
 
 

ÓDA NA DLHÉ Ó 
 
Pán gróf sedí na tróne, 
močí nohy v lavóre. 
Trápi ho kĺbov artróza 
i pečene cirhóza. 
Hlasno sŕka šodó, 
okydal si žabó. 
Drží krok s módou, 
šodó riedi sódou. 
Na obed mu garsón 
servíroval bujón 
s opraženým krutónom 
a sušeným estragónom 
v porcelánovej bujónke 
- chutilo aj barónke. 
Ako predkrm patizóny  
plnené mäsom bizóním. 
Potom boli makaróny,  
k nim dusené šampiňóny 
pripravené na póre 
v teflónovom kastróle, 
ochutené kardamómom 
a štipľavým feferónom. 
Ako dezert melónik  
a piškótový múčnik, 
plnený marónom, 
zafarbený bretónom.  
Famózna chutí fantázia, 
priam lahodná ambrózia. 
Po poslednom chode 
gróf tróni na záchode. 
Sluha čo má rajóny 
dúfa, že neupchá sifóny. 
 
Grófku chytá nervóza, 
žeby začínajúca neuróza? 
Vrátila sa práve z próby, 
nezmestí sa už do róby. 
Na plesovú sezónu 
zvolila pre šaty fazónu. 
Podľa módneho katalógu 
nechala si ušiť tógu. 
Z kúpeného šifónu  
však vydalo len na štólu. 
Prehrabáva garderóbu, 



 
 

guľatá je ako glóbus. 
Po nociach vyjedala kompóty, 
dávala si k nim piškóty.  
Dóza s bonbónmi bola vždy načatá, 
ak ju nedojedli grófčatá. 
Keď sa minuli bonbóny 
pozobala aj burizóny. 
A u pani barónky 
zjedla štyri salónky  
s marónovým pyré –  
tak som počul v novom chýre. 
To ale patrí do histórie, 
teraz počíta kalórie. 
Pustila sa s nimi do boja, 
odteraz sa varí iba sója! 
Miesto kávy cigória, 
ktorú u nás vyrába nórska faktória. 
Žiadne cukry, žiadna sacharóza, 
hroznová glukóza, ovocná fruktóza, 
sladová maltóza, mliečna laktóza, 
drevná xylóza, škrobová dextróza  
- to je nový platný kódex a jej seriózna póza - 
grófa z toho chytá psychóza. 
Má však kopec fištrónu, 
nebude počúvať matrónu. 
Podlízavý devótny majordóm  
donesie mu tajne vína demižón 
- alebo ráčia radšej väčší dupližón? 
Dva medailóniky z bizóna 
odložil si grófik do kastróla. 
Zakryl ho fóliou, schoval pod kartón 
a celé vyniesol na balkón. 
Snáď neobjaví nik jeho kastrólik, 
slinky sa zbiehajú na medailónik. 
No grónsky pes s kóliou 
mu ich zožrali aj s fóliou. 
 
Nevrlého morózneho nimróda 
postretla kuriózna epizóda. 
Zo švajčiarskeho kantónu 
vybral sa do lesa nadýchať ozónu. 
Práve začala poľovná sezóna,  
zobral so sebou aj grifóna. 
V tejto zóne zvykne nebyť ani noha, 
naposledy tu zablúdil zájazd eróhá. 
No keď sa naplnia penzióny, 
jódlujúci Dederóni 



 
 

otravujú okolité regióny. 
Majú odiózne móresy,  
hohókajú tu na lesy. 
Keď nimród cielil na muflóna, 
ktorý sa zľakol štekotu grifóna, 
zasekla sa mu v puške patróna. 
Nevystrelila mu flóbertka –  
asi preto, že ju nabil 
baterkami do róbertka. 
 
Tu je krásna slečna Viktória, 
trápi ju neriešiteľná apória. 
Kurizantov má snáď milión 
- kto bude jej srdca šampión?  
Má si vybrať štóskeho autochtóna, 
či etiópskeho alochtóna? 
Urodzeného baróna,  
či bohatého uhľobaróna, 
alebo citlivého apolóna, 
či chvastavého fanfaróna? 
V kasárňach sníva o nej celá garnizóna. 
Zvádzajú o ňu tuhý boj, 
vraj pózuje pre Playboy 
v priesvitnom flóre 
na predvádzacom móle. 
Keď prešla nápadníkov celý diapazón, 
vyhral u nej švihácky seladón. 
S výberom jej poradili v salóne, 
ďalších troch má ešte v talóne. 
Obýva malú garsónku, 
dáva jej správnu fazónku. 
Skôr než k nej príde seladón, 
gruntuje od podlahy po plafón. 
Poutiera mahagóny,  
rozvieša lampióny, 
naladí magnetofón 
a čaká na telefón. 
Furt ju niečo znervózňuje, 
keď si vlasy tónuje. 
Umyla si ich šampónom,  
kúpila ho v drogérii spolu s tampónom 
a balením kondómov 
s melónovou arómou. 
Seladón dbá na bontón, 
kúpil jej chrómovaný medailón, 
motív škorpióna bude dobrý, 
veď sa narodila ešte v októbri. 



 
 

V kytici má tri pivónie a štyri magnólie, 
tým odbije úvodné ceremónie.  
Nastriekal na seba aerosól, 
od technológa kúpil flakón, 
ktorý obsahuje cibetón, 
tomu vraj žiadna neodolá nabetón. 
Lomcujú ním hormóny, 
nevie sa dočkať, keď zhasí neóny, 
zatiahne na okne stóru, aj záves z kretónu, 
vyzlečie si košeľu z dederónu, 
potom v rohu garsónky 
jej z nôh stiahne silónky. 
Napokon vhupnú pod paplóny,  
bude jej mädliť silikóny, 
má ich veľké ako melóny... 
 
Zatiaľ však v taxíku uviazol v kolóne, 
najskôr čakal vlak na peróne, 
no skôr než sedel vo vagóne, 
meškanie hlásili v amplióne. 
Na začiatku kolóny 
bránia policajné kordóny 
pochodu štrajkujúcim pedagógom, 
ktorí viac neveria demagógom, 
a voči vládnym ideológom  
zastávajú názorový antipól 
a neustúpia ani cól. 
 
Obďaleč za tónov z heligónu 
očakávajú prejazd pelotónu. 
Divákov ovláda eufória, 
domácemu borcovi spievajú glória. 
Uviedol sa včera víťazným prológom, 
preteky sa skončia o týždeň epilógom. 
Dobyjú dnes domáci pódium? 
Súperom patrí hanba a ódium! 
Peletón špurtuje na štadión, 
keďže tento euroregión 
zbúral starý cyklodróm, 
stavia nový velodróm, 
nemá aerodróm, autodróm ani hipodróm  
a Rómovia rozobrali kozmodróm, 
- to je už ich syndróm. 
 
Štvormetrový pytón 
zaliezol pod šapito. 
Ušiel cez dieru v zoo zo svojho pavilónu, 



 
 

kým ho nájdu, uzavreli celú mestskú zónu. 
Zatiaľ chytili len dva gekóny, 
ktoré sa prisali na plafóny. 
A jeden chameleón 
sa zamaskoval pod akordeón. 
 
Severokórejský špión 
si diktafón schoval pod bluzón. 
Pátral na našom teritóriu 
ako obohacovať plutónium. 
Špiónoval podľa šablóny, 
z atómky kradol šanóny. 
Tajné správy kódoval, 
cez analóg ich dekódoval, 
kódovačom znova zakódoval, 
fotofónom práve telefonoval. 
Keď predbiehal kolónu, 
nepočul zvuk klaksónu 
macedónskeho kamiónu 
a narazil do betónového pylónu. 
Teraz leží v kóme,  
pomodlíme sa zaň v dóme. 
Pri vzpriečenom kamióne príslušník 
komótne rozdáva šoférom balónik. 
A pred cieľom – to sú fóry, 
nefungujú semafory. 
 
Keď seladón vystúpil z taxíka na betónku, 
ktorá vedie pred Viktóriinu garsónku, 
prešla dlhá perióda,  
zmenila sa zatiaľ móda. 
Zvädli jeho magnólie, 
opŕchli mu pivónie, 
staromódne sú dederóny, 
z cibetónu vyprchali feromóny. 
Nevíta ho v priesvitnom flóre, 
na sebe má bordó pulóver. 
Na nohách nemá silónky, 
ale bavlnené flórky. 
Neobliekla sa do róby, 
napadli ju totiž mikróby. 
Odbila ho smutnou pózou, 
že maróduje s virózou. 
V byte však skrýva iného maróda 
- klofla si z Austrálie antipóda. 
Teraz pod jedným paplónom 
chlípu cejlónsky čaj s citrónom. 



 
 

 
Kúpil som si lós, 
mám ich doma celý štós. 
Zakladám ich do šanónu 
- dočkám sa svojho miliónu? 
Vyhral som iba na zľavu kupóny, 
v kasíne som prehral všetky žetóny. 
A keď som našiel tri strieborné dublóny, 
nikde ich nechceli, bo nepatria do eurozóny. 
Miliónik som nezískal ani z kupónky, 
nevyplnil som tie správne kolónky.  
Ekonóm skúmal moje portfólio, 
fólio však neskrýva šek na bilión, 
našiel len dubiózne dlhopisy, 
je iluzórne čakať plné misy. 
Nevlastním ako falcgróf alódium, 
ani nespravujem kustódiu, 
moja evidenčná kniha má iba jedno fólium - 
mám len starý gramofón čo chytá koróziu. 
Zbytočné je z fólia robiť kópiu, 
asi začnem predávať ópium. 
 
Zatiaľ musím chodiť do roboty, 
betónujeme mostné pilóty. 
Viem rozoznať každý betón – 
penobetón, pórobetón, sklobetón, 
oceľobetón, železobetón, 
škvarobetón i asfaltobetón. 
Že to nie je žiadne nóvum? 
- Nehaňte prosím moje dekórum! 
Starý most zničila korózia, 
dopomohla jej riečna erózia. 
Ženisti postavili provizórne pontóny, 
pri práci pod vodou použili kesóny. 
Ja vyvážam zeminu do depónie, 
ekológovia na nej skúšali pestovať begónie, 
neujali sa lavzónie, krotóny či fitónie, 
pôda je málo humózna i pre mahónie, 
a neuspeli ani mimózy či hikórie. 
Až na miliónty hókuspókus 
uchytil sa jeden krókus. 
 
Bórou ošľahaného matróza 
sužuje morská kinetóza. 
Ovracal si modrú matrózku, 
arómou pripomína celulózku. 
Nezvykol si ešte na trópy, 



 
 

nemá rád ani subtrópy, 
veď pochádza zo strednej Európy, 
kde riadil na rieke hausbóty. 
Radista sa venuje záhadným tónom, 
ktoré zaznamenal v mori hydrofónom. 
Šíria sa od severného pólu 
až k južnému protipólu, 
signál zachytila anténa dipólu. 
Kapitán sleduje na mape izogónu, 
snaží sa vyhnúť blížiacemu cyklónu, 
cyklóna strieda anticyklónu, 
vlny rozhojdali galeónu. 
Zrazu galión na prove narazil do bóje, 
všetci námorníci popadali z kóje. 
Prečo kormidelník nezbadal bójku? 
Asi preto, že myslel na gójku. 
 
Kým loď zakotví pri móle, 
odskočím na zápas v póle. 
Diváci márne túžia po góle, 
od úvodu nezmenilo sa skóre. 
Jeden gólik rozhoduje, 
vyhrá kto skôr skóruje. 
Hosťujúceho kórejského gólmana  
podporuje vysunutá zónová obrana. 
Nórski pólisti naháňajú balón, 
hlásateľ poháňa tímy cez megafón. 
Pólista strieľa od boka 
na svojho koňa hijóka, 
ako čikóš z panónskej pusty 
na nóniovi drží sa uzdy. 
Na konci štvrtej periódy 
kórejskí pólisti vyliezajú z vody. 
Nórsky pólista zosadá z koňa, 
kone im požičala eskadróna. 
Nedohodli sa zápasu patróni - 
hrá sa pólo vodné a či na koni? 
 
Budovu opery zdobia festóny, 
nad oknami barokové frontóny. 
Nad hľadiskom nachádzajú sa balkóny, 
od plafónu ich oddeľujú fabióny. 
Na stene maľované dekóry, 
nad nimi vlajú trikolóry. 
Obsadil som prezidentskú lóžu 
na pozvanie benátskeho dóžu. 
Na programe je rapsódia, 



 
 

potom výber z oratória, 
a kódou sa zakončí symfónia. 
Už znie úvodná melódia. 
Estónsky sólista zaspieva kancónu, 
ja dávam radšej prednosť šansónu. 
Sálou sa rozlieha jeho barytón, 
molovú tóninu posunul o poltón. 
Zvukár mu šteloval mikrofón, 
intenzitu zvuku zvýšil o celý fón. 
V harmónii tónov znie trombón a saxofón, 
bicie tvorí vibrafón a xylofón, 
dokonalú eufóniu dotvára idiofón. 
Husľový virtuóz zahral falošný tón, 
keď zavadil slákom o heligón, 
vylúdil falošnú diafóniu, 
nenatrel na slák kolofóniu. 
Kakofónia falošného tónu 
prehlušila deviatu nónu. 
Tempo odmeriava metronóm. 
V salóniku sa zjavil operný fantóm. 
Keď som ho zbadal nevyšla zo mňa ani fóna, 
mlčky som naňho civel ako na ufóna. 
Keď malo začať sólo pre akordeón 
vyliezol z neho stratený chameleón. 
Razom sa z rapsódie stáva paródia, 
hurónsky smiech sa ozýva z auditória. 
Ako mám v tejto nóbl spoločnosti  
zachovať dekórum vážnosti? 
 
V rámci predvolebného folklóru  
sledujem politické diskusné fórum. 
Politici chcú dosiahnuť potrebné kvórum, 
ponúkajú voličom guláš, pivo a rum. 
Jeden diskutér vo svojom monológu 
volá po otvorenom dialógu. 
Známy eurofób kritizuje vývozné kvóty, 
európskym byrokratom píše protestné nóty. 
Národniar šíriaci xenofóbiu 
je zasa v ópiovom delíriu, 
mal by sa liečiť metadónom, 
čosi bľaboce za mikrofónom. 
Dávno vyšla z módy doba, 
keď sa hral na čechofóba. 
Teraz oponenta s hanlivým podtónom 
nazval zapredaným maďarónom. 
Ten mu to vrátil hlúpym butatótom, 
ťažko je dorozumieť sa s hotentotom, 



 
 

krčmový žargón tu mieša sa s argotom. 
Kým im psychológ stanoví diagnózu, 
politológ zverejní volebnú prognózu. 
Končí sa volebný maratón, 
rómska kapela hrá clivé halgató. 
Posledný voz predstavil alegóriu, 
začalo sa predvolebné moratórium. 
 
Atómoví fyzici v prísne stráženej zóne 
urýchľujú častice v hadrónovom betatróne. 
Merajú rýchlosť nestabilných mezónov, 
ľahkých elementárnych miónov, 
záporných elektrónov, 
kladných pozitrónov, 
reaktívnych hadrónov, 
i neutrálnych leptónov. 
Výpočtom hmotnosti jadra deuterónu 
stanovia hodnotu hmotnostného etalónu. 
Laserovým lúčom fotónov 
rozbíjajú jadrá atómov. 
Vypadnú z nich kladné protóny, 
zostanú len bez náboja neutróny. 
Stále prebieha opakovanie pokusu, 
nedarí sa zamieriť lúčom do fókusu. 
Mladý fyzikálny génius 
zapatrošil si merací nónius. 
Teraz musí preukázať veľa fištrónu –  
merať cólštokom s presnosťou mikrónu. 
On napríklad dokáže tvar dekagónu 
nakresliť do pravidelného pentagónu. 
Hodnoty magnetizmu v magnetónoch 
odčíta na číslicových digitrónoch. 
Vypočíta hmotnosť každého atómu 
z rovnice dvojčlenného binómu.  
Na prístrojoch žeravia sa fotónky, 
príliš namáhané sú elektrónky. 
Ako prvý nevydržal gyrotrón, 
v hale sa ozval poplašný tón. 
Po ňom začali haprovať triódy, 
na paneloch rozblikali sa diódy,  
Do všetkých podlažných kót 
vyhlásili červený kód. 
 
Chemický technológ získanú teóriu 
overoval pokusmi v laboratóriu. 
Nitrovanú celulózu miešal s acetónom, 
acetón sa zdá byť najlepším ketónom. 



 
 

Do vzniknutého kolódia 
ponoril elektródy z ródia. 
Keď do roztoku pridal sulfóny, 
oddelili sa jednotlivé ióny. 
Záporné anióny mieria ku kladnej anóde, 
kladné katióny zas k zápornej katóde.  
V kónickej banke rozpúšťal kovy, 
stanovoval ich gramatómy. 
Chróm, antimón, niób a zirkónium, 
sú ľahšie ako ľahké platinové ródium, 
z lantanoidov európium a dysprózium, 
ako aj rádioaktívne polónium, plutónium a tórium  
- zdá sa, že dobre ovláda teóriu. 
V amóniu rozpúšťal chlórnan, 
s jódovou tinktúrou miešal chróman,  
do vody s bóriom prilial citrónan. 
Pri chlórovaní žltého flavónu 
unikol mu liter freónu, 
následne spravil dieru do ozónu. 
Neón, argón, kryptón, xenón, radón  
sú však plyny vzácnejšie než ozón.  
Oči si podráždil výparmi chlóru, 
musí ich vypláchnuť roztokom bóru. 
Jód, bróm, chlór a fluór - 
s tými nie je žiadny fór, 
už malé množstvo fluóru 
zničí okolitú flóru. 
Keď ho omrzeli roztoky korózne, 
z ropy ťahal vlákna viskózne. 
Objavil chemlóny, kapróny, nylóny a silóny,  
tie raz nahradia hodvábne kokóny. 
V kadičke zabudol na roztok viskózy, 
už v nej začal proces kvasnej zymózy. 
Na dne destilačnej kolóny 
usadili sa husté gudróny. 
A práve keď svetový hegemón 
zvýšil cenu ropy za galón. 
Po mnohých pokusoch monotónnych 
vyrobil liadok amónny. 
Ako hnojivo vhodný pre agronóma, 
ako výbušnina hotová pohroma. 
 
Hrdých rodičov premohli emócie, 
ich syn má dneska promócie. 
Z rúk promótora a zároveň pedagóga 
získa titul vyštudovaného geológa. 
Päť rokov sa šprtal heslá z lexikónu, 



 
 

pri práci v teréne zodral podrážky z krupónu. 
Z histórie Zeme pozná každý eón, 
útvary prvohôr – perm, karbón, devón  
ba aj ešte starší v starohorách hurón. 
Geofónom hľadá minerály – chalcedóny, bóraxy, 
v dutinách geódy dokáže nájsť ónyxy.  
Včera mali doma veľké haló, 
iste chcete vedieť čo sa stalo. 
Mladšia dcéra naliala rodičom sódovku, 
aby prehltli nepríjemnú jóbovku. 
Pár týždňov ju trápi ranná gestóza, 
zrejme to bude podráždená mukóza, 
pri tehotenstve je to všedná próza, 
naletela sladkým rečiam matróza. 
Ten, keď si vypral fľaky z matrózky, 
balil v prístave afektované preciózky. 
Rodičia teraz vybavujú svadbu v dóme. 
Mladí vari nepočuli o kondóme? 
 
Škótsky anglofób nemyslí na sex, 
vybral sa do grófstva Essex. 
Zakráda sa ako špión, 
nenávidí hrdý Albión. 
Jeho snom je škótska autonómia, 
liadok ukradol z laboratória. 
Naplnil bombu liadkom amónnym, 
pripojil rozbušku na časovač synchrónny, 
časovač spustí signál telefónny. 
Zamiešal sa medzi robotníkov sezónnych, 
na stanici kótuje priestor perónny. 
Vo vlaku má prechádzať následník trónny, 
bude sa vracať zo sympózia, 
jeho vagón rozmetá explózia, 
(čo je obrátená implózia,) 
odvezú ho priamo do krematória. 
Dôkladne premeral výškové kóty, 
na rozbuške nastavil kódy.  
No zasiahla osudu irónia, 
na peróne chystá sa ceremónia, 
kapela pozdraví princa trónneho, 
Škóta vykázali bez lístka perónneho. 
Nestačila fotokópia,  
ani xerokópia, 
autonómia je zdá sa utópia. 
Zbytočne zadával kód, 
keď je raz lakomý škót. 
 



 
 

Židovského teológa 
zamestnáva synagóga. 
Zapaľuje sviečky na menóre, 
študentom predčíta v Tóre 
o židovskej diaspóre, 
na jeho prednášky stoja v šore. 
Každý z nich je zatiaľ bócher, 
nezje nič čo nie je kóšer. 
Odo mňa im nechutí ani sója, 
majú ma totiž len za gója. 
 
Životnú múdrosť alebo gnómu 
pôjdem si ja vypočuť do dómu. 
Kňaz odetý do felónu 
zaspieva z ambónu 
mariánsku antifónu. 
Chór na chóre mu odpovedá zborovým glória, 
aknózny miništrant vyjedá hostie z cibória. 
Keď ho zbadal prísny teológ 
prikázal mu dodržiavať dekalóg. 
Za trest sa pridá k chóru 
a každú hodinu sa pomodlí hóru. 
 
Panteón zasvätený nielen najvyššiemu bohu 
obkolesujú stĺpy v dórskom a iónskom slohu. 
Archeológ tu vykopal vzácne objavy, 
exponáty do múzea pripraví 
spolu s kustódom výstavy, 
muzeológ sa pri nich pristaví. 
Platón tu vystúpil s apológiou Sokrata, 
starý spartský gerón tu vraj zradil brata. 
Z odkazu neslobodného heilóta 
na črepine zostali len ró a ióta. 
Potulný rapsód tu svoju dilógiu 
rozšíril na heroickú trilógiu. 
Jeho epos o elfoch a gnómoch 
hrajú herci v spodných chitónoch. 
Na záver zatancujú kotilión  
a pokojné dni zvestuje alkyón.  
 
Vznešená rímska matróna 
zvádzala egyptského faraóna. 
Vyzliekla si tógu, 
cvičí pred ním jogu. 
V krutej dobe nerónskej 
odhaľuje pôvaby junónske. 
Zatiaľ čo gótske légie 



 
 

plienia rímske kolónie. 
V hradbách polkruhové bastióny 
obliehajú vojenské batalióny. 
K hradbám sa presunuli v ešalóne, 
škoda, že ešte nepočuli o kanóne. 
 
Na meranie času si astronóm 
zostrojil jednoduchý gnómon. 
Tyč v tvare kónusu z antimónu 
zapichol do stredu hexagónu. 
Podľa dĺžky tieňa zistí Slnka uhlovú kótu 
a na ciferníku tiež odčíta dennú periódu. 
Je to veľmi stará metóda, 
ešte z čias Cyrila a Metóda. 
Mrak však prešiel pred slnečnou korónou, 
preťal dráhu dopadajúcich fotónov. 
Kvôli tomu zmeškal sympózium, 
mal na ňom predstaviť teóriu 
rozvíjajúcu kozmogóniu, 
vznik sveta by prepísal históriu. 
 
Akademické kuratórium 
zvolalo vedecké sympózium. 
Pod patronátom zoológov  
koná sa zasadanie biológov. 
Na úvod o koňoch rečnil hipológ, 
o psoch mal prednášku kynológ. 
Správanie týchto zvierat upútalo etológa. 
Štruktúra bunky je zas parketa cytológa. 
Na príklade kríženia heterózou 
vysvetlil priame delenie mitózou, 
nepriame delenie amitózou 
i redukčné delenie meiózou.  
Hľadal stopy po bielkovinovom históne, 
v cenóze organizmov v pôdnom edafóne. 
Vo vzorkách spočítal mikróby, 
rozdelil ich na aeróby a anaeróby. 
Skúmal v bunkách chromozómy, 
zvlášť pohlavné gonozómy, 
aj transportné lipozómy, 
zapisoval dedičné genómy. 
Pokusným králikom bola belostóma, 
stavba tejto bzdochy zaujala anatóma. 
Na miznúci planktón poukázal hydrológ, 
nie však vo vodách sladkých - upozornil limnológ. 
Veterinár sa párkrát napil citrónovej vody, 
keď predstavoval nové liečebné metódy 



 
 

pri chorobách trápiacich jeho kozu –  
pásomnica jej spôsobila cenurózu 
a z vlčieho bôbu dostala lupinózu. 
Experta na tkanivá – histológa 
nadchol najnovší objav mykológa. 
Vraj s hubami dokonalá symbióza 
je na nohách plesňová mykóza. 
V prestávke účastníkom víno nalieval enológ  
a citrónky zo záhradky ponúkal pomológ. 
Na jabloni mu zožltli listy od chlorózy 
a glejotok vyteká z kmeňa od gumózy. 
 
Vo vedľajšej rokovacej sále 
kozmológovia hádajú sa stále. 
Rieši sa hlavná poznania gnóza, 
pre akademikov súčasť rigoróza, 
či je život vo vesmíre bežnosť módna,  
alebo zriedkavosť epizódna. 
Astrológ vyrátal počet civilizácií na bilión, 
aj to iba v súhvezdí Orión. 
Spochybňujú sa všeobecné apriórne axiómy, 
nemôžu protestovať absentujúci astronómi 
a ostatným ústa zapchali gastronómi. 
Ufológ zverejnil fotku ufóna, 
zaostril naň fixfókus z balkóna. 
Filmológ o tom premietol scénu na diafóne, 
ako E.T. volá domov po telefóne. 
 
Na kultúrnu konferenciu etnológov 
pozvali aj literárnych filológov. 
O prínose starých Keltov rozrečnil sa keltológ, 
kým galofób neprerušil piskotom jeho monológ. 
Spor indológa so sinológom hrotiť sa začína, 
prú sa kto má staršiu históriu – India či Čína? 
O veľkom Franzovi mal referát kafkológ, 
jeho rodokmeň preskúmal genealóg, 
sociálne pomery sociológ,  
a fyziognómiu fyziológ. 
Textológ študoval jeho spisy, 
grafológ skúmal jeho rukopisy, 
a typológ zasa strojopisy. 
Na ideový obsah diela zameral sa ikonológ. 
Po tejto prednáške musím si dať vína log. 
 
Sestrička prechádza pavilónom, 
pacientov poprikrýva paplónom. 
Ochotne pofúka každé bó, 



 
 

alebo im dózuje placebo. 
Popraví vankúš špiónovi v kóme, 
roznáša čaj lúhovaný v bróme. 
Navštívil som pohotovostnú jednotku, 
aby ma doktor vypísal na maródku. 
Pozorujem na sebe rôzne symptómy, 
iste u mňa nájdu vrodené syndrómy. 
Predvediem s preciózne nacvičenou pózou 
chrbticu ohnutú dopredu lordózou, 
alebo dozadu ohnutú kyfózou, 
či doboka skrivenú skoliózou. 
Neurológ ma kladivom tresol viac než dosť, 
zisťoval mojich nervových axónov citlivosť. 
Kladivo mu tvarovo prispôsobil ergonóm, 
od úderu mám pod kožou krvný hematóm. 
Onkológ hľadal vo mne zhubné karcinómy, 
v spojivových tkanivách sarkómy, 
v uzlinách lymfómy,  
aj tukové lipómy. 
Nenašiel ani nezhubné myómy, 
vo väzivových tkanivách fibrómy, 
v dutinách cystómy,  
či zápalové granulómy. 
Na očnom som mrkal na sestričky, 
že mám miózou zúžené zreničky. 
Doktor mi v rohovke hľadal trachóm, 
nezistil ani do zelena zakalený glaukóm. 
Rádiológ ma ožiaril dávkou radónu, 
virológ mi predpísal balenie kortizónu. 
Dietológ zisťoval predávkovanie na fluorózu, 
imunológ nesprávne stanovil diagnózu, 
keď ústa od černíc považoval za cyanózu. 
Urológ mi dával nepríjemné otázky, 
sexuológ mi ukazoval necudné obrázky. 
Internista meral zanesenosť pľúc tabakózou, 
prípadne od kremeňa silikózou, 
či ich dutinami neprerastá cystóza, 
alebo mi hrozí cystická fibróza. 
Nepáči sa mi nervózneho kardiológa póza, 
môj hematóm vraj mohla zapríčiniť trombóza, 
upchatie cievy môže spôsobiť embóliu, 
z jeho slov začínam mať fóbiu, 
primár nariadil urgentnú operáciu. 
Usporiadať slová mi bráni dyslógia,  
protesty premohla chrapľavá dysfónia. 
Obchádza ma fóbická neuróza, 
zvlášť keď mi nezabrala narkóza, 



 
 

anestéziológa asi trápi skleróza, 
možnože uspí ma hypnóza. 
Prežívam letargickú anabiózu, 
z neba počujem oslavnú apoteózu. 
Blíži sa moja smrteľná agónia, 
končí sa môjho života história. 
Na záver len patológ 
napíše môj nekrológ. 
 
Píšem túto paródiu 
snažiac sa dodržať verša prozódiu. 
Nie som verzológ, ani famózny tvor, 
dlhá slabika navyše s dĺžkou dvoch mór 
občas v prozódii spôsobí spor.  
Niekedy tá istá fóna  
znie ako rôzna alofóna. 
Vie o tom svoje fonológ, 
pôvod slova zas odhalí etymológ. 
Spájam do slov zvučné sonóry, 
používam ustálené idiómy. 
V snahe dodržať homológiu 
hľadám vhodnú analógiu. 
Ak náhodou narazím na strop, 
použijem obrazný tróp. 
Splietam rôzne epizódy, 
do jednej chaotickej ódy. 
Na záver uvádzam svoj kolofón, 
aby toto dielo nejaký epigón 
neprerobil na fejtón. 
Možno zavádzam novú módu, 
teraz však končím túto ódu. 
 
 
 
 
 
Slová zvýraznené tučným písmom obsahujú dlhé ó a sú povolené pre hru scrabble. 
Slová označené modrou farbou v súčasnosti nie sú povolené, avšak budú povolené 
po vyjdení nového dielu SSSJ časť M-N. 
Slová označené červenou farbou nie sú povolené pre hru scrabble, lebo sa 
nenachádzajú v povolených slovníkoch. 
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