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som slovák
som slovák ako ondrej rigo
som slovák ako henrich masár
ako tibor polgári
alebo alexander dubček
som slovák ako jozef slovák
a janko kráľ
som slovák hrdý na naše dejiny
na našich športovcov
na našich masových vrahov
som slovák
identifikujem sa so svojimi koreňmi

3

nad tatrou sa blýska
I.
my nie sme cigánsky národ
my nemrdáme ovce
my nikdy nebudeme otrokmi maďarov
felvidék nikdy nebude s nimi
pretože my nie sme československo
my nie sme ani slovinsko
a mali by ste si to zapamätať
pretože v roku 2002 sme boli majstri sveta v hokeji
a naše ženy sú krásne
tatry
II.
my nie sme cigánsky národ
my nemrdáme ovce
my nikdy nebudeme otrokmi maďarov
felvidék nikdy nebude s nimi
pretože
my máme osobnosti
ako štefánik tiso mečiar martikán bondra
a rodičia andyho warhola boli rusíni žijúci
v dedine ktorá dnes patrí slovensku
tatry
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III.
my nie sme cigánsky národ
my nemrdáme ovce
my nikdy nebudeme otrokmi maďarov
felvidék nikdy nebude s nimi
pretože
nášho najväčšieho slovenského básnika
sme niekoľkokrát nominovali
na nobelovu cenu
a jeho duch a jeho odkaz sú tu s nami
tak ako odkaz ježiša
v malebných slovenských dedinách
polia tatry
IV.
my nie sme cigánsky národ
my nemrdáme ovce
my nikdy nebudeme otrokmi maďarov
felvidék nikdy nebude s nimi
pretože
podľa michala lehutu z trendu
sme dokonca produktívnejší než česi
a je to náš domov
ruky na ktorých smieš plakať
tatry
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modlitba za domovinu
„Spisovateľ je bubeníkom a politik je generálom. Generál – politik zavelí
a spisovateľ bubnuje.”
(Vincent Šikula)
keby boli slováci skutočne veľký národ
tak by sa lenin a mao ce tung učili po slovensky
tiso by zotročil hitlera a kotleba vybombardoval maďarsko
mečiar by poslal klausa do prdele
zničil by čechov
biľak a ľupták by boli vzorom proletariátu
čína zasa mestskou časťou košíc
new york bratislavy
zanikli by cigáni černosi
afrika hladomor hvorecký a neslovenské médiá
keby boli slováci skutočne veľký národ
dostal by rúfus nobelovu cenu za literatúru
trikrát za sebou
a najväčším vývozným artiklom
by boli bryndzové halušky
keby slováci boli aspoň na niečo
nemuseli by ich morálne autority podpisovať anticharty
podporovať totalitné režimy
hrdiť sa zlodejmi a vrahmi
umelcami iných štátov
a osobnosťami ktoré mali dosť rozumu
na to aby stihli emigrovať
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jsme pro připojení slovenska k maďarsku
„História nie je o nuansách, ale o faktoch.“
(Claude de Bruel)
naši najväčší dejatelia pochádzali z uhorska
niektorí emigrovali do ameriky
iní bojovali za odtrhnutie slovenska
ale aj tak pochádzali z uhorska
z uhorska bol bernolák
janko kráľ
samozrejme štúr
tiso
banič
z uhorska bola aj marína
aj ten chlap s obsesiou
čo jej písal verše
a dostal sa do čítaniek
skrátka a jednoducho všetci
ktorí v našej histórii niečo znamenali
boli z uhorska
a preto
som za pripojenie slovenska k maďarsku
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zásady spievania hymny podľa frederika kováča ml.
podľa frederika kováča ml. zo slovenskej akadémie vied
treba pri štátnej hymne dodržiavať tieto zásady:
pred spievaním hymny sa riadne upravíme
odporúčaný je oblek prípadne rovnošata: policajná vojenská
a podobne
športový úbor je povolený len v rámci športových podujatí
naopak je zakázané spievať v plavkách spodnej bielizni
či negližé
a to aj v prípade
že by sme vzdávali hold doma
hymnu spievame triezvi oholení a umytí
pokiaľ to zdravotný stav a počet končatín dovoľuje
stojíme vzpriamene – v pozore
ľavú ruku držíme voľne pozdĺž tela
pravú ruku zhruba v 70-stupňovom uhle na srdci
spievanie naznačíme jemným otváraním úst
ak chceme spievať nahlas spievame tak aby nebolo vidieť chrup
v žiadnom prípade nespievame nahlas ak spievame falošne
ak nespĺňame či nemôžeme splniť niektorú zo zásad
pozrieme sa na hodinky
a povieme: promiňte, ale za chvíli mi jede vlak do prahy
potom sa nenápadne vytratíme
po skončení hymny uvoľníme telo
a pokračujeme v predošlej činnosti
viď. m. bančej - b. pribilincová. 2012: metodická príručka mladého
národovca pre špeciálne školy. martin : matica slovenská, 2012,
s. 18.
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proti čechom
poďme si zanadávať na čechov
povedal a ja som šiel
lebo povedzme si pravdu
nadávať na čechov je fajn
veď my sme im postavili metro
a oni si za to ponechali vlajku
a potom ten sviniar beneš
sviniar masaryk
sviniar alkoholik žid a slobodomurár
václav havel
poďme si zanadávať na čechov
povedal a ja som začal
o českých kurvách
a on pridal niečo o českom štěstíčku
v hokeji futbale
a vôbec všade
ja som spomenul že ich hymna je odporný cajdák
že ich kultúra to je landa kabát
a české komédie
on sa vrátil k havlovi
ktorý bol alkoholik žid a slobodomurár
a potom sme dopili pivo
kričali: zbrojársky priemysel!
a prvému čechovi ktorého sme stretli
sme veľmi dôrazne povedali:
ty pepík!
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vravel kamoš
rok 2003 demitra zasunul gól vokounovi
4:2 na ms v hokeji
získavame bronz
rok 2009 jendrišek doráža svoju strelu
strieľa gól čechovi
2:1 vo futbale v prahe
my sme tu doma pamätáš?
a potom
rok 2012 demitra zhora diriguje
hudáčka so šatanom
3:1 v helsinkách
a nedávno draft
slovák v prvom kole
z 27. miesta
najlepší čech až za ním v 114. kole
to sme už mali draftovaných dvoch
intervaly sa skracujú
národ sa vzmáha
poraziť čechov
to je to o čo tu ide
vravel kamoš

10

my sme tu doma!
slovensko povstalo
národ strhol putá útlaku
zaútočil na brnenské krčmy
vyraboval pražské fastfoody
vykúpil večierky v olomouci
a obsadil univerzity po celej republike
po eláne
sa vrátia pondelkové inscenácie
ďalším českým prezidentom
bude lívia klausová
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prízrak globalizácie a multikultúry
ak je otec dominantný homozygótny slovák
a matka dominantná slovenka vznikne z toho bratislavčan
a všetko je v poriadku
ak si však dominantný homozygótny slovák
vezme recesívnu maďarku
začínajú problémy
hoci recesívne maďarstvo je zdanlivo potlačené
faktom ostáva
že z takéhoto vzťahu vznikajú
podľa druhého mendelovho zákonu
o zachovávaní pomeru fenotypov
dvaja homozygótni slováci
a dvaja heterozygótni z ktorých jeden môže byť maďar
pri prenose viacerých znakov
nastáva riziko až pri vzniku druhej generácie
pretože pri krížení homozygótneho slováka–bratislavčana
s recesívnou maďarko–češkou
vznikajú slováci–bratislavčania avšak heterozygótni
čo ponúka podľa tretieho mendelovho zákona
až 16 ďalších možných kombinácií
a s tým súvisiace problémy pri zachovávaní
čistoty rasy
ktorá by umožnila slovensku stať sa raz skutočnou bratislavou
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mestá mimo bratislavy sú východné slovensko
výlet do prešova ti otvoril oči
všade cigáni pach východniari
vlakové stanice bez kaviarní
potom centrum jedna ulica
lacné taxíky pivo
pančovanejšie než v bratislave
a deti hrajúce sa so starými nokiami
zvuk modemov
u kamošky
na koberci a starom gauči
dotýkaš sa tatramatky
a vtedy ti to všetko dojde
už nikdy nebudem nadávať na východniarov
dáš si záväzok
a po návrate domov
strčíš do ruky
prvému východniarovi svoje HTC
nech si zavolá
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šťastie
žena pri sporáku
muž so sekerou rúbe drevo
mladšie deti sa hrajú na dvore so psom
staršie deti chatujú
alebo kŕmia prasce
ak budú mať trochu šťastia
dostanú sa na výšku do bratislavy
alebo zahraničia
ak menej
zostanú vo svojich dedinách
ženy za sporákom
muži bez práce
so sekerou
budú rúbať drevo
chytať ryby
a chodiť do krčmy
ak žiadne
odídu do košíc
alebo rumunska
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rómovia
ráno do práce
tou istou trasou
občas nejaký zážitok
napríklad keď cigánka
kričí na matku
že ju má rada aj keď ju tlče
ignoruješ to
cigáni majú hystériu v génoch
a ty ako
potomok uhorských šľachticov nemusíš
riešiť problémy bežných slovákov
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cigánsky problém
cigán sa prejaví ako cigán
genetika nepustí takže je jasné
že:
skôr či neskôr
bude kradnúť
biť bielych ľudí
vraždiť
vyciciavať sociálne dávky
v trinástich mať deti
hrať na husle
počúvať rytmusa
smrdieť
a ten kto tak nespraví
je horší než oni lebo sa pretvaruje
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XY - YY - XX
genetické výskumy preukázali
že slováci rovnako ako iné európske národy
pochádzajú z afriky
z tohto dôvodu ministerstvo zahraničných veci
v spolupráci so slovenským literárnym fondom
a maticou slovenskou
vydalo vyhlásenie v ktorom sa
prihlásilo ku svojim genetickým koreňom
a žiada osn o vrátenie územia
ktoré im z historického hľadiska patrí
ide o územie dnešného gabonu
a jeho priľahlých oblastí konga a kamerunu
tento krok podporil aj slovenský intelektuál
dušan jarjabek s rodinou
o ďalšom vývoji vás budeme informovať
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ženy
podľa amerických vedcov
sú slovenky najkrajšie ženy na svete
svedčí o tom väčšina relevantných štatistík
podľa ktorých je v populácii žien od 18 rokov
každá 12. slovenka v modelingu
až za nimi skončili tradičné krajiny
ako švédsko (každá 14.) a rusko (18.)
okrem toho víťazia slovenky aj v ďalších štatistických
ukazovateľoch:
každá 23. žena hrala pozitívnu postavu v seriáli alebo vo filme
fb profil každej 17. slovenky zneužili aspoň raz na potreby
eskortných služieb
každá 3. bola požiadaná aby sa fotila nahá
každá 6. tak spravila
každá 8. to zverejnila
každá 12. následne natočila aspoň jeden pornofilm
podobne dominantné postavenie majú slovenky aj v štatistikách
od 6 do 18 rokov
(výskum zverejnil štatistický úrad slovenskej republiky)

18

...ale naše ženy sú aj tak najkrajšie
úspešnosť ženy na slovensku vyrátaš tak že
vydelíš koeficient príťažlivosti pŕs tváre postavy jednou
dôkazom toho sú napríklad
tenistka dominika cibulková na wimbledone
speváčka nela pocisková na eurovízii
alebo poetka ľubica somolayová
hocikde
všetky tieto ženy neboli nijak zvlášť úspešné
avšak pri dosahovaní tohto neúspechu
alebo šedivého priemeru
im to náramne seklo
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dcéry
hľa dcéra slovenska
naoko emancipovaná
tá čo svetrík v rohu vypletá
nechtíky ako studenková pilníkuje
tá čo pivko na podnebí premieľa
potom doma
manželovi
košieľku ožehlí
objektom túžby mojej stane sa
s blúzkou obtiahnutou
i sukienkou nad kolienko vyhrnutou
s vetríkom poihráva sa
tá čo vulgárne slovíčko prerečie
plesknutie po zadočku
s pokorou prijme
tichá ako vody váhu
dcéra slovenská
vravím ti
vstaň a var!
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synovia
hľa syn slovenska
syn matky a otca
driečny junák
sťa jánošík
paľo demitra v plnej zbroji
ondrej rigo čo lešenárskou trubkou
asfalt rozbíja
čo orlov v letku zabíja
syn slovenský
od samovej ríše genofond zachovaný
svaly ako konštantín s metodom napínajúci
ty syn slovenského národa
pravnuk dubčeka
potomok liszta
milovník lasicu
vstaň a bojuj!
zraz homosexuálnu hydru!
diskredituj romanu schlesinger!
rozožeň gay pride!
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dôchodcovia
alt. I
ak slovák dosiahne dôchodkový vek
nestane sa nič zvláštne
proste sa len stane dôchodcom
začne voliť fica
bude sa polemizovať o jeho rozlišovacích schopnostiach
a ľutovať pretože nemá prachy na lieky
ak slovák dosiahne
dôchodkový vek
a bude mať trochu šťastia
všimne si ho rozboril
a pôjde do modrého z neba
prípadne na nejakú
predvádzaciu akciu
kde kúpi fakt dobré hrnce
ak dosiahne dôchodkový vek umelec
stane sa majstrom
ocenia ho za zásluhy
dodatočne za jeho zbierky
ktoré predbehli dobu
a začne písať do pravdy
nechá za seba hovoriť
svoje životné skúsenosti
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alt. II
kým dosiahnem dôchodkový vek
musím vytvoriť aspoň jedno dielo
ktoré si ľudia zapamätajú
napríklad doktora sovu
milého dobrého chlapíka ktorý
odzrkadľuje to dobré z nás
tiež sa musím posnažiť
aby umrela väčšina z mojej generácie
aby som mohol spomínať na svojich kamošov
s jemnou dávku pátosu
napriek tomu zábavne
ako alternatíva k mladej generácii
ktorú nepochopím
tak ako súčasný svet
skrátka
kým dosiahnem dôchodkový vek
musím byť viac ako milan lasica
a menej ako magda vášáryová
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toto by sa za komunistov nemohlo stať
toto by sa za komunistov nemohlo stať
že by si lasica robil srandu z ústavy
radičová nechcela rozdelenie československa
horján odmietal mrdať ženy
bagala vydával knihy ktoré sa mu páčia
a kritizoval maticu
toto by sa za komunistov nemohlo stať
že by židia ovládli slovenské banky
ženy nepoužívali -ová
že by belasá šľachta musela fandiť cudzincom
toto by sa za komunistov nemohlo stať
že by neexistovali komisie
že by neexistovala kvalita
že by boli denníky v rukách zahraničných štváčov
liberálna propaganda!
toto by sa za komunistov nemohlo stať
že by malý slovenský človek trpel hladom u vykorisťovateľov
z mcdonaldu
svätopluk plakal krvavé slzy
že by sa liszt a petőfi na protest maďarizovali
toto by sa za komunistov nemohlo stať
toto je
genocída slovenskej kultúry
toto je
genocída slovenského jazyka
toto je
genocída morálky
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demonštrácia
slovenský básnik so srbskými koreňmi josip krusič
raz napísal báseň v ktorej vyzval ľudí
aby zobrali prvú vlajku ktorú nájdu a spália ju
najlepšie pred prezidentským palácom
alebo pred príslušným veľvyslanectvom
pár ľudí si jeho výzvu vzalo k srdcu
a tak sa stalo že napríklad
jakub john spálil vlajku izraela
a bol obvinený z antisemitizmu
čo spravili istván horányi
lukas heimlich
alebo petr černý a ďalší asi v tomto kontexte
netreba veľmi rozpisovať
isté je že všetci
boli zatknutí a obvinení z hanobenia štátnych symbolov
a josip krusič navyše z navádzania na trestný čin
hovorí sa že žiaden iný slovenský básnik sa tohto aktu nezúčastnil
avšak jeden nemenovaný člen pen klubu
na protest proti ich zatknutiu
zaspieval štátnu hymnu úmyselne falošne
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štúdia
podľa amerických vedcov bola
adelka ostrolúcka len
výplodom národniarskej propagandy
v skutočnosti štúr
podobne ako milan rastislav štefánik
miloval chlapov
je jasné že sa o tomto fakte
mlčí tak ako sa mlčí
o fakte že jozef tiso mal rád čechov
každopádne
ani to nemení nič na tom že
najväčší homosexuál všetkých čias
bol náš slovenský ľudovít štúr
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legenda o tatranskom čaji
náš najznámejší slovenský komunista alexander dubček
stál v tatrách s najznámejším antichartistom L+S
čakali na zubačku
a hovorili o nežnej revolúcii
dubček pil čaj z termosky
a ponúkol aj L+S
okolo nich prešiel chartista duray
pár rokov nato sa z dubčeka
L+S stalo svedomie národa
to sa už nedalo povedať o durayovi
termoska z ktorej pili čaj
sa nikdy nenašla
ale predpokladá sa že je v niekde v uhrovci
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sorela
otvorte si srdcia pre lepší svet
naplňte si duše dotykom malej fatry
ukojte svoje túžby na prsiach vlkolínca
na prsiach zeme kde vyrastali vaše staré mamy
na miestach kde zažívali prvé lásky
kde súložili s partizánmi a nemeckými vojakmi
kde krv vašich domnelých a skutočných otcov
stekala cícerkom pomedzi steblá trávy
až do potoka na odvrátenú stranu zákopu
zomierali tu za svojich synov
za svoje dcéry
za ostnatý drôt
a politické procesy
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z holíča
dr. jozef tiso
prvý slovenský prezident
obľúbenec adolfa hitlera
a jeden z najväčších synov slovenského národa
si obliekol sutanu a vystúpil v holíči
tu položil otázku
či je kresťanské keď sa chce národ zbaviť svojho večného nepriateľa
odpoveď bola samozrejme áno
pár rokov nato svätil zbrane fašistom
ktorí strieľali do slovákov
potom ho popravili česi
a stal sa martýrom
bola taká doba
a napokon čo by ste na jeho mieste robili vy?
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dein kampf
istý známy učiteľ informatiky
ktorý sa rád necháva oslovovať vodca
vyliezol na gerlachovský štít
vodení pritom spievali národné piesne
mávali vlajkami
a v rámci dodržiavania slovenských tradícií
si zvolaním „na stráž!“
pripomenuli svojich otcov a dedov
ktorí v krutých marcových mrazoch
trpeli pri nakladaní vagónov
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keby
keby richard lutzbauer nebol bezvýznamný žid
nemusel by sa báť koncentrákov
a mohol by byť úspešný nácek
podobne ako goebbels
keby ktorýkoľvek slovák nebol slovák
bol by svetoznámy
za všetkých hovorí prípad ondreja riga
ten keby nebol slovák
mohol by byť skutočne významným masovým vrahom
a jeho odkaz by bol výrazne
a nielen o niečo väčší ako
odkaz milana rastislava štefánika
na anglickej wikipédii
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modlitba
modlím sa k štátnemu znaku
modlím sa k vlajke
modlím sa za tatry
aj za budapešť
modlím sa za všetkých občanov
za zločincov
za prírodu
za poľovníkov
aby postrieľali ochranárov
modlím sa za to aby všetci jedli mäso
aj za uhorských športovcov
modlím sa za tých čo poctivo platia dane
vrátane rasistov násilníkov
a mariána kotlebu
modlím sa za to aby pôda
ostala národu
modlím sa za vysťahovanie židov
cigánov
modlím sa za to aby znova vládli rezešovci
aby následníci svätopluka
predali krajinu za bieleho koňa
modlím sa proti všetkému neslovenskému
modlím sa proti trianonu
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slovak hollywood
steve mcqueen
mal otca ktorého nepoznal
a matku alkoholickú kurvu
ktorú tiež nemal zrovna v láske
neskôr skončil v polepšovni
a niekoľko rokov nato sa stal populárnym hercom
10 rokov po jeho smrti
slovenskí novinári
podľa popisu matky a otca
zistili že steve mcqueen má slovenské korene
kto by o tom pochyboval?
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slovenský raj
bill gates sa dozvedel o slovensku
a kúpil pozemok medzi tescom a nemocnicou
v nových zámkoch
jeho príklad nasledovali
brad pitt
a americko-taliansky spevák
slovenského pôvodu
jon bon jovi
s kapelou
marián kotleba vydal vyhlásenie
v ktorom ocenil
dehungarizáciu slovenského územia
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svet podľa matice
cigánske chatrče zhoreli do tla
krajinu sme obohnali ostnatým drôtom
sochy svätopluka v komárne
busty jozefa tisa v nových zámkoch
to je náš svet
svet v ktorom
štefan banič naozaj vynašiel padák
a romana schlesinger nebola lesba
svet
heterosexuálny svet
svet bez európskej únie
a židov
svet
v ktorom sme tatry natiahli až po balaton
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opasky
vždy keď sa obliekam
a opaskom sťahujem svoje ľavičiarske brucho
myslím na ďalšie generácie
a mikuláša dzurindu
áno
máš pravdu je to trochu sentimentálne
keď o tom hovoríme
ale spomeň si na joža pročka
na internet príliš drahý
na to aby si hodiny trávila pri chatovaní
na tie chvíle
keď fico
stál na správnej strane
keď sme bojovali za markízu
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spomienkový optimizmus
bolo to v časoch
keď štefan skrúcaný bol ešte humorista
keď na slovane vypredané štadióny
kričali: češi peši do piče
jaro filip hrával zásadne ožratého
a miesto trnavákov
mlátili sa ostraváci a fanúšikovia ferencvárosu
bola to doba keď fedor gál bol ešte slovák
michal kováč mečiarovec
milan kňažko mečiarovec
len mečiar
ten bol sám sebou
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skutky pavla demitru
pavol demitra zomrel 7. 9. 2011
jeho duch však ostal na zemi aby konal dobro
pre blaho slovenského národa
okrem všeobecne známeho faktu
keď paľo dopomohol slovákom k strieborným medailám
na ms v hokeji 2012 pomohol paľo aj inými
menej známymi a badateľnými vecami
napríklad:
poslancom nr sr so zostavením štátneho rozpočtu
tiež pomohol zorganizovať pohreb jožka bednárika
ministrovi školstva financií a zdravotníctva zasa zachrániť ich
rezorty
vďaka paľovi demitrovi
sa výrazne zlepšilo hdp a hnp slovenskej republiky
a jej obraz v zahraničí
a čo myslíte
kto odhalil gorilu
prečo asi vyhral v roku 2012 voľby smer?
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michal martikán nebol nikdy súdne trestaný
ZÁKON
z 26. októbra 2013
o zásluhách Michala Martikána o štátotvorný slovenský národ
a o Slovenskú republiku
§1
Michal Martikán sa mimoriadne zaslúžil o to, že slovenský národ sa
stal štátotvorným národom.
§2
Na ocenenie mimoriadnych zásluh Michala Martikána uvedených
v § 1 sa umiestni v budove Národnej rady Slovenskej republiky
busta Michala Martikána a pamätná tabuľa, na ktorej sa uvedie text:
„Michal Martikán sa zaslúžil o druhý slovenský národ a II. Slovenskú
republiku“.
§3
(1) Areál vodného slalomu Ondreja Cibáka v Liptovskom Mikuláši sa
raz stane pietnym miestom.
(2) Návštevník budúceho mauzólea a jeho blízkeho okolia je
povinný správať sa voči osobe Michala Martikána s úctou a zdržať
sa všetkého, čo by mohlo narušiť pokoj pietneho miesta.
§4
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2014.
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SME
podľa denníka SME
našli po nehode vo vrecku ministra richtera
kondómy a viagru
redaktorky monika tódová a martina pažitková
ďalej uvádzajú
že vrecká expremiérky radičovej obsahujú
marxov kapitál
zatiaľ čo štefan kuffa preferuje rostasovo mlčanie
richard sulík sa k téme nevyjadril
s dôvetkom
že všetky dôležité informácie
k téme sa dozvieme na stredajšej tlačovke
čo obsahujú vrecká róberta fica
aj s komentárom petra schutza
sa dozviete v zajtrajšom vydaní denníka
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prečo zomrel egon bondy?
smrť egona bondyho nebola náhoda
v skutočnosti toto sebaupálenie
bolo zúfalým protestom bondyho
proti bezzubosti ľavicových intelektuálov
a zlým snom
svedčí o tom list na rozlúčku
zaslaný trom popredným predstaviteľom KSČM
a hvoreckému
kde sa hovorí
že tesne pred smrťou sa mu v snoch zjavoval róbert mihály
ako recituje jeho básne
chudák obhorený bondy
každý večer zaspával s predstavou
že raz na námestí bude lúza vykrikovať
na celebrity sprosté slová o tom
že majú viac peňazí a že sú zle oblečené
a preto nemajú čo chodiť na ples do opery
písali o tom na jetotak

41

slovná úloha pre mladého slováka
vlado je 1,5 km od lidlu
asi rovnaká vzdialenosť do carrefouru
do terna a tesca je to v priemere o 0,5 km ďalej
ako do prvých dvoch
avšak v tescu je akcia na múčkový cukor
a v terne na víno
vlado potrebuje kúpiť dva balíčky múčkového cukru
chlieb
4 rajčiny
2 papriky
a víno
ak pôjde do lidlu alebo carrefouru ušetrí čas
ktorý by mohol venovať zveľaďovaniu domácnosti
a upevňovaniu medziľudských vzťahov
ak pôjde do lidlu alebo do tesca
ušetrí peniaze ktoré by mohol vložiť
do zveľaďovania domácnosti
a darčekov ktoré by upevnili medziľudské vzťahy
do ktorého obchodu sa vlado vyberie za predpokladu
že rady v obchodoch a ceny paprík rajčín a chleba
budú vo všetkých ostatných obchodoch rovnaké
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kult
keď budem kultový severokórejský básnik
poviem že ma platí soros a penta
budem kritizovať kapitalizmus a island
za čo na mňa kušnierik napíše nenávistný pamflet
samozrejme taký aby sa ma príliš nedotkol
hríb má rozoberie v editoriále .týždňa
kim čong un mi pošle blahoželanie k 30. narodeninám
a pozve na oficiálnu návštevu
šikulová ma označí za hanbu slovenských spisovateľov
priloží svoj rodokmeň a detailne spísaný zoznam
návštev za posledných 50 rokov
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didaktika nenávisti
nauč sa
že nenávisť je normálna
najskôr začni malými vecami
nauč sa nenávidieť
predavačku v bufete
za to že ti predala obschnuté žemle
k pokazenej treske
nenáviď spoločnosť
ktorá ju zamestnáva
cez policajtov
nauč sa nenávidieť štátnu správu
štátnu moc
štát
postupuj pomaly
nenávisť si vychutnávaj
nenáviď recenzentku
čo ti odporučila zlý film
rozšír svoju nenávisť na hercov
a režiséra
nenáviď celý hollywood
aj človeka čo ťa na ten film pozval
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nenáviď
buď hnusná na svoje okolie
svoju animozitu nevysvetľuj
nenáviď bez dôvodu a úprimne
nenáviď pre pocit nenávisti
nenáviď jednotlivcov najprv
potom celé skupiny
začni fašistami
prejdi na hipsterov
nauč sa nenávidieť celé národy
ak si heterosexuál začni homosexuálmi
ak si homosexuál začni bisexuálmi
svoju nenávisť nevyvažuj
nenáviď podľa nálady
nenáviď prirodzene
nenáviď tak akoby si nenávidela už od narodenia
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