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O knihe

Séria kníh plná HAIKUrizmov vznikla v roku 2020 a odvtedy vzniklo hneď niekoľko

krátkych, ale silných kníh. O nás, ľuďoch – i o tých, ktorí sa považujú za nadľudí, často i

preto, že nikdy ani len nepočuli o ľudskosti. HAIKUrizmy sú akýmsi poslaním o tom, kto sme

a čo môžeme urobiť, aby sme sa nepozabíjali.

HAIKUrizmy nie sú knihy o oslave prírody, ani o prísnom počítaní znakov. Sú to aforizmy a

rôzne myšlienky na ťažké, komplikované a sporné témy, ktoré ostávajú rovnaké, i keď sa

menia ľudia. Snahou nie je písať pre všetkých, ale dať dosť priestoru na akékoľvek otázky,

aké si človek na Slovensku môže položiť. HAIKUrizmy, HAIKUrizmy RELOADED,

HAIKUrizmy naše každodenné a HAIKUrizmy a sedem trilobitov vás čakajú v jedinej knihe.
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HAIKUrizmyHAIKUrizmy
HAIKUrizmy sú krátke literárne útvary, ktoré kombinujú haiku a aforizmy či rôzne

zamyslenia. Je to určitý mačkopes medzi tromi veršami, údernou myšlienkou a snahou

zvýrazniť postoj mladého človeka k svetu, ktorý sa neustále mení.

Irónia, absurdita, politika a v neposlednom rade až príliš triezvy pohľad na to, kam

smerujeme. To všetko je súčasťou tejto krátkej knižky, pre ktorú je najlepšou inšpiráciou život

samotný. Text nie je vhodný pre ľudí, ktorí nemajú kritické myslenie. Kniha bola doplnená o

zlé haiku z knihy Gramofón na tektonické platne z Greenie knižnice.
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Haiku o Archimedovi
Tí, čo nepoznajú

Archimedov zákon

prerážajú stále ďalšie dno

Haiku o bielo-bielom svete
Bielo-biely svet

nemá ani farbu

ani dušu či budúcnosť

Haiku o bielych bocianoch
Bociany

nosia deťom

5G mikročipy

Haiku o cigaretách
Vyhodili ma z kolektívu

vraj som príliš

málo závislý

Haiku o CO2
Inteligenciu odporcov CO2

v povinných rúškach

dosiahne aj neperlivá minerálka

Haiku o číslach
Nuly v zelenom

nenarátajú do desať

len do 1488
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Haiku o druhých šanciach
Druhá šanca

na druhú šancu

je väčšinou bez šance

Haiku o Facebookovej profilovke
Prepitý ujo, Putin, Pellegrini a Kotleba

sa stretli na jednom obrázku

a ani jednému to nie je divné

Haiku o Google
Google ešte stále hľadá

aspoň jednu pozitívnu vlastnosť

Štefana Harabina

Haiku o GDPR
Vianoce sa odkladajú

ešte stále 7 a pol miliardy

nepodpísalo Ježiškovi GDPR

Haiku o guľatosti sveta
Svet je naozaj guľatý

keď extrémna pravica

podáva ruku extrémnej ľavici

Haiku o homeopatikách
Haiku o homeopatikách

znovu nefunguje

asi je málo zriedené
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Haiku o Ikarovi
Aj Ikaros

sa chválil

cudzím perím

Haiku o kultúre smrti
Kultúra života

má život v paži

rozumnejší ľudia ich nechápu

Haiku o Ľubošovi
Ľuboš Blaha zmenil smer?

To je len zlý vtip

na večer

Haiku o Mazurekovi
Milan Mazurek

nebude proti všetkému

keď aspoň niečo pochopí

Haiku o mimozemšťanoch
Zastavili sa u nás

a zistili

že nie je o čo stáť

Haiku o nacistickej irónii
Tričká a mikiny pre náckov

s nápisom WHITE POWER

sú na Black Friday lacnejšie
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Haiku o nenávisti
Hlúpi ľudia dokážu

naučiť svoje deti nenávidieť skôr,

ako myslieť, poznať a milovať

Haiku o neslobode
Gulag Sloboda

s polpenziou

stále ostáva gulagom

Haiku o obmedzeniach
Najväčší problém s obmedzeniami

majú tí

ktorí radi obmedzujú ostatných

Haiku o odpore
Meď a armáda blbcov

má spoločný

minimálny odpor

Haiku o Pánovi prsteňov
Andúril je plameň západu

ale v plamenných diskusiách o Putinovi

je celkom nevinne

Haiku o politike
Politické diskusie

by boli oveľa menej zaujímavé

bez voličov

Stanislav Hoferek – Zbierka HAIKUrizmov 7/44 Greenie knižnica, greenie.elist.sk

http://greenie.elist.sk/


Haiku o pravde
Len blázon je prekvapený

keď ho podrazí ten

koho opakovane podrazil

Haiku o protestoch
Náckovia protestovali

proti zdravému rozumu

a znovu boli úspešní

Haiku o rovnosti
Nadľudia, Podľudia, Strednoľudia

Pravoľudia a Ľavoľudia

by hlavne mali ostať ľuďmi

Haiku o rozprávke
Z dvanástich mesiačikov

sú šiesti

v karanténe

Haiku o rýchlosti (možno s alkoholom)
V každom strome

pri diaľnici

musí byť niekto prvý

Haiku o rýchlosti (určite s alkoholom)
Vysoké otáčky

ťa dostanú na Kramáre

o 50 rokov skôr
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Haiku o Sarumanovi
Jeden prsteň

vládne všetkým

Saruman radšej ostal sám

Haiku o sklokeramike
Všetko sa pripravuje

všetko raz bude hotové

a na ten raz si ešte počkáme

Haiku o Slnku
Tí, čo nechodia na slnko

najradšej lajkujú tých

ktorí boli na Slnku priveľa

Haiku o Slovenčine
Vyhrážky Kotlebovcov

jazykovému ústavu

ostali nepochopené

Haiku o Sorošovi (jediná pravda č. 1)
Každý dlaždič vie všetko o Sorošovi

aj každý človek na pumpe

skrátka všetci okrem Soroša

Haiku o Sorošovi (jediná pravda č. 2)
George Soroš môže za rozpad Beatles

úpadok zemianstva

i smrť Adama a Evy
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Haiku o svetových vojnách
Nikto nepozná

všetky desiatky vodcov

čo spôsobili smrť miliónov

Haiku o šachovaní v justícii
Vždy VYH-RAL ten

kto nemal nič iné

ako samé biele kone

Haiku o technike
Ľudská hlúposť

je v dočasnej pamäti

už tisíce rokov

Haiku o Tetrise
Tetris ťa učí:

splynúť, zmiznúť

a prirátať si za to bod

Haiku o Traviane
Máš mlyn na max leveli

aj pšeničné pole

ale nemáš čo do úst

Haiku o TV vysielaní
Reklama

počas úvodných titulkov

je na nezaplatenie
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Haiku o USA
Páni v mikine NASA

s hamburgerom v ruke

protestujú proti Amerike

Haiku o utečencoch
Utekáme od ľudskosti

aby sme videli utečencov

ktorých nevidíme

Haiku o viere
Silno veriaci

nepotrebujú dôkaz

a tak podceňujú opatrnosť

Haiku o zlate
Mlčať je zlato

tak väčšina mlčiacich

žije od výplaty k výplate

Haiku o zlej politike
Nič mu never

moja drahá

klame ako Ľuboš Blaha!

Zlé haiku #1
Haiku sa nepodarilo

počítanie slabík

skazilo bunky mozgové
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Zlé haiku #2
Dobytky

do bitky

za práva zeleniny!

Zlé haiku #3
Van Gogh nadáva

že padá rúško

chýba mu na to jedno... uško?
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HAIKUrizmy RELOADEDHAIKUrizmy RELOADED
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.
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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!
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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
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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
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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
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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
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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

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
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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
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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
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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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HAIKUrizmy naše každodennéHAIKUrizmy naše každodenné
HAIKUrizmy naše každodenné je tretia zbierka krátkych textov, ktoré spájajú aforizmy, tri

verše typické pre haiku a jedinečný a úprimný pohľad na súčasný svet.

Zbierka vznikla i po tom, ako sa pomery na Slovensku začali meniť nečakanými smermi.

Máme prezidentku, ktorá si výborne robí svoju prácu a dostáva za to jednu dávku hlúpej

nenávisti za druhou. Máme ľudí, ktorých by zobrali za tímlídrov v  inkvizícii a samozrejme

nechýbajú večné zdroje inšpirácie, ako napríklad politik, ktorého rozhodne netreba menovať.

V tejto krátkej knihe tak nájdete všeličo, od Sokrata cez Teleshopping po nanotechnológie.
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Haiku o Barbie
Žijeme v divnej dobe

keď baby s botoxom namiesto mozgu

nazývajú prezidentku Barbie

Haiku o Božom zámere
Ak Boh stvoril všetko

tak aj odľahlé časti vesmíru

o ktorých ľudia nikdy nebudú nič vedieť

Haiku o daniach
Ľudia by sa dnes sťahovali do Mordoru

keby zistili

že je to daňový raj bez úradov

Haiku o dejepise
Nemusíme vedieť, čo tu už bolo

aj tak sa nechceme poučiť z chýb

a hubu si rozbijeme rovnako v každom storočí

Haiku o Delfách
Kňaz, ktorý v Delfách prekladá,

čo vykrikuje nafetovaná veštica,

nechápe Igora Matoviča

Haiku o falošnosti
Falošný človek

z falošného profilu

vás presviedča o svojej (jedinej) pravde
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Haiku o farbách
Fašista zelený z mentálnej vady

a červený z nenávisti

nás presviedča o jedinečnosti bielej rasy

Haiku o globalizácii
Červení Khméri

vzdávajú hold

Ľubošovi Blahovi

Haiku o Goliášovi
Vo svete plnom Goliášov

býva príliš málo

dobrých kameňov

Haiku o hlasovaní Anny Záborskej
V mene ľudí, ktorých nenávidí

ubližuje ľuďom, ktorých nechápe

aby našla ľudí, čo ju budú za to milovať

Haiku o hlúpych riešeniach
Hlúpe riešenia

sú o hlúpych riešeniach

aj keď nič neriešia

Haiku o homeopatickom riedení
Človek s rednucími kosťami

je ultimátnym šampiónom

homeopatie
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Haiku o iPhone
Potrebujeme najnovší iPhone aj s podvozkom

aby sme úplne presne vedeli

či je deň, alebo noc

Haiku o jednotke
Jednotka z nenávisti k iným ľuďom

správanie radšej ako absolvoval

odvaha a pravda je nepotrebná mimoškolská aktivita

Haiku o Julesovi Verneovi
Keby bol priateľom Ľuboša Blahu

mali by sme 50 tisíc míľ

pod zemským plášťom

Haiku o manželovi menom Kotleba
Ako uznaný fašista kradne deti

ale bojuje proti kradnutiu detí

nefašistami

Haiku o Marcovi Aureliovi
Marcus Aurelius by v súčasnosti

považoval Rusov za barbarov

ale vedel by, že tu múr nestačí

Haiku o medzinárodnom priateľstve
Čakali sme Rusov v 1944

od toho roku od nich nemôžeme

čakať nič rozumné či prospešné
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Haiku o menšom zle
Máme toľko menších ziel

až sa bojíme zobrať

jedno veľké dobro

Haiku o milovaní
Miluj ma. Medzi seriálom a večernou šou

každý druhý týždeň, keď nebude pršať

tak, ako chcem, keď nechceš ty

Haiku o milovaní (2)
Povinná milenka

ktorú nenávidím

utkala lekvár z absurdity

Haiku o múdrohlúposti
Múdri nerozumejú hlúpym

hlúpi nerozumejú múdrym

čo dnes urobíme s kormidlom?

Haiku o najvyššej politike
Niektorí ľudia nevedia

či sú v Smere 1.0 alebo 2.0

občas to zistia až z telky

Haiku o nanotechnológiách
Nano častice

nedá dohromady bez častíc

žiadny homeopat
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Haiku o náboženskom živote
Ako sa dá žiť podľa veľkej knihy

kde je každé tvrdenie spochybnené,

vyvrátené, alebo mu iné odporuje?

Haiku o nepochopenom haiku
Sklamanie na počkanie.

Depka v sáčku. Stačí pridať žiaľ.

Človek sa nedá vrátiť. Nespĺňate podmienky.

Haiku o nudnej správe
Najväčší idioti medzi poslancami

odvolávajú najlepšiu ministerku

a my sa tomu prestávame čudovať

Haiku o obraze
Niektorým ľuďom stačí pohľad

v 4K rozlíšení s HDR a Dolby Vision

na betónový múr

Haiku o Obyčajných ľuďoch
Obyčajní ľudia v politike

sú čoraz menej obyčajní.

Až vzniká Človek bláznivý.

Haiku o papagájovi
Správny pirát má mať papagája

správny diktátor užitočného

a bezcitného Ľuboša Blahu
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Haiku o pohároch
Z dvoch pohárov samoty

ostal iba jeden

a ani ten nie je tvoj

Haiku o politickom prianí
Zo srdca prajem

všetkým národným stranám

2,99 percent vo voľbách

Haiku o potrebných ľuďoch
Nie je potrebná hádka o tom

ako sa čo najlepšie zbaviť

potrebného človeka

Haiku o prezidentke
Naša prezidentka

nedostatočne reprezentuje

jedinečnosť idiotov

Haiku o proruských troloch
Proruský trol

má najväčšie skúsenosti

s prácou z tepla domova

Haiku o prvenstvách
Dnes chce byť každý prvý

alebo posledný

aby bol prvý medzi poslednými
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Haiku o realite
Jeden slabší

proti dvom silnejším

je príliš obyčajná realita

Haiku o sebareflexii
Ak dá slovenský politik

prednosť Rusku pred Slovenskom

tak vie vládnuť na Slovensku sám

Haiku o slobode médii
Ak má krajina viac koncentrákov

ako skutočne slobodných médii

tak jej obdivovatelia trpia demenciou

Haiku o slovenskej mentalite
Kradnúť majetok všetkých

predsa nemôže ohroziť

žiadneho jednotlivca. Alebo áno?

Haiku o Starcrafte
Ak je pre teba Zergling viac

ako ľudia v okolí

tak je niečo zle

Haiku o Sokratovi
Sokrates by pri pohľade

na haterov na slovenskom internete

nevedel už vôbec nič
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Haiku o Sputniku
Výrobca nedodá dôležité údaje

každá vzorka z Ruska je úplne iná

ale vždy za to "môže" nejaká menšina

Haiku o svedomí
Nezober mi

malé kúsky

spoločného svedomia

Haiku o špiónoch a diplomatoch
Ruský špión a ruský diplomat

je čoraz častejšie synonymum

a ešte ich je aj čoraz viac

Haiku o Teleshoppingu
Ak Teleshopping klame menej

ako vláda najväčšej krajiny

tak je niečo naozaj zle

Haiku o Termopylách
Sparťania by nemali šancu

keby Peržania namiesto miliónov

mali Google Maps

Haiku o úchyloch
Na Pokeci je toľko úchylov

že jeden druhého

začne vydierať cudzími fotkami
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Haiku o vode
Sadista dá smädnému na púšti

jednu kvapku vody.

Homeopat si za kvapku vypýta peniaze.

Haiku o vrcholnom zlodejstve
Ľudia dokážu vycvičiť leva

upáliť čarodejnicu a predať skriňu na Bazoši

len aby sa dostali "niekam ďalej"

Haiku o vyupgradeovanom myslení
Level číslo 458, 329 questov, big boss na sračky

damage, luck, spell power a critical hit na maxime

ale tri zablúdené kvapky spôsobia soplík

Haiku o výhrach
Najväčšia výhra

je vedieť

čo robiť s výhrami a prehrami

Haiku o výmennom kurze
Najčastejším výmenným kurzom

je kurz rubľov

a dezinformácii

Haiku o závisti
Sme schopní závidieť

aj schopnosť

viac závidieť ostatným
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HAIKUrizmy a sedem trilobitovHAIKUrizmy a sedem trilobitov
Prečo trilobity? Predpokladám, že je to otázka, ktorá napadla viacerých z vás. Trilobity majú

svoju slávu za sebou a nepoznali by súčasný svet. Nevedeli by sa stať jeho súčasťou. Alebo by

to bolo úplne naopak, kto vie? Kniha je tak o spoznávaní rozličných hraníc a mostov, je o

ľuďoch s ľudskosťou i o tých, ktorí by ľudskosť nenašli ani v slovníku. A hlavne je o

uvažovaní, o kritickom myslení.

Štvrtá kniha je podobne ako predošlé krátke knihy poskladaná z aforizmov, ktoré sa píšu vo

forme podobnej, no nie identickej s haiku. Výsledkom je tak možnosť ukázať myšlienku, ktorá

nie je dlhá, ale rozhodne jej nechýba odvaha.
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Haiku o absurdnej slovenskej politike
Za ľudí už nie je za ľudí, Smer mení svoj smer,

Hlas podobný Ficovi má stále iný hlas (a stále nemá názor)

a Republika nevie ako funguje Republika.

Haiku o Anne Goebbelsovej
Občania, ktorí majú bližšie ku Goebbelsovi než k Ježišovi,

nech sa hlásia v Kresťanskej Únii

u pani Záborskej!

Haiku o batôžku
Do batôžka si nalož

pretvárku, lož a faloš

ale nechoď s tým mimo okres!

Haiku o budúcom biologickom odpade
Rozdiel medzi dieťaťom s politickou váhou

a biologickým odpadom je pre dezolátov

presne jedno narodenie

Haiku o Bohu
Už sme si zvykli, že nepochopenie Boha

je viac ako fakty,

ľudskosť a logika.

Haiku o ceste za úprimnosťou
Ublížiť je ľahšie ako odpustiť

pričom cesta za odpustením

oveľa dlhšie trvá v akomkoľvek prostriedku
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Haiku o dlhodobom hľadisku
Z dlhodobého hľadiska

je dobré dlhodobo nepodceňovať

dlhodobé hľadisko

Haiku o dobrom a zlom fízlovi
Na Slovensku existuje vypočúvanie

na štýl dobrý pelemafián

a zlý ficomafián

Haiku o dúhe
Vojak pod paľbou z granátometov

nadáva na dúhu

a považuje ju za najväčšie zlo…

Haiku o dvojitej identite
Najväčší problém v kotlebovských skupinách

je to, že netušíte,

kto je troll a kto len blb

Haiku o dysgrafikoch
Internet zvýšil počet dysgrafikov

o 10 000 percent

lebo nepochopenie je akýmsi štandardom

Haiku o Gibsonovom bozóne
Gibsonov bozón nie je,

Slováci ho rozobrali

na súčiastky
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Haiku o hlade
Severná Kórea dnes po smrti piatich miliónov

svojich občanov od hladu

začína spomínať problém s potravinami

Haiku o hlúpych voličoch
Hlúpi politici

majú k hlúpym voličom

vždy zo všetkých najbližšie

Haiku o hoaxovej jabloni
Hoax sa môže stať pravdou, tak ako sa jablko

môže stať jabloňou. Len tá stopercentná istota

je veľmi blízko nule…

Haiku o homeovoodoo
Homeopatia je zmes Voodoo,

jedna babka povedala a päťky

z fyziky a chémie

Haiku o Homo Kotlebis
Homo Kotlebis, človek neschopný,

sa bojí púte do Egypta.

Lebo deti…

Haiku o jednotkách hmotnosti
Netreba instagramy

ani iné jednotky hmotnosti,

ktoré treba zaliať.
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Haiku o Kim Čong Blahovi
V Severnej Kórei hladuje tretina obyvateľov

ale Ľuboš Blaha tvrdí,

že len dočasne

Haiku o konkurencii
Neoplatí sa byť hlúpym

keď konkurencia

neustále narastá

Haiku o menšom zle
Radšej dať hlas niekomu,

kto by dostal pokarhanie od triedneho,

než niekoho, kto bez mihnutia oka podpáli školu

Haiku o modernej rozprávke
Snehulienka a sedem exekútorov

v povinnej karanténe

zjednávajú zabavenie jablka

Haiku o modlení
Očkovaní sa vraj denne menej modlia.

Čo na tom,

že dlhšie žijú oni i ich deti…

Haiku o múdrosti v nenávisti
Nenáviďme tých, čo vedia viac ako my,

aby nám mohli vládnuť tí,

ktorí toho vedia menej

Haiku o negativite (1)
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Na svete je toľko negatív,

že na pozitívne veci

si nevieme nájsť čas

Haiku o negativite (2)
V niektorých kolektívoch

je pozitívny prístup

veľké negatívum

Haiku o negativite (3)
Keby boli v správach len príjemné a poučné veci

večne nespokojní ľudia

by prepínali zo správ na teleshopping

Haiku o netypickom učení
Dnes som sa učil nenávidieť

mám diplom, talent i obete

(a zaručenú jedinú pravdu na svete)

Haiku o nevypočutí
Radšej pomôžem niekomu, s kým si mám čo povedať,

ako keby som mal počúvať niekoho,

kto si ma nikdy nevypočul…

Haiku o „odborníci nechápu“
Virológovia, lekári, chemici a epidemiológovia

si čítajú vraj overené informácie

a nemajú slov...

Haiku o osmičke
8 zo 150 poslancov sa postavilo proti násiliu na ženách.
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Svet si láme hlavu, či je to na Slovenské pomery veľa

alebo málo...

Haiku o palantíre
Vojna o prsteň by bola celkom iná,

ak by Saruman na palantíre

naladil rozkošné mačičky

Haiku o politických konfliktoch
Politika je o rozumných a ľudských ľuďoch,

ktorí sú v konflikte

s bezcitnými manipulatívnymi hajzlami

Haiku o poznaní histórie
Z histórie vieme

že tých najviac otvorených ľudí

tí ostatní najradšej zatvárali

Haiku o puse, hlade a ľahostajnosti
Dve ženy, ktoré si dajú pusu,

je určite horšie ako milióny umierajúcich

na hlad a ľahostajnosť.

Haiku o realite
V okovách reality

sa ťažko vznáša

nad snami ostatných

Haiku o televíznej zábave (1)
Farmár ožeň ma a Mama hľadá ženu

by mali oveľa viac hejtov od kotlebovcov
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ako Farmár hľadá ženu a Mama ožeň ma!

Haiku o televíznej zábave (2)
Rozumní a inteligentní ľudia nevedia

či si farmár našiel svoju ženu

a či je mamička spokojná so synovým výberom

Haiku o teplom počasí
Počasie celkom na hlavu

nám prinesie vyváženú zmes

bronzu a úpalu

Haiku o tom, kde je sever
Dnes je toľko strán,

že logicky nemôže líder každej z nich

vedieť, kde je sever.

Haiku o trilobitoch
Sedem trilobitov si láme hlavu

prečo sú niektorí ľudia na Slovensku

tak zaostalí

Haiku o trilobitovi na angličtine
Už ste videli trilobita

ako hovorí o svojom živote

v minulom priebehovom čase?

Haiku o urovnávaní sporov
Urovnať spor

dvoch veľmi nenormálnych

je niekedy na jedného normálneho priveľa
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Haiku o uvažovaní
Ľudia sú niekedy príliš leniví

na to, aby uvažovali

ako by sa im mohlo žiť lepšie

Haiku o veľkosklade neschopnosti
Veľkosklad neschopnosti

zas ovládajú naši ľudia

„na všetko“

Haiku o vranách
Vrana si k vrane sadá

a prekvapene

krúti očami

Haiku o VŠ života
Veľa názorov ľudí z vysokej školy života

je až neprirodzene

prízemných, hlúpych a prinášajúcich smrť

Haiku o vymieraní
Niektorí Slováci sú experti

na vymieranie.

Mozgových buniek v alkohole.

Haiku o zabúdaní
Niektoré veci sú tak zlé,

až je dobré

na ne zabudnúť
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Haiku o zbytočnosti
Chuligán, ktorý ako kyselina

demoluje futbalový štadión

považuje spisovateľov za nepotrebných
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