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Veľké myšlienky malého človeka

Keď som bol malý

teda menší ako teraz

rozmýšľal som od rána až do večera

pred telkou i pod sprchou aj v spaní:

kto rozhodne raz o mojom povolaní?

Kto to vlastne pre nás vyberá?

Existuje dáky úrad

čo sa smie do toho štúrať?

Alebo mi jedného dňa príde list:

Vtedy a vtedy ráčte prísť

budete robiť to a to?

A čo to má byť TO a TO?

pýtam sa trochu hlavato

Ako má človek vedieť čím chce byť

keď je okolo toľko povolaní?

Páni!

Vie niekto čo to znamená:

a stretá sa s tým často

že je niekto

obchodný referent oddelenia plastov?
Pomyslíte si že šibe mu

keď je niekto

analytik kartového systému?
Keď som bol malý teda menší ako dnes

bola to vec istá Chcel som byť

hokejista

futbalista

špecialista

tankista

kapitalista

činelista

publicista

gitarista

tenista

scenárista

bagrista

humorista

traktorista

kulturista

karikaturista
 artista

 parašutista

 dentista

a možno aj mezzosopranista
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Ale čo dnes keď som takmer dospelý?

Kam sa moje povolania podeli?

Tak ja vám poviem

keby som si ozaj mohol vybrať

chcel by som byť

predavačom smiechu

Mal by som búdku z plechu

a v nej miesto zmrzliny predával by som smiech

Jeden kopček smiechu na každú hlavu

Smutní by mali zľavu

Alebo by som chcel byť

riaditeľom blšieho cirkusu

Pozrite sa len aké vrtké blchy sú 

Alebo rýchlo hovoriaci reper

ktorý trochu spieva trochu tancuje a trochu trepe

Alebo obyvateľ počítačovej krajiny

ktorý prežíva virtuálne dejiny

Alebo by som bol školníkom v škole

v ktorej sa učí rozumieť životu

Prečo sú ľudia chorí a niektorí aj zomrú

A prečo cítia veselosť i clivotu

Neviem čo by som mal robiť

Mama vraví: uč sa

Tatko – že mám čas

Kto však deti učí

ako sa má rásť?

Pozeráme okolo a vidíme

že niektorí robia iní nerobia

A niektorí sa iba robia že robia

a nič si z toho nerobia

Tak ako je to vlastne?

Kto to ľudí naučil čím majú byť?

A čo ak sa niekto vymenil

a žije celkom inak ako by rád žil?
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Nechcel by som mať nudnú prácu 

ako ako ako

ako šepkár v pantomíme

Alebo zametač pukancov v kine

Alebo výrobca dierok do sít

alebo vládca čo sa nechá nosiť

Alebo lovec mačacieho strachu

či reportér z majstrovstiev v šachu

Už som to hľadal v telefónnom zozname

ba aj v cestovnom poriadku

– a skoro som dostal doma po zadku

Dedko vraví: z toho vyrastie

Dúfam lebo inak by sa stalo nešťastie

Už sa teším že keď budem dospelý

možno trochu väčší od seba

napíšem raz do rubriky voľba povolania:

JA

Nechcem byť nič iné – iba JA

Nech si iní iné vybája

Byť JA to je dobrá práca

Byť JA nie je nuda

Všade samí cudzí ľudia

každý zavadzia

ale ja som JA

Každý býva niekto iný

ale ja som ja

Keď som bol malý 

a že som stále to je iba zdanie 

pýtali sa aké chcem mať povolanie

Dnes ma tým už netrápia

Viem čím budem 

Budem JA!
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Andy z našej bandy

Poznám jedného chalana

to je vám správny cvok

hrôzu dospelým naháňa

celý rok

Chodí pred domom na rukách

nenosí prezuvky

Všetky peniaze obúcha

na žuvky

Všetci chcú byť s ním kamoši

je ich vždy plný dvor

Nosí to čo sa nenosí

to je fór

Ráno noviny roznáša

vstáva už o piatej

s čiernym šerifom pozná sa

veru hej

Je to Andy z našej bandy

je s ním stále kopec srandy

chystá sa raz loviť pandy

do Ugandy chalan Andy
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Báseň pre Barta Simpsona 

Hádaj kto je tu

s kým som

Je to kamoš náš

Bart Simpson

Telku poškriabal

klincom

Je to vzorný žiak

Bart Simpson

Tatko neblázni

bude tu pár dní 

Mama nemaj strach

lozí po skriniach

Prečo hrozia ti

lynčom

Ty náš úbohý

Bart Simpson

Ty nie si Malým

princom

Si len aký si

Bart Simpson

Všetkým dospelým

z teba ševelí

Príď k nám do školy

Triedna dovolí
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Chlapec z polepšovne

Povedal že sa mu páčim

dozvedel sa niekde o mne

Má to ale jeden háčik

ten chalan je z polepšovne

Oči veľké má a hnedé

a chová sa celkom skromne

Vyzerá to ale bledé

ten chalan je z polepšovne

Chalanisko z polepšovne

celé týždne ide po mne

Je najlepší ktorý chcel ma

veď som nepolepšiteľná

Uši sa mu trochu hýbu

na mňa zíza neprítomne

Má to ale jednu chybu

ten chalan je z polepšovne

Vyzerá to ako búrka

blesky bijú ale hrom nie

Zvodne na mňa z kúta žmurká

tento chalan z polepšovne

Chalanisko z polepšovne

celé týždne ide po mne

Je najlepší ktorý chcel ma

veď som nepolepšiteľná
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Drzý chalan 

Ten chalan je ozaj čertov kvietok

kde sa zjaví hneď vypukne zmätok 

anjelovi spravil perom fúzy

taký malý a už taký drzý

Fantáziu má naozaj veľkú

tak napríklad pani učiteľku

nechal visieť pol dňa na haluzi

taký malý a už taký drzý

Drzý chalan

neumrie od dobroty

Drzý chalan

sympatický ako ty

Drzý chalan

s ním sú samé trampoty

sympatický ako ty

To je ozaj neskutočný chalan

školskej kostre dal do huby banán

keď je vonku skáče do kaluží

taký malý a už taký drzý

Kvôli nemu je vraj školstvo v kríze

kuchárkam vysypal vrece ryže

po dievčatách ryžu z rúrky páli

taký drzý a už taký malý
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Lakatoš

Do jednej piatej triedy

prepadol Lakatoš*

Prehltol kúsok kriedy

a hľadel zaspato

Šplhoši z prvých lavíc

nosia mu desiate

opasky do nohavíc

baby sú dojaté

Lakatoš Lakatoš

milovník diktátov

Aká to aká to aká to 

aká to pre nás česť

S kravatou strakatou 

fl áka to fl áka to

Lakatoš Lakatoš

Lakatoš boží trest

Lakatoš znalec cigár

a postrach vzorných báb

Je to pán Prvá liga

a naozajstný chlap

Bez neho školu Ach nie

Rok sa tu zohreje

Na jeseň znovu rachne

a v triede pusto je

*Autor prehlasuje že nemal na mysli

Adama Lakatoša

Aladára Lakatoša 

Arpáda Lakatoša 

Alojza Lakatoša 

Aurela Lakatoša 

Bartolomeja Lakatoša 

Blažeja Lakatoša 

Cyrila Lakatoša 

Dezidera Lakatoša 

Demetera Lakatoša 

Dionýza Lakatoša 

Ernesta Lakatoša 

Františka Lakatoša 

Gejzu Lakatoša 

Gašpara Lakatoša 

Gabriela Lakatoša 

Gustáva Lakatoša 

Ignáca Lakatoša 

Izidora Lakatoša 

Jerguša Lakatoša 

Jozefa Lakatoša 

Jána Lakatoša 

Justína Lakatoša 

Júliusa Lakatoša 

Karola Lakatoša 

Kolomana Lakatoša 

Ľudovíta Lakatoša 

Mariána Lakatoša 

Ondreja Lakatoša 

Pankráca Serváca ani Bonifáca Lakatoša 

Rudolfa Lakatoša 

Šaňa Lakatoša 

Štefana Lakatoša 

Šimona Lakatoša 

Tibora Lakatoša 

Vendelína Lakatoša 

Vladimíra Lakatoša 

Vojtecha Lakatoša 

Zoltána Lakatoša 

Žigmunda Lakatoša 

ani nijakého iného Lakatoša
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Náušnica v uchu

Mám to v suchu

mám to v suchu

už mám náušnicu v uchu

Mama sa však tvári kyslo

a hovorí Ty si číslo

Tatko užíva svoj slovník

Ty raz skončíš v polepšovni

Vedel som že nie si anjel

Chýba ti len tetovanie

Babka sa len prežehnala

a rýchlo ma z domu hnala

zakvílila Milé dieťa

čo sa blíži koniec sveta

len dedko ma nechcel týrať

Je to vyslúžilý pirát

Pritisol ma k svojmu lícu

Mal tiež v uchu náušnicu
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Zberateľ nadávok

Počul som od mamky

dve slušné nadávky

Niečo mi tatko dal

keď mi raz vynadal

To bol môj prvý krok

v zbieraní nadávok

Robím si zásoby

Ja sa narobím

Veď zbierať nadávky

nie je pre padavky

Je to vec zriedkavá

kto už dnes nadáva

Ešteže dospelí

občas mi prispeli

Niečo som ukradol

z úradov

Mám ich už desiatky

na piatky na sviatky

z Košíc aj z Trnávky

z Turca i z Liptova

ty hlava gypsová

Ľudové nadávky

Mám ich už tisíce

zo školy z ulice

maďarské nemecké

detské aj nedetské

Mládeži prístupné

dám vám ich za vstupné

Ja som zberateľ

na mňa nemáte
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Mama ma dá k smetiarom

Učiteľka to už vzdala

zmierila sa aký som

Moja mama povedala

že ma raz dá k smetiarom

Už sa na to celkom teším

Byť smetiarom je môj sen

Nerád totiž chodím peši

prevozím sa celý deň

Smetiari ma zoberú

s otvoreným náručím

a to všetko iba preto

lebo sa vraj neučím

Smetiari sú správna banda

bez nich zahynul by svet

V našej škole bude škandál

Všetci tiež k nim budú chcieť

Všetci zdúchnu v okamihu

nakoniec aj riaditeľ

Zahodí ním triednu knihu

zvolá To som vždycky chcel
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Najhoršie decko na svete

Pomoc prišlo to najhoršie decko

strážnikovi hneď natrhlo vrecko

do aktovky napchalo si blato

Myklo plecom že nemôže za to

Za chvost ťahá nevinného psíka

školníkovi aj školníčke tyká

zbehli sa hneď vychovať to dieťa

dedko babka strýko ujo teta 

Najhoršie decko na svete

Kde inde také nájdete

Najhoršie decko v okolí

hrôza že chodí do školy

Pred tým deckom zachráň sa kto môžeš

ešte chvíľu a vyletí z kože

akvárium naplnilo octom

na oslave schovalo sa pod stôl

Také dieťa nie je anonymné

kde sa zjaví každý si ho všimne

úlohu si píše len raz za rok

mame dalo do kabelky párok

Najhoršie decko na svete

ak si s ním rady neviete

nebi ho nekrič nehroz mu

vystreľ ho tajne do kozmu
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