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1. Veršujem bez prekážok 

Nebudem vás zdržiavať, táto báseň je len voľným šprintom,
nenechám vás zaspať nad zdĺhavým rýmovým labyrintom.
Či som ctibažná v súčte bodov a či nie,
vo mne zvíťazila túžba tvoriť plynulé umenie.

Preto zbavujem tieto verše všetkých klincov a aj pniakov,
sťa sláčikom ich vyčistím od čučoriedok obsypaných kriakov,
a ľahúčko, čoby pierkom zo sôväťa, rozptýlim ťaživé smogy,
tak vykúzlim vám báseň, báseň z ktorej nik nebude groggy.

2. Posunuté ciele

Lesom trielim, kríčok malý, ČUČORIEDKA, jasám,
bol som groggy a už nie som, bobuľôčky spásam.
"Pniak, ctibažný pniak!", stojacim behom nič nenamútim,
nuž opäť šprintom, sťa sláčik strunou, svahom telo rútim.
Ktosi letí, oči treštím, podobám sa sôväťu,
súčet časov, márna snaha, nemám veru na Kaťu.
Čo na záver?, neviem zaspať, klinec je tu jasný,
neostáva mi už iné, leč písanie básní.



3. O tom, ako získať popularitu a vyvolať nadšené ovácie

Do pniaka vždy zabi klinec,
sláčikom čučoriedke koniec.

Sovä nechaj zaspať noc,
ctibažnému upri moc.

Po šprinte sú všetci grogy,
chybný súčet radosť robí.

Ako cena  - slaný cukrík,
potom už len krik, krik, krik, krik...

4. Posledné víťazstvo

Maličké sôvä na pniaku zaspalo
veď bolo úplne, úplne groggy
ctibažným šprintom do cieľa ustalo
osvieži ho čučoriedka s glgom vody.

Kariéru na klinec zavesí,
veď v súčte víťazstiev má dosť
sláčik mu na slávu zanôti
cez smutný úsmev na minulosť.



5. LESNÉ INTERMEZZO

Ctibažný lenivec šprintom sa rúti,

klinec v topánke nohou mu krúti.

Blízky pniak je jeho cieľom, 

naložil tam veľkým dielom črevný obsah riedky, 

(...vraj pojedol čučoriedky...)

Sôväťu sa nedá, nedá zaspať...

zo súčtu hluku – smradu je už groggy.

Sláčikmi mu dajte zahrať, abo ulejte mu zo dva grogy.

6. Konečná sláva

Ctibažný hráč je groggy, zaspáva,
A sláčik mu z ruky vypadáva. 
Smutný úsmev na perách mu pohráva,
Kabát z pier sôvät za sebou zanecháva.

Čučoriedky vo vrecku, na klinci sláva,
Za ním, len za ním anjel šprint si dáva.
Na krku krížikov súčet, smrť vyčkáva,
Nad jeho hrobom pniak už postáva.



7. Utrpenie mladého poeta

Ako začať, pýtam sa seba, keď hlavou mi víri – to sa nedá.

V tom mi tam ten klinec cinkne – báseň je len súčtom slov – žiadna 
veda.

Skúšam doma, skúšam v lese, sadám na pniak čučoriedkou 
obrastený,

dumem keď hádžem šprint aj sedím v kresle. Tuším, že idem zaspať, 
klipkám ako groggy sôvä,

ktoré na konári hovie si sklesle, šepnem mu – poraď mi ďalšieho 
slova.

Poraď si sám, odhúkne mi pomaly, vari len nie si až tak ctibažný.

Vysvetľujem však, že nerobil som to nikdy len tak, pre bezvýznamný 
páčik

a tu nastalo medzi nami ohlušujúce ticho, ktoré prerušil až sláčik.

8. Bezhlavé Sôvä

Zaspalo raz malé malé sôviča,
v sne sa jej zjavila sladučká čučoriedočka.
Zrazu niekto do ctibažného pniaka,
zabil klinec a to ešte nie je koniec.
Zobudilo to na groggy unavenú sovičku,
ktorá pri šprinte stratila hlavičku.
Už ani nevie čo znamená sučet,
do svetlej tmy jej sláčik a husle zahrajú duet.



9. Oblastný favorit

 

Ctibažný Petrík dnes čučoriedky nehľadá,

behá s mapou po lese. Paráda ! Paráda !

 

Z pomalého šprintu ho rozbolia nohy,

od únavy zaspáva, je úplne groggy.

 

Zakopne o pniak a vyplaší sôvä,

na nové klincáky už nemá lóve.

 

Prekĺzne do cieľa jak po strunách sláčik,

v konečnom súčte to na bedňu stačí.

10. Na ceste

Vlak šprintuje do cieľa: tak, taktak, tak, taktak

Pniak sa snaží sláčikom opraviť klinec na uvoľnenej koľajnici

Náhle fľasnutie čučoriedky na prednom skle lokomotívy prebudí 
rušňovodiča 

Zívne aáuuá, zatiahne záchrannú brzdu, kolegovi hovorí: 

Veď aj sôvä môže zaspať, keď sú ctibažné myši, tí páriovia ríše 
cicavcov,

keď sú groggy a nepištia a nepištia a nepištia

Súčet koľajníc dnes zostáva zachovaný, klincové rakety nevystrelili, 
svet je zachránený

A vlak, ten mocný vlak si ďalej šprintuje do cieľa tak, taktak, tak, 
taktak...



11. Záverečný šprint

Dobehnem k zberke a hľa sôvä, vták!
Zahajujem šprint sťa pniak.
Bežím, bežím už som groggy,
čučoriedky beriem sťa drogy.

Svetlá noc už na ceste je,
zaspať môžem aj keď sláčik si hrá svoje.
Klinec som dnes po hlavičke netrafil,
ctibažného, ma súčet po vyčítaní vystrašil.

12. Taká vec

Ctibažný lúzer sadol si na pniak,

sovä pekné sovä dalo mu na frak.

Šprint ti zaspať nedal aj tak súčet malý,

sláčikom iní borci po čučoriedkach klincom drali.

Smutne zdvihol oči – už sa videl v koči.

Či mal som sovä vykúpať sa vo vlastnom moči ?

Bol si groggy toť jasná správa,

prostá vec a za rohom už víťaz máva.



13. Poľná duša

Tajnú lásku v srdci mám, po lesoch si behávam
nieže šprintom, ako pytel, lež však s mapou-na um, myseľ

Preskakovať kriaky,  pniaky to je hobby, som však z toho občas 
groggy
chuť čučoriedok, či vôňa poľných klincov, to je pre dušu romantikov

Sôväťom v akcii je dobre byť, súčet chýb sa tak dá ponížiť
zrýchľovať tiež pomaly, by sláčiky pre mňa v cieli hrali

Šampión sa túžim stať, nesmiem zaspať, lež trénovať

ctibažný ja týpek som, chcem byť jak Sagan-šampión

14. NEZMYSEL

Bežím bežím cez každý pniak
zastaví ma však nemý slák.
Súčet všetkých klincov v lese
so sôväťom hrdo nesie . 
To ctibažné čučoriedky 
tvrdia že ten šprint je riedky.
Boli však tak veľmi groggy
až zaspali cenné kovy.


