
HAIKUrizmy RELOADEDHAIKUrizmy RELOADED

Stanislav Hoferek

Autor Vydavateľ Licencia Vydanie GKBN

Stanislav Hoferek Greenie knižnica CC-BY-NC-ND Prvé (2020) 101100

O knihe

HAIKUrizmy RELOADED je zbierka krátkych literárnych útvarov. Čo iné by ste čakali od knihy, kde sú aforizmy vo forme blízkej
Haiku, Haiku vo forme blízkej aforizmom a do toho Ľuboš Blaha či normálni ľudia?

Vtip? Áno. Absurdita, irónia či príliš úprimný pohľad? Áno, aj s podčiarknutím. HAIKUrizmy RELOADED nie je hrubá kniha, v ktorej
sa stratíte. Práve naopak, je to krátke dielo, v ktorom sa možno nájdete. A ak nie, tak sa aspoň na chvíľu ponoríte do nášho osobného,

slovenského Matrixu. Nie je tu Neo, Morpheus alebo agent Smith, len ľudia, ktorí síce nikdy nikomu nepomohli, ale v ubližovaní
ostatným sú jednoducho dobrí. Čo dobrí, výborní. Covid namiesto oslavy prírody a Fico k tomu. No neber to.

Haiku o 4K

Smer-SD je 4K stranou

Fico, Blaha

a ešte dvaja K do počtu

Haiku o Adriane Kmotríkovej

Haiku o Adriane Kmotríkovej

sa z dôvodu priepastných rozdielov medzi
realitou a kreténizmom

ani nedá napísať

Haiku o Anne Záborskej

Anna Záborská

si ako jediná pripíja

na dobu temna

Haiku o Anne Záborskej a

filme z roku 1985

Anna Záborská

nikdy nevidela Návrat do budúcnosti

a nechce sa k tomu VRACAŤ

Haiku o Astrológii

Astrológovia si robia srandu z astronómov

že majú v svojom učení

príliš málo bludov

Haiku o Astronómii

Astrológ je najväčšia urážka

pre astronóma.

Ale môže za to Jupiter!

Haiku o Astronómii v širokom

svete

Kepler-452B

sa teší z nezáujmu

astrológov

Haiku o bezdomovcov

Ľudia bez domova

nahlas rozmýšľajú nad významom

zákazu vychádzania

Haiku o božích mlynoch

Pre božie mlyny

býva pravda

iba polohrubá

Haiku o brzdovej kvapaline

Brzdová kvapalina

poháňa ľudstvo dopredu

plnými dúškami

Haiku o časopise Dobrý fet

Fialové slnko

zelené plameniaky

Ficov človek bez kontaktov na mafiu

Haiku o dobe ľadovej

Počas doby ľadovej

sa chladné zbrane používali viac

ako kyberútoky

S. Hoferek – HAIKUrizmy RELOADED 1/3 Greenie knižnica, greenie.elist.sk

http://greenie.elist.sk/
http://greenie.elist.sk/autori.html
http://greenie.elist.sk/knihy/haikurizmy-reloaded
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cz/
http://greenie.elist.sk/
http://greenie.elist.sk/autori.html


Haiku o dobe ľadovej a

praveveričke

Žiadny film

by viac neovplyvnila

alergia na orechy

Haiku o dochádzke

Rozum, ktorý odišiel

nemôže donekonečna zapisovať do
dochádzky

prepitá pečeň

Haiku o fašizme

Novodobí fašisti

nepoznajú históriu

nenávisť však majú v malíčku

Haiku o fašizme s ľudskou

tvárou

Neexistuje fašizmus s ľudskou tvárou

len fašizmus

s tvárami idiotov

Haiku o fyzike

Aj za fyzikálne zákony

môžu liberálni slniečkári

ešte z čias Veľkého tresku

Haiku o HLASe

Pellegrini

je pre taliansku mafiu

jasnou voľbou

Haiku o HLASe (áno, už zase)

Hlas podobný Ficovi

nahradzuje

HLAS podobný Ficovi

Haiku o hlúposti

Keby bola hlúposť súťažnou disciplínou

mali by sme súťažiacich

menej ako trénerov

Haiku o hoaxe

Pre hoaxerov

je ukazovanie prstom

zmyslom existencie

Haiku o Cháronovi

Cháron nemá negatívny test

tak nemôže previesť

na druhú stranu

Haiku o intelekte

Ľuboš Blaha

povedal pravdu

na prvom stupni ZDŠ

Haiku o introvertoch

Veľké stretnutie introvertov

sa znovu ruší

pre priveľký záujem

Haiku o Janovi Husovi

Majstrovi Janovi Husovi

to pálilo viac

ako inkvizícii

Haiku o klamaní

Najväčšie klamstvo

na svete je to

že vraj všetci klamú

Haiku o Kotlebovom šťastí

Marián má ohromné šťastie

že každý človek má jeden hlas

nie každá mozgová bunka

Haiku o kukurici

Kukurica má lepšie vlastnosti

ako Donald Trump

ale aj tak má rovnaký účes

Haiku o mafii na Slovensku

Mafiáni zatvorení v base

aj skorumpovaní susedia

sa pýtajú, kedy príde šéf

Haiku o Matrixe

Po určitom veku

začne jasne dominovať

modrá pilulka

Haiku o Milanovi Uhríkovi

Milan Uhrík nevie

či urobili Hitler alebo Stalin niečo zlé

lebo nie je historik

Haiku o náboženstve

Priaznivci rovnakého boha

sa nenávidia

pre desiatky dôvodov

Haiku o náboženstve a iných

scifi

Obi-Wan Nazaretský

nemá silu

na otázky na telo
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Haiku o náboženstve a

rozume

Rozumný pápež

je najväčším nepriateľom

nerozumných veriacich

Haiku o názore

Mať rovnaký názor ako najhlúpejší ľudia

hovorí veľa

o kvalite názoru

Haiku o núdzovom stave

Niektoré diskusie

o núdzovom stave

spôsobujú núdzové vypnutie mozgu

Haiku o ozvene

Prázdne hlavy

bez názoru

mávajú najlepšiu ozvenu

Haiku o poľských protestoch

Poliaci, ktorí rozumejú ženám

sa búria proti Poliakom

ktorí nerozumejú ženám

Haiku o rozumovej rýmovačke

Kde vládne vodka a Bromhexín

tam sa už rozum

nezmestí

Haiku o rúškach

Mnohí odporcovia rúšok

majú na tvári

6 stôp zeminy

Haiku o slobode

Slobodu nič viac nebolí

ako jeden výstrel

z Aurory

Haiku o slobode a demokracii

Za slobodu a demokraciu

občas bojuje niekto

kto považuje neslobodnú diktatúru za raj na
Zemi

Haiku o slobode a krídlach

Na krídlach slobody

sa ťažko vznáša

s väzenskou guľou na členku

Haiku o slovách

Slová dokážu najviac zraniť tých

ktorí majú výbornú pamäť

a príšernú schopnosť odpúšťať

Haiku o Smer-SD

Podľa nových prieskumov

získava SMER-SD o 100% viac hlasov

ako si zaslúži

Haiku o Svetle

Kto nepozná tmu

ten si neváži svetlo

ani to na konci tunela

Haiku o Svete

Svetu vládnu chudobní ľudia bez názoru

bohatí ľudia s náladou a úsmevom

a priemerní ľudia, ktorí nevedia, čo môžu
mať

Haiku o škatuľkovaní

Slováci

dokážu škatuľkovať

aj meter kubický

Haiku o technológii

Rusko má nové mikročipy

ktoré spoľahlivo pracujú

na propán-bhután

Haiku o tolerancii a nenávisti

Tolerancia má problém tolerovať nenávisť

nenávisť nemá problém nenávidieť

toleranciu

Haiku o víruse

Koronavírus

to v Kotlebovi

už nemohol vydržať

Haiku o vzkriesení

Keby znovu ožil Hitler so Stalinom

pochopili by zmysel sociálnych sietí

a dávali by palec hore Ľubošovi Blahovi

Haiku o zlodejoch

Zlodej kričí: chyťte zlodeja!

Aby mohol doniesť svoj podiel tomu

ktorého každý oslovuje šéf

Haiku o zneužívaní

fanatickými veriacimi

Radšej 2000 nechcených detí v detskom
domove

ako 1999 detí s plnohodnotným vzdelaním.

Robíme to pre deti.
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