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POHĽAD NA BYROKRATOV 

Och, ťažko, preťažko 
sa im opúšťajú 
(tie) šunka-fleky. 

 

NEDEĽNÉ OZVENY 

Včerajší lovci mamutov, 
dnešní lovci rezňov. 

 

HROZBA ALKOHOLIKOVI 

Vždy môže niekto sedieť v krčme 
dlhšie ako ty. 

  



NAD PRIEPASŤOU (1) 

Dobrá rada nad salto mortale. 

 

Z TELEVÍZNEJ KUCHYNE 

Z Dobrej mamy 
ostali iba Kosti. 
No Klamári 
nepovedali, 
že bola plná e-coli. 

 

MYSLÍM SI 

Keď sýty hladnému neverí, 
neznamená to, 
že každý je inej národnosti. 

  



JE TO TAK (1) 

Ak dáš bodku, 
zo začiatku 
spravíš koniec. 

 

NÁM MUŽOM 

Ženské nie, nie, nie, 
znie ako 
áno, áno, áno. 

 

SHOPPING MANIAK 

Ako sa voláš? 
Billy Kaufland. 

  



Z NÚDZE CNOSŤ 

Aj ryba lieta – v zobáku čajky. 

 

ŽIVOT NA HRANE 

Robí mi to dobre 
škrabkať brucho kobre. 

 

VOLANIE O POMOC 

Hlúposť tyranizuje mesto. 
Urýchlene zavolajte políciu! 

 

  



  



NÁDEJ UMIERA POSLEDNÁ (1) 

Generácie budú – cnosti. 

 

Z INÉHO BUTIKU 

Poznáš číslo, veľkosť svojho kríža? 

 

POSTMODERNY ČAS 

Pokloníš sa rýchlo, 

modly miznú, 

ďalšie, ďalšie 

zaberajú im miesto. 

Subjekt je neistý, 

preč zo scény, 

Boh už zomrel, 

problémom je človek.  



PRIZNANIE GRAFOMANA 

Prečo píšem? 
Rád by som si od seba niečo 
prečítal. 

 

POÉZIA V PASCI 

Radia mi ako 
písať verše: 
Čítaj modernú poéziu. 
A ja chcem iba: 
písať štand-art. 

 

ČRIEPKY REALITY 

Prší a kanále majú 

– zastavené vetry. 



ROK 2036 

Haló, tu pohrebný ústav 
národného zdravia. 

 

MOJA SPRAVODLIVOSŤ 

Pozeraj pekne do hlavne 
a netvár sa, 
že si nevinný. 
U mňa platí iná prezumpcia, 
prezumpcia deviny. 

 

ROZHOVOR 

Horizont udalostí 
pri čiernej káve. 

  



  



U NÁS TAKÁ OBYČAJ (1) 

V našej preplnenej 
chladničke vždy 
chýba čosi, 
na čo máme chuť. 

 

TEOLÓGIA VS METAFYZIKA 

Filozofický nezmysel:  

starý Pán Boh. 

 

MILUJ BLÍŽNEHO SVOJHO 

Pomohli mi nastúpiť a ani neviem, 

či tým smerom chcem ísť. 

  



NEZMYSELNÝ HRDINA 

Sizyfos sa vyšmykol 
Supermanovi z rúk. 
Spadol na skalu, 
na vlastnú, 
do večnosti valenú skalu. 
Nezmyselná smrť. 
Nezmyselná drina. 
A predsa... 

 

Z TOTALITNEJ RÉTORIKY 

Každý človek je popraviteľný. 

 

VÝSTRAHA KOMORY BÁSNIKOV 

Neužívajte sex na prázdne srdce.  



BYROKRATOM NA STOPE 

Úradníci sú mnohokrát 

lovci podkladov. 

 

PRAVDA HISTÓRIE 

Kto za pravdu horí, ten aj uhorí. 

Váš Giordano Bruno. 

 

VŠETKO INAK 

Kto klope, tomu otvoria. 

Kto neklope, ten je už vnútri. 

Kto hľadá, ten nájde. 

Kto nehľadá, tomu donesú. 

  



 

   



LOGIKA POZNANIA 

Nie ten je čo, kto je kto, 
ale ten je kto, kto je čo. 

 

MAJITEĽ NA OBHLIADKE 

Klobúk dolu – povedal muž v helme. 

 

PONOSA PROSTITÚTKY 

Veľké peniaze a moje remeslo? 
Sú – lož. 

  



RELATIVITA ČASU 

Prečítané z monitora: 
Zrýchlenie PC sa spúšťa, 
prosím, čakajte. 

 

POSTOJ 

Zmením post-o-ja. 

 

ATEISTA PRED NEBESKOU 
BRÁNOU 
(Umbertovi Ecovi) 

Klop, klop. Vitajte v raji. 
Pre vás naďalej len fikcia. 
 
  



MAJSTROVSTVÁ SVETA 

Čo chýba našim hokejistom? 
Puk sebazáchovy. 

 

SRDCE ZO STRELNICE 

Neopätovaná láska – 
to je ako 
buchnúť sa do steny. 

 

ŽIVOT PO ŽIVOTE 

Svetlo na konci bicykla. 

  



 

  



LÁSKA, ČAS JE... 

Večne sa ma pýtaš, 
ktoré veci starnú. 

 

FALOŠNÍ PROROCI 

Po duchovných cestách 
sa nedá jazdiť autom. 

 

LEN NESTRÁCAŤ ČAS 

Čo môžeš predpokladať dnes, 

neodkladaj na zajtra. 

  



MOJA MENOVÁ REFORMA 

Neostanem vám nič dlžný,  

časom všetko vyplatím.  

Do poslednej sekundy. 

 

ŽIVOT JE HUNCÚT 

Kto sa smeje naposledy,  

asi stojí  

pred popravnou čatou. 

 

ALIBI NA VODE 

Neukradol som ani mincu. 
Mám na to štyridsať svedkov. 
Moje meno je Alibaba. 
  



NA STRELNICI PRÁVA 

Diery v zákonoch idú ruka v ruke 
s dierami v hlavách. 

 

ROCK Z PÔRODNICE 

Pozri, čo som 

ukul Ele. 

 

HÁDANKA 

Prečo, ak bude prvý čakať na to, 

čo urobí ten druhý, 

tretí nikdy nepríde?  



  



ZIMOMRIAVKY 

Pod kožou – 
strach sa tam klepe. 

 

CHUDOBNÉ KRÁĽOVSTVO 

Rozdeľuj a stanuj! 

 

NAD PRIEPASŤOU (2) 

Nedaj, Bože, aby som zomrel živý. 
 

  



DIEVČATÁ A LETO 

Opaľovanie – matka múdrosti. 

 

ABBA DNES 

Money, money, money... 
Money-pulácia. 

 

V ČASE KRÍZY 

Ak si na lopatkách, 
možno iba ležíš  
na detskom pieskovisku. 

  



NIELEN O EURE 

Ako sa hovorí: 
Všetko sa na drobné obráti. 

 

VÝHĽAD (NIELEN) DNEŠNÝCH DNÍ 

Prišla som, videla som,  
ohovorila som. 

 

V TIENI KANIBALA 

Je mi v pätách človek, 
čo ma má v zuboch. 

  



OTÁZKA NA TELO 

Najlepší plastický chirurg? 
Dr. Láska, myslím. 

 

KONZERVATÍVNY 

Obed. Kostol. 
A môj deň je O. K. 

 

MÝLIŤ SA JE ĽUDSKÉ 

Z kríža nám plány neprekríži. 
Povedali si farizeji. 
  



DEFICIT INŠPIRÁCIE 

Takto mi len čistá stránka 
ukazuje vystrčený prostredník. 

 

PORADÍME SI 

Problémy sú na to, aby sa rečnili. 

 

VEČNÁ DILEMA 

Mám pravdu... 
Nemám, ale je to pravda! 

  



 

  



NESKORÉ POZNANIE 

Všetko sa hneď vidí jasnejšie 
vo svetle plameňov vlastnej hranice. 

 

FALOŠNÁ AKO... 

Na pohľad pekná, 
ale na čo slúži! 

 

NIČ PROTI HOKEJU 

Zimné štadióny iba rozširujú 
zóny zimy. 

  



CERUZKY SA MINULI 

Nemôžem spať. 
Asi budem strúhať grimasy. 

 

BEZ MAPY A KOMPASU 

Hráčska Mekka – Las Vegas. 
Mekka poetov – Las Pegas. 

 

VEČNÝ SEN 

Ľudia už vynašli 
perpetuum mobile. 
Je ním večná túžba 
ho vynájsť. 

  



VYZNANIE 

Mám ťa tak rád, 
že by som za teba aj volil. 

 

SLADKÉ SNY 

Dobrú noc. 
A dobrú chuť. 

 

STOPKY SA ZAMYSLELI 

A čo teraz? 
A čo teraz? 
A čo teraz? 
A čo teraz? 
… 

  



 

  



ZO SÚDNEJ SIETE 

Všetko po starom 
neznamená vždy 
iba ukončené 
dedičské konanie. 

 

V ZRKADLE VEČNOSTI 

Každý rok som tu výnimočne. 

 

PRINCÍP SILY 

Kto do teba kameňom, 
ty do neho skalou. 
Kto do teba skalou, 
ty do neho balvanom... 

  



JINGLE BELLS 

Pokoru, strach 
v sebe množím. 
Božím, zostaň, Božím. 

 

JE TO TAK (2) 

Nemôžeš byť holohlavý 
a strapatý zároveň. 

 

KURTY V TIENI MAJSTRA 

Na dĺžke nezáleží, ale na podaní. 

 

  



REKLAMA, NEKLAM MA (1) 

Keď je hlava hlúpa, 
šampón nepomôže. 

 

NEMÁ TO CENU 

Ak ťa tlačí výsmech ľudí, 
staň sa humoristom. 
Už to bude pocta, 
keď sa ti budú smiať. 

 

VYSKAKUJEM SI (1) 

Niečo som vám dlžný? 
Zrazte mi to z hrebienka! 

  



 

  



VYSKAKUJEM SI (2) 

Pán vrchný! Platím – 
simkartou! 

 

AFORIZMUS Z KÚTA KRČMY 

Všímaj si človeka. 

Uvidíš ľudí. 

 

REKLAMA, NEKLAM MA (2) 

Do rodiny patrí mobil... 
Ale hlavne mama, otec, deti. 

  



ČERVÍK POCHYBNOSTÍ 

Už zožral skoro celý košík: 

A ktoré jablko  

bolo zo stromu poznania? 

 

RANDE S BOHOM 

Čakám tu na teba celú večnosť. 

Hovorím mu. 

Daj mi ešte minútku. 

Odpovie mi On. 

 

NÁDEJ UMIERA POSLEDNÁ (2) 

V mieri je oveľa viac možností 
na dokazovanie mužnosti. 



PATENT NAŠICH BYROKRATOV 

Že sa nedá sedieť na dvoch 
stoličkách? 
Treba mať len tlstejší zadok. 

 

ZELENÁ KAMIZOLA 

Chodníčkami divej zveri 

bránil právo lesa. 

Potme Hood! 

Robin. 

 

HEURÉKA! 

Chcel prísť k poznaniu. 
Do hlavy tlačil iba jablká. 

 



 

  



Z ROZPRÁVKY DO REALITY 

Pri obede. 
On: Prosím si soľ, drahá! 
Ona: Nad tebou, zlato! 

 

POHĽAD SPOZA MREŽÍ 

Pravda oslobodzuje. 
Nie vždy to však 
platí tak doslova. 

 

FÓR JE V TOM 

Začni si robiť srandu zo seba, 
skôr ako si ju začne 
z teba robiť niekto iný. 

  



VERU, MÁRNA SNAHA 

Snažiť sa môžeš 
akokoľvek, 
ale USB kľúčom 
dvere neotvoríš. 

 

POMÁHAŤ A CHRÁNIŤ 

Polícia občas 
iba počíta. 
Mŕtvych. 

 

SHAKESPEARE NA CESTÁCH 

Alfa a Romeo 
a Alfa Julia 

  



RAJSKÁ MÚDROSŤ 

Jablko sváru nepadá ďaleko 
od stromu poznania. 

 

HRDINSKÝ KANIBAL 

Zatajil aj uši medzi zubami. 

 

U NÁS TAKÁ OBYČAJ (2) 

Musíme začať 
píliť stromy tam, 
kde ich iní nevidia. 

  



 

  



Tomáš Turner (1972) vyštudoval 

filozofiu na Trnavskej univerzite,  

zaujíma sa o verejné dianie,  

píše aforizmy, epigramy, básne... 

Publikoval v časopisoch a zborníkoch 

(Literárny týždenník, Dotyky,  

publikácie Literárneho klubu Omega).  

V roku 2000 mu vyšla útla zbierka 

veršov pod jednoduchým názvom 

Básne. 

  



Ľubor Benkovič (1964) sa venuje 

pesničkárstvu i grafickej tvorbe, 

pravidelne publikuje „veršované 

obrázky“ v inzertných novinách Pardon. 

Samizdatovo si vydal zbierku veršov 

a kresieb Anarchistické sociálne istoty. 

  



Dobré čítanie 

PriestorNet 

internetový občasník 

(náboženstvo, kultúra, spoločnosť) 

 

www.priestornet.com 
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