Na progboarde sa zasa kastovalo. 

12.6.2014 Som večer tak zmorený, že neviem napísať ani štyri verše. 

13.6.2014 Piatok trinásteho a spln mesiaca v jenom. 

14.6.2014 Film Na hrane zajtrajška. 

15.6.2014 Moderátorstvo na progboarde je minulosť. 

16.6.2014 

Veci v rekonštrukcii sa pohli k lepšiemu, katastrofa je 

zažehnaná. 

17.6.2014 SNK špekuluje, ako nevrátiť NFP, chce zmenovku. 

18.6.2014 SFÚ otvára digitalizačné pracovisko i s ministrom. 

19.6.2014 Dnes mám skúšky a treba doniesť materiál do bytu. 

20.6.2014 Papier z kvety lietal po cintoríne. 

21.6.2014 

Deti Kapitána Morgana vs. tradičné kapely a čo sa dialo po 

akcii. 

22.6.2014 Bilancujem. 

23.6.2014 Speváčka je mrzutá, asi má krámy, nemá čo piť na skúške. 

24.6.2014 Odviezli sme porezaný šrot do železiarstva. 

25.6.2014 Audit si pýta to, čo už má. 

26.6.2014 Chrumkavé kura – obed v čínskom fastfoode. 

27.6.2014 Vybrali sme slovenské drevené parkety. 

28.6.2014 

Prenos nástrojov k Dežmarovi, v skúšobni som si odrel 

gebuľu o dvere. 

29.6.2014 Vybrané fotky z koncertu na webe. 

30.6.2014 Upršaný pondelok. 

1.7.2014 Norova oslava narodiek, skúša gitaru. 
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2.7.2014 Zle sa i spalo, už je ráno. 

3.7.2014 

Babka ruší deti pri rozprávke kvôli veciam v kufri, čo 

pokúpila. 

4.7.2014 Hráme s deťmi novú spoločenskú hru Magický labyrint. 

5.7.2014 

Deti išli ráno o tretej do talianska na dovolenku s babkou 

a s Paťom. 

6.7.2014 S Miškou je radosť žiť. 

7.7.2014 Vykypela v aute voda. 

8.7.2014 Je dusno a odstránili nám azbest. 

9.7.2014 Film Zbav nás zlého. 

10.7.2014 Stretli sme v Tescu Roba. 

11.7.2014 3x vonku, to je dovča (Ciri granule, Saša, umyť auto). 

12.7.2014 

Sára a Rebeka sa vrátili unavené z Talianska a majú 

studené nohy. 

13.7.2014 Cesta na Sardíniu. 

14.7.2014 Bolo zamračené a fúkalo. 

15.7.2014 Deti na animácii, korytnačky a kačka za rezortom. 

16.7.2014 Výlet na gumenom člne na mori. 

17.7.2014 Nejdú mi ani maľované krížovky a ani verše. 

18.7.2014 Plával som 3x k červenej bóji. 

19.7.2014 Súťaže rodín Miniklub. 

20.7.2014 Návrat do Bratislavy. 

21.7.2014 Po dlhom čase skúška Dyin’ Breed. 

22.7.2014 Film – Úsvit planéty opíc. 

23.7.2014 Dnes je to povinnosť. 

24.7.2014 Opekačka a futbal v lese. 

25.7.2014 Oprava ventilátora WC u suseda. 

26.7.2014 

Večerná prechádzka na hrad, Rebeka hľadá duchov, našla 

dvoch nakreslených na múroch podhradia. 
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27.7.2014 Nákup v Tescu, vonku je hic. 

28.7.2014 Zajac sa vytentoval na posteli. 

29.7.2014 Dve oslavy narodenín v robote, deti pôjdu do tatier. 

30.7.2014 Končí júl, je zamračené. 

31.7.2014 Pracovný obed so SFÚ. 

1.8.2014 

Nová kolegyňa prvý deň v práci má hneď aj narodeniny, je 

zaskočená oslavou. 

2.8.2014 Trixie ulovila myš, Maggie kuská. 

3.8.2014 Kúpa ventilátora, je po daždi a dusno. 

4.8.2014 Porada a rozlúčka s Hankou. 

5.8.2014 Sárka spadla z bicykla, Miška nedvíha mobil. 

6.8.2014 Nivelácia je problém. 

7.8.2014 Podriadení neaktualizovali tabuľky. 

8.8.2014 Zasa kupujem cédečka. 

9.8.2014 Maľovanie bytu a míňanie v Eurovei, večera. 

10.8.2014 Vytopilo dom cez stúpačky z radiátora. 

11.8.2014 Dovolenka, oprava, kúpa hodiniek. 

12.8.2014 CD Grateful Dead a Hot Tuna. 

13.8.2014 Sweet Tooth a iné komiksy. 

14.8.2014 IDMV, na byte, všetko dobre dopadlo. 

15.8.2014 Dnes bol dlhý deň. 

16.8.2014 Včera pršalo a bliká kontrolka vody v aute. 

17.8.2014 

Deti sa tešia do školy, naučia sa čítať a budú si čítať moje 

komiksy. 

18.8.2014 Štart do týždňa 

19.8.2014 19.8. som zabudol napísať štvorveršie, naprávam 4.9. 

20.8.2014 Každý deň má byť už byt hotový a nič. 

21.8.2014 Už sa stavia kuchyská linka (prekvapivo). 

22.8.2014 baby sú zlé, večera - praženica a Rajec. 
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23.8.2014 Penetrák drží na tvári, vybila sa žiarovka v kúpeľni. 

24.8.2014 Nemám maľovať byt! Zavadziam. 

25.8.2014 

Narodila sa Lucia, na progboarde už vyrývajú iba dvaja 

alternatívci. 

26.8.2014 Sťahujem od Paťa krabice s knihami. 

27.8.2014 2CD Faces. 

28.8.2014 Čo je to hudba? Má hranice? 

29.8.2014 

Paťo, stihli sme maľovať, Lucka ide domov z nemocnice, 

Man of Steel DVD s otcom. 

30.8.2014 Malátny deň, vonku sme mokli. 

31.8.2014 "Posledné" nákupy do bytu (ventily). 

1.9.2014 Zajtra ideme prvý raz do školy. 

2.9.2014 1. deň do školy. 

3.9.2014 Presvedčiť Maticu, že nechce projekt. 

4.9.2014 Plus 7 dní hovadiny o digitalizácii. 

5.9.2014 Mám toho dosť! Je tu piatok. 

6.9.2014 Huby, kučierka je vzácnosť. 

7.9.2014 Spracúvame huby, kino Sin City 2. 

8.9.2014 Opitý sused, dolu schodmi bol ťažký. 

9.9.2014 Papuča na aute. 

10.9.2014 Ďalšie prachy - žula, elektrika revízna správa. 

11.9.2014 Nivelizácia, kilá a kilá. 

12.9.2014 Robíme usmernenie k ukončovaniu projektov. 

13.9.2014 Deň pauzy s Miškou. 

14.9.2014 Procol Harum a vyznanie lásky hudbe. 

15.9.2014 Tabletové hry, Monča čaká ďalšie dieťa. 

16.9.2014 Veľa vecí som dnes vybavil. 

17.9.2014 RKS - prečo sa neplnia úlohy? Štatutári na to kašľú. 

18.9.2014 Sweet home Alabama nešla. 
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19.9.2014 Dva psy v robote, neposlušní. 

20.9.2014 Vynášanie vstavaných skríň na 6. Poschodie. 

21.9.2014 Objednali sme posteľ, aj ju zmontujú. 

22.9.2014 Voľba novej správkyne. 

23.9.2014 Chudík - Ukryté v dotykoch – knižka. 

24.9.2014 Večer sú zlé nálady. 

25.9.2014 Baby tvoria piesne. 

26.9.2014 

Dvojkoncert, zahrala aj kapela Radio Luxembourg. 

Nebude Katastrofálny dážď. 

27.9.2014 

Sťahovanie vecí späť do bytu, netuším, čo ide na 

„brušetu“. 

28.9.2014 

Byt sa podobá, ale narodil sa trošku iný, než sme 

plánovali. 

29.9.2014 Miška má meniny, kytica. 

30.9.2014 Pohreb krstného. 

1.10.2014 Maťo je nenaplnený svetským hraním. 

2.10.2014 Píšem texty pre Dyin' Breed. 

3.10.2014 Prenos kníh od Paťa domov - 2. Časť. 

4.10.2014 Dnes som mal zlú náladu. 

5.10.2014 Vykladanie kníh do políc. 

6.10.2014 

Speváčka dostala telefonickú ponuku na džob a nálada sa 

zlepšila. 

7.10.2014 Stretnutie s EK, PO1 zle. 

8.10.2014 SR:SPAIN kvalifikácia futbal. 

9.10.2014 V robote samé problémy. 

10.10.2014 Kúpili sme lampy. 

11.10.2014 Komiksy JLA a Wytched. 

12.10.2014 Nákup kníh. 

13.10.2014 Počítame rekonštrukciu, je teplo, Babie leto. 
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14.10.2014 Treba nový drez do kuchyne. 

15.10.2014 Žabka nás vezie do Prešova. 

16.10.2014 "Smútok" za Prešovom, obed ide von. 

17.10.2014 Návrat domov, kúpeľ a hajde do kina. 

18.10.2014 Som nachladený. Pospal som si. 

19.10.2014 Míňame nad hlavu. 

20.10.2014 Dyin' Breed nacvičuje unplugged. 

21.10.2014 Z roboty na koncert. Speváčka je spokojná. 

22.10.2014 True Detective. 

23.10.2014 Je sychravo a som prechladnutý. 

24.10.2014 Mama oznámila, že ide na operáciu. 

25.10.2014 Vývoz bábik do bytu. 

26.10.2014 Prechádzka v Horskom parku (zasa). 

27.10.2014 

Montér sklenených dverí zdúchol, hoci veci boli v krabici, 

lebo vraj mu ich nedodali. 

28.10.2014 RKS ŠVKP udržateľnosť. 

29.10.2014 CO sa škerí, ako chráni finančné záujmy. 

30.10.2014 

Mama ide domov z nemocnice a bude vyžadovať 

pozornosť. 

31.10.2014 Nasadili zárubne a sklenené dvere. 

1.11.2014 Dušičky. 

2.11.2014 Mení sa počasie. 

3.11.2014 Kúpil som si zimnú bundu, mal som aj polievku. 

4.11.2014 veľká porada SORK pre OPIS. 

5.11.2014 Hra Angry Birds pre deti. 

6.11.2014 Mama mení Paťove plány na oslavu kvôli Abejovi. 

7.11.2014 Dvakrát autom smer BA – Nitra. 

8.11.2014 Interstellar a Transformers – Zánik.. 

9.11.2014 Robíme s Miškou obed. 
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10.11.2014 Baby sa hrajú s baterkami pred skúšobňou. 

11.11.2014 Dnes nevyšiel ani alergológ (a ani žula). 

12.11.2014 Trpezlivosť sa vyplatila. Máme žulovú dosku. 

13.11.2014 Traja kolegovia sú chorí, robím za nich. 

14.11.2014 Rebeka má jačmenku, opuchlo jej oko. 

15.11.2014 Posledný luster je zakúpený. 

16.11.2014 Nesrovnal je primátorom Bratislavy. 

17.11.2014 Sťahujeme sa domov! 

18.11.2014 

Zmokol som, auto nechal v servise a zrušil dovolenku, nuž 

som šiel do práce. 

19.11.2014 Obnovil som UPC TV a NET. 

20.11.2014 Bude Maďarič predsedom parlamentu? 

21.11.2014 Nový luster v izbe, paťkalichové svietidlo. 

22.11.2014 odkladáme veci v byte. 

23.11.2014 Mockinjay 3 part 1 v kine. 

24.11.2014 Pellegrini je predsedom parlamentu (bývalý min. školstva). 

25.11.2014 Ozvali sa alternatívci z progboardu a riešia mŕtve veci. 

26.11.2014 Saša na návšteve. 

27.11.2014 Píšeme odpočet k auditu. 

28.11.2014 Cesta autom v špičke. 

29.11.2014 Záhaľka a večer koncert ŽBB. 

30.11.2014 Po koncerte. 

1.12.2014 Baby sľubujú, že budú dobré, lebo chcú hračky. 

2.12.2014 Juraj nechce žiaden argument. 

3.12.2014 

Je mi zle od žalúdka a nechceme nezvaných hostí k výberu 

hodnotiteľov. 

4.12.2014 Varíme hubové rizoto. 

5.12.2014 Piatok večer je fajn. 
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6.12.2014 Celý deň dorábame byt. 

7.12.2014 Deň oddychu. 

8.12.2014 Dohodol som konečné úpravy bytu (dvere, sokle). 

9.12.2014 Večerné riešenie problému so SNK. 

10.12.2014 Ranné riešenie SNK. 

11.12.2014 Baby nechcú zaspať. 

12.12.2014 Nákupy a hurá domov. 

13.12.2014 Nahrávame album. 

14.12.2014 V slobode sa upravilo, umývačka riadu resetovala. 

15.12.2014 Samé dohadovania stretávok na trhoch. 

16.12.2014 Na vianočných trhoch a punč. 

17.12.2014 Na strelnici. 

18.12.2014 Colosseum - Time on our side. 

19.12.2014 Liberace, je teplo dokonca aj večer. 

20.12.2014 Už sa končí tento veršovaný rok. 

21.12.2014 Upratujeme. 

22.12.2014 Bol som na alergologických testoch. 

23.12.2014 Baby si kúpili lego Chima a kukajú hadie Ninjago. 

24.12.2014 Vianoce. 

25.12.2014 Šli sme korčuľovať na kolieskach a zrazu začalo pršať. 

26.12.2014 

V hypermarketoch nie sú ľudia a baby na prechádzke drvia 

zľadovatené kaluže. 

27.12.2014 Bol som dlho hore. 

28.12.2014 Sneh v BA, baby majú červené líčka. 

29.12.2014 Deň si len tak uplynul a neviem, o čom písať. 

30.12.2014 Aj dnešný deň len tak uplynul. 

31.12.2014 Koniec roku. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samizdat. 

Vydanie prvé.  

Počet číslovaných strán: 93 

Vydal a spracoval Erik Kriššák.



 

 


