I
BUMERANGY VŠETKÝCH KRAJÍN, VRÁŤTE SA!
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DPOVEDÁ

Daniel HEVIER,

spisovateľ a vydavateľ
❶ Poznáte nejakú (máte nejakú
vlastnú) definíciu humoru?
Humor = HÚ, MOR

❷ Stala sa vám niekedy humorná
(veselá) príhoda, ktorá by mohla
zabaviť aj našich čitateľov?

Ako dieťa som rozprával na rodinnej rekreácii anekdotu o tom, ako
príde kanadský drevorubač do saloonu a objedná si 5 pív. A ukázal
som pri tom dlaň s dvomi prstami
- palcom a malíčkom. Tie tri prsty
si odfaklil pri rúbaní stromov. Pán,
ktorý sedel pri nás, sa zdržanlivo
zasmial a potom zavolal na čašníka: Pán hlavný, 5 pív. A mal iba
dva prsty, palec a malíček.

HUMORISTICKO-SATIRICKÝ DVOJTÝŽDENNÍK
ROČNÍK I, 31. OKTÓBRA 2015 / SAMOSTATNE NEPREDAJNÉ

KONIEC
KRITIKY
Kritizovať
a otvárať ústa
ľuďom bránia
darované sústa.
Jozef BILY

Nájdete v čísle:
Okrem množstva rôznych
humoristických a satirických
textov, kresieb a koláží,
pravidelných rubrík a seriálov
nájdete v čísle aj reportáž

ROZPÁRALA
JU BRITVOU

pri ktorej nášmu vyslanému
reportérovi tuhla krv aj
v kŕčových žilách.

čítajte na strane 14

❸ Ktorá oblasť spoločenského

života je podľa vás najväčším inšpirátorom humoru?
Každá, ale najmä tie, ktoré sú
na míle vzdialené od smiechu:
pohreby, nemocnice, vládne
ustanovizne...

❹ Ak máte - mohli by ste nám
prezradiť rebríček:
a) najveselších politikov
b) najsmiešnejších politikov?

Juraj CAJCHAN

Najveselší politik je Ferko
Mikloško. A najsmiešnejší? Celá
vláda-nevláda.

Ján MIČUCH
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❺ Máte obľúbenú anekdotu?
Idú Merkelová, Obama a Gates po Nevadskej púšti v limuzíne
a zrazu im skape motor. Merkelová povie:
„Zavolám mojich bodyguardov
a tí nám prídu pomôcť.“
Obama:
„Zavolám chlapcov z FBI a ešte
aj novinárov, budeme mať PR!“
A Gates podotkne:
„Možno by iba stačilo otvoriť
dvere a potom ich zasa zatvoriť.“
❻ Stali ste sa niekedy objektom žartovania? Ako to na vás
pôsobilo?
pokračovanie na strane 2...

Ja mám málo,
ty máš málo
aj on má málo.
Ale spolu toho
máme akurát do
sť.

T

VÝSTRAHA
Pozor na tých,
čo chcú
preraziť múr
cudzími
hlavami!
Ľubo MAJER

Roman JURKAS
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Žartovanie zo strany našej vlády a ministerstiev znášam veľmi ťažko - asi nemám zmysel
pre ich humor.

❼ Je pre vás humor nevyhnutnou súčasťou života,
alebo sa bez humoru pokojne
zaobídete?

Nevyhľadávam humor, stačí,
keď si ma nachádza on.

❽ Chcete sa sám seba na
niečo opýtať? Ak áno, dajte si
na svoju otázku aj odpoveď.

Či by som sa chcel niečo sám
seba spýtať? Ani nie. Ale to nie
je otázka, však?

SLOVNÍK (TAKMER) CUDZÍCH SLOV
So satirou neboli, nie sú a nikdy nebudú žarty, napriek tomu, že satira
je akosi automaticky spájaná s humorom. Asi právom. Časopis, televízny či rozhlasový program sa môže
vydávať za humoristický, ale môže
sa vydávať i za satirický, dokonca za
taký i taký. Slovenské čisto humoristické časopisy i čisto humoristické
rozhlasové alebo televízne programy
– sú často smiešne. Na prvý pohľad je
teda všetko v poriadku. Čo je humorné, má byť smiešne. Ale určite cítite,
že už pri tomto konštatovaní sa nám
vtiera niečo, čo dáva slovu „smiešne“
určitý podtón, akoby iný zmysel. No
áno, to je ten čertík, to je tá potvor-

NIEČO ZA NIEČO
Keď ti dajú skvelú
šancu,
keď ťa prizvú k nóbl
tancu,
čakajú za dobré
slovo,
že ich natrieš na
ružovo!
Milan KENDA

Najčaste
jšie utrp
í mozgo
porážku
vú
krajina,
z ktorej
unikajú
mozgy.
Ján GRE

XA

S AT I R A
ka, to je tá jemná vrstvička, ktorá
dodáva humoru presnejšiu dimenziu
- je to satira. Nemusí byť vždy chcená, nemusí byť vždy cieľavedome implantovaná, jednoducho, ak chýba,
humor nie je kompletný. Aj tvrdohlavé odolávanie snahám „robiť“ satiru
je vo svojej podstate forma satiry.
Komunistické - „satiru áno, ale
konštruktívnu“, prevzali dnešní mocipáni, ktorí sa aj týmto nechtiac hlásia k praktikám mŕtvej (mŕtvej?) minulosti. Mocní, ak na to budú mať čo
i len maličkú príležitosť, sa vždy budú

usilovať mrzačiť všetko okolo seba,
vždy budú chcieť do všetkého zasahovať z čisto praktických dôvodov –
lebo tak sa vládne ľahšie. Iná vec je,
že aj s väčšími rizikami. A tak v každej neslobodnej spoločnosti je satira
ako súčasť humoru niekde na okraji,
v podpalubí, zdanlivo voľným okom
nezachytiteľná. A ak sa náš časopis
k satire priamo hlási, znamená to len
toľko, že nekalkuluje s dvojzmyslom
a inotajom, ako s najdôležitejším
prostriedkom a zároveň je dokladom
toho, že slobodná spoločnosť má
v tomto priestore ešte šancu.
Satira, rovnako ako humor, môže
byť prvoplánová, vulgárna, podliezavá i primitívna, teda naivná a zlá.
Je zrkadlovým obrazom svojich tvorcov a čitateľ musí rozhodnúť, či mu
konvenuje alebo či sa s ňou stotožniť
nedokáže.
Satira by nemala byť namierená
proti konkrétnym osobám. V zásade
je vždy zacielená proti hlúposti. Iná
situácia nastáva vo chvíli, ak sa niektoré konkrétne osoby stanú symbolom hlúposti. V takom prípade už
satira nie je namierená proti nim,
ale prostredníctvom nich. A nemusia
to byť len osoby. Z praxe vieme, že
to môžu byť i celé strany, inštitúcie,
ustanovizne a vo výnimočných prípadoch i celé národy.
Píše Miroslav VICO
Kreslí Fedor VICO

Bájka
V hustom lese, hore na mohutnom strome, sedí veverička. Nudí sa a kašle na akúkoľvek prácu. Uvidí ju zajac a opýta sa jej, čo tam robí. Keď počuje odpoveď, nahnevá sa, prečo by on
mal pracovať... a tiež si sadne, ale pod strom. To isté urobí vlk a taktiež medveď. Uvidí ich poľovník a bum-bác, bum-bác, bum-bác - všetkých troch zastrelí. Veverička vyhlási poučenie:
- Vidíte, vy blázni, ak chcete kašľať na prácu, musíte sedieť veľmi vysoko...!
(PMK)

Ladislav BELICA

Nie je to tak dávno, čo náš predseda vlády Robert Fico bol na Kube. Jeho návštevu komentovali celkom iné noviny
a časopisy. My si v retrospektíve pripomenieme návštevu iného nášho politika. Na fotografii môžete identifikovať prvých tajomníkov komunistických strán Kuby a Československa - Fidela Castra a Gustáva Husáka.
Miro VICO
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Pejo VIDLÁR

Záhorák, Enem tak
Fico vraví Starý Slovák,
nepomýľ si, nie Záhorák!!!
Kde sa vzal ten neborák,
stalo sa to tak či tak?
Pán Boh kedy´s ľudkov triedil,
pri Morave s čertom sliedil.
Vezmeš ľudka, vyhodíš,
po dopade uvidíš.
Keď spadne ti na brucho,
je to Slovák, vytiahni ho za ucho!
Keď dopadne na chrbát,
je to brat náš Moravák.
Co ket spadne na huavu,
do kerého, do davu?
Špatne lecel krivý fták,
je to čovjek - Záhorák.
Naprík temu šecko skúr ví,
ket je huadný schuci í,
je to čovjek cícící,
pred picím aj po picí.
Ket ho naštveš po opici,
rekne ci, že bjež hopem do rici...
Pavel TAUSSIG

ODVOLÁVACIE
BLUES
Bejby, ja ťa odvolám
zo všetkých tvojich postov.
Nebudeš už ako páv,

Ako vzniká
koaličná vláda?
To si iba
vrana k vrane sadá.
Jozef BILY

všade vrtieť chvostom.

O NEM
TNANO
ZAMES
ia
Najväčs t:
trá
s
o
h
z je
u
Stratil m lat!
ťp
platnos
ILY
Jozef B

Bejby, ja ťa odvolám
z mojej chorej mysle.
rána také kyslé.
Bejby, ja ťa odvolám
Chcem byť na ne radšej sám,
viacej sa už nečiň.
Bejby, ja ťa odvolám
z kočiara aj z voza.
Vystaval som z teba chrám,
teraz ma však bozaj.
Bejby, ja ťa odvolám,
tak sa radšej rýchlo zbaľ.

Laco TVERĎÁK

Taký mrav má tento kraj,

FÓRIK NA POČKANIE

ak chceš, všetkých odvolaj.
Je jééé!
Ján MICUCH

V telke vysílali dvakrát ty isté vjeci,
aby pohádce porozumjeli aj záhorácke dzeci.
Jako dzecko na skovku sem sa nehrau.
„Šak, do by takých buáznú kedy hledau?“

Chlapi v šenku, dajme si pálenku,
jakú má kdo doma žénku?
Francku, ket sa večer osmjelíš,
jaká tvoja Kača v posteli?
„Ná, co já vím“, krúcí sa jak zavináč,
„jedni ríčú tak, druhí zase ináč...“

zo správcovstva vecí.

ak túžiš, tak...

Záhoráci, aby mjeli čerstvé správy,
v ledničke majú noviny místo krávy.
Po kolenách v konzumje si chodzá,
na snížené ceny potem lepší vidzá.

Studňe majú vždycky dvje,
v jednej studená a v druhej teplá voda vre.
Ketže Zem sa ot Galilea vrcí,
zakryjú ich, aby voda nevytékla v noci.

Večery sú plné drám,

ak môžeš, tak...

„Stará, ty´s mi osuadziua to víno!“
„Co rúkáš, ty buázne, Ferino!
Je to pro ťa velká pocta,
šak si´s upiu z flašky octa...“

- Koľko máte rokov? - pýta sa sudca svedkyne.
- Dovŕšil som tridsiatku.
- To vidím , ale v ktorom roku

Marka ríče Jožinovi,
pri lúbení spúsob nový.
Do leva, hnet potem do prava,
zajtra bude oprava.
Čuješ Marko, nejsu z Chebu
„oné“ ty mňa alebo já tebja j...?
„Len mňa, Joško, silno lúb,
ten múj starý, jako hňup.
Hlatkaj mňa aj pjekne boskaj,
jak´s to robiu vnoci totkaj.“
„Nemožu, šak víš,
ženatý su, to je kríž.
Utrápjá mňa starosci,
ze správnej cesty sem zjel,
tak po správnosci
bych ťa ani trt... nemjel.
Do Budapešti na tankoch,
koľko vtipov o Záhorákoch?
„Ani jeden, šecko pravda.“
Kto si s nama f temto zavdá?
Nech si do chce co chce rekne,
ná co, pjesničky máme ale pjekné...

Bruno HORECKÝ

A víš ten rozdzíl mezi sňehulákem
a echtovním pjekným Záhorákem?
Né?
Ná sňehuláka možeš bozat v rit enem v zímje,
Emane,
Záhoráka, kedy sa ti zamane...
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USPÁVANKA PRE KLAMÁROV
Čosi sa blíži po jeseni
A mnohí vravia o lete
Kalendár je vraj zabavený
A vy nás stále klamete!
Ach, roky trikov, stále znova
Nové len bodky po vete
Aj za ne sa dá toľko schovať
Vy jednoducho klamete!
Pod mikroskopom polopravdy
Triedite všetko na svete
Všetko je jasné raz a navždy
A vy nás zase klamete!
Dobehnúť rýchle vlaky sveta
Na starej dobrej Babette
Veď to sa asi ozaj nedá
To vy nás len tak klamete!
Vraj na ulici pravdy nieto
A treba veriť osvete
Hľadáte čas a dobrý vietor
A pritom stále klamete!
November nesie jasné farby
Na popraskanej palete
Pravda sa beztak nedá zabiť
Aj keď nás stále klamete!
Štefan BALÁŽ

Milan KENDA / KA

TAPULT

Chceš mať svoje te

vymysli si silné he

plé kreslo,

slo!
Ak ozaj chceš skve
lú rentu,
prebi sa do parlam
entu!

Fero MRÁZ

začne upravovať vlasy a oblieka sa.
- Na čo teraz myslíš? - pýta sa mládenec.
Sú vďačnou témou anekdôt i kresleného humoru, - Na mamu...Stále mi zdôrazňuje, že musím byť
o každodennom všednom živote ani nehovoriac. dobrá... Čo myslíš, bola som dobrá?
xxx
A čo je ľudské, tomu sa netreba vyhýbať, ono
- Predstav si, - hovorí priateľ priateľovi, - prídem
vlastne ani nie je kam. A nie je ani dôvod.
k svojej snúbenke a ona leží v posteli s nejakým
elka
manž
mlado
ruje
zdôve
sa
noci
bnej
svado
Francúzom.
Po
- A čo si mu povedal? - Čo som mu mohol povemanželovi:
.
veciam
dvom
k
ť
prizna
ti
sa
dať, veď neviem po francúzsky.
- Vieš, drahý, musím
,
mladá
veľmi
ešte
bola
xxx
som
keď
,
dávno
Kedysi
Sťažuje sa pekná plavovláska lekárovi:
pracovala som v jednom podniku ako striptérka.
- To je hrozné, - zdesí sa mladomanžel, - veď to - Keď si vypijem pohárik vína, neviem, čo je to so
mnou, ale pocítim strašnú túžbu vyspať sa s muje to isté, ako keby som sa oženil s prostitútkou.
- To je tá druhá vec, ku ktorej som sa ti chcela pri- žom.
- Dobre, dobre, - upokojuje ju lekár, - váš problém vyznať.
xxx
riešime. Ale najprv si hádam vypijeme pohár vína.
ly
poma
si
ona
ní,
unave
ne
príjem
ci
milen
Ležia

Erotika, sex a lascívnosť

BARVIRČÁK
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SPRÁVY SMS
Ako sa z rôznych
prameňov dozvedáme, od januára
sa majú znížiť ceny
základných potravín. Slovenskú malú
stranu to zaujíma,
pretože ak je niečo menšie, v tomto prípade ak je cena nižšia, ide
o malosť (a teda lacnosť) a to je
predmetom nášho záujmu. Mnoho
našich občanov už cestuje vlakom
zadarmo, potraviny budú lacnejšie
- hádam sa to podarí a tiež budú
ako vlaky, zadarmo. V Sovietskom
zväze v 60 - tych rokoch, keď tam
mali pocit, že sú už v komunizme, skúsili dávať chlieb zadarmo.
V momente z pultov obchodov
zmizol a bolo po chlebe aj po komunizme. Treba vydržať. Určite sa
dožijeme nejakých prekvapení.
-mv-

A máme tu ďalšiu tému utečenci, kvóty.
Slovenská malá strana k tomu
musí zaujať stanovisko a na otázku, koľko utečencov by malo Slovensko prijať, odpovedáme jednoznačne - aspoň jedného. A ak by
ho mala prijímať Slovenská malá
strana, podrobila by ho riadnej
kádrovej previerke, ktorej súčasťou by bol nasledujúci test:
1. Koho tým myslíme, ak hovoríme o utečencoch?
a/ ľudí, ktorým sa podarilo utiecť
z väzenia
b/ prisťahovalcov z iných krajín

Predpoveď počasia
pre Českú republiku

c/ neplnoleté deti, ktorým idú
rodičia na nervy
2. Čo sú to kvóty?
a/ dohodnutý podiel
b/ sliepky, ktorým pri kvokaní
preskakuje hlas
c/ súčasť porekadla „stojí ako
kvóta v plote“
3. Kde leží Slovensko?
a/ Slovensko je hlavným
mestom Slovinska
b/ v strednej Európe
c/ na západ od Českej republiky
4. Kto je premiérom Slovenskej
republiky?
a/ Robert Vico
b/ Fedor Vico
c/ Robert Fico
5. Akou rečou sa hovorí na Slovensku?
a/ po slovensky
b/ po arabsky
c/ každý obyvateľ si hovorí
takou rečou, akou chce, alebo
nejakou inou
6. Ako sa volá prezident Slovenskej republiky?
a/ Slovák
b/ Kiska
c/ Volkswagen
7. Akou menou sa platí na Slovensku?
a/ korunou
b/ eurom
c/ všetko je tu zadarmo
8. Koľko má Slovensko obyvateľov?
a/ dvoch
b/ päť miliónov
c/ práve prebieha sčítanie obyvateľstva, momentálne sme pri
čísle 1 milión 249-tisíc 244...

9. Ako sa volalo veľkomoravské
knieža, ktoré vládlo v rokoch
870 - 894?
a/ Svätopluk
b/ Svätočata
c/ Svätorota
10. Ako sa volal prvý prezident
Slovenskej republiky po rozdelení Československa?
a/ Kolesár
b/ Krčmár
c/ Kováč
-mv-

(Malé ale Naše) „Bol by v tom čert,
aby som nezískal najviac hlasov“ povedal v kuloároch kandidát na
predsedu Slovenskej malej strany
v Malom ale Našom starý Kocúrisko v čižmách, z ktorých mu trčala
slama a červená stranícka legitimácia.
A napriek tomu (či práve preto?), že čert v tom skutočne bol,
zákulisné jednania s opozíciou sa
podobali skôr hre mačky s myšou
a výsledok bol jednoznačný. Opozícia, šokovaná výsledkami volieb
pozaliezala do dier, odkiaľ nového
predsedu, teda starého Kocúriska,
posiela permanentne do horúcich
pekiel.

Na snímke: Starý Kocúrisko drží
zvyšok opozície pevne v pazúroch,
kým koaličný partner chráni nového
predsedu pred nepriazňou počasia.

Lilian JEAGER-AMANN

Kráľ nep
ozná žar
t,
šašo ani
dňa, ani
hodiny.
Milan LE

CHAN

Jozef STORINSKÝ

INZERTNÝ SERVUS
• Ukazujem sever. Polpen
zia. Možnosť prístelky. Det
i
a vojaci majú zľavu. Značka
: 3,14. V prípade nepriaznivého počasia a osobných
riedkych prehánok s hustým
behaním, preťahovanie
lanom, človečenehnevajsa
,
pexeso, fajka mieru, spev rev
olučných piesní, obťahovanie gombíkov,, zašívanie die
r, ventilček kvality, čistenie
obuvi, EKG.
• Stratil sa pes Soňa, kto
rý počúva na meno Róbert.
Poctivý nálezca si ho môže
nechať. Nepoctivý ho musí
vrátiť.
• Darujem minikalkulačku Leo
nid. Má rozmery 90x70 cm
a váži iba 45 kg v tieni. Leo
nid má niekoľ ko funkcií. Je
tajomníkom Komsomolu, poč
íta so všetkým, delí sa aj o
to
poslední, umocňuje, vysáva
, zavára, odmocňuje a dá
sa použiť aj ako naparovac
ia žehlička na problémovýc
h
miestach.. Značka: Mačky
by kupovali Leonid.

Jiří HIRŠL

-ml-

Jozef OLŠAVSKÝ
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nekdoty
podľa
becedy

a

Arménskeho
hvezdára
V.A.ABARCUMIANA sa raz mladý novinár opýtal, aký je rozdiel
medzi časom a večnosťou.
- Keby som mal čas, aby som
vám to začal vysvetľovať, trvalo
by to večnosť, kým by ste to pochopili, - znela odpoveď.
xxx
Známy škótsky chirurg 18.
storočia JOHN ABERNETHY si
najviac cenil pacientov, ktorí ho
neokrádali o drahocenný čas
zbytočným táraním, ale hovorili
vždy stručne a jasne.
Jedného dňa prišla k nemu
žena, ktorá mala veľmi napuchnutú a zapálenú ruku. Došlo
k nasledujúcemu rozhovoru:
- Popálená?
- Udretá.
- Obklad!
Na druhý deň ho pacientka
znova vyhľadala:
- Lepšie?
- Horšie.
- Ďalší obklad!
O dva dni:
- Zdravá. Koľko platím?
- Nič! - zvolal lekár. - Ste najinteligentnejšia pacientka, akú
som kedy mal.
xxx
Jeden z dvadsiatich troch
ADENAUEROVÝCH vnukov sa
opýtal 86-ročného kancelára
Nemeckej spolkovej republiky.
- Starý otec, môžem byť kancelárom, keď vyrastiem?
Adenauer odpovedal:
- Nebuď smiešny, nemôžeme
mať predsa dvoch kancelárov!
xxx
Starogrécky logik AGATHOKLES sa pred svojimi žiakmi
spupne chválil, že je jediným
a prvým logikom v Aténach. Demona, ktorý išiel okolo, si ho vypočul a potom sa opýtal:
- Ak si jediný, ako môžeš byť
prvý? Ale ak si prvý, ako môžeš
byť jediný?
Agathokles si zahalil tvár, vrátil sa domov a tridsať dní nevkročil do mesta.

Rasťo VISOKAI

Matematický bestseller
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Jana KLUSÁKOVÁ, prebraté z česke

Všetci sme hriešne nádoby,
no podaktorí až kontajnery
Milan KENDA

BEZ ILÚZIÍ
Vo významných funkciách máme
toľko zadriemaných komunistov,
že o prosperite môžeme iba snívať.
Marián PALKO

Peter SEDLÁK
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Milan ZELINKA ĽUDOVÁ NAŠA

V Ružomberku na stanici, tam sme pivo pili,
v Mikuláši na stanici, tam sme Jana bili.
Zaťatý bol náš kamarát, nepovedal áno,
tak sa potom všetko zbehlo tak akosi samo
.
Videli to všetci ľudia, videli to všetci,
že nám Jano nezaplatil ani dve poldeci.

Karol ČIŽMAZIA

KNIHA, KTORÚ SI (už)
NEKÚPITE
VIKTOR KUBAL – DITA,
Mladé letá, Bratislava 1964

Viktor Kubal svojou „Ditou“
dosť poznačil vtedajší humoristicko-satirický
týždenník
„Roháč“.
Prostredníctvom
svojej Dity komentoval to,
čo sa okolo nás dialo, bolo to
vždy trefné a aktuálne. Knižný
výber približuje najmä formu,
ktorou to Kubal robil, kto chce
získať presnejšiu predstavu
o tomto nekonečnom seriáli,
musí nutne siahnuť do starých čísel Roháčov, či už cestou návštevy nejakej knižnice,
ale predpokladám, že tak ako
všetko, aj Kubalovu Ditu dokáže sprítomniť internet.
-mv-
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KÝCHANIE MOZGOV

Anti & Korupcia... celosvetovo
smiešna téma...

Afshin NAZARI (Irán)

4 ročník medziná
rodje súťaže kres
leného
humoru, Prešov
2014

Prečo až dve slová v téme súťaže kresleného humoru, z ktorých prvé neguje to druhé
a naopak? Čo je viac na smiech a pre koho?
Čo bolo skôr, Korupcia, alebo jej Anti? Biť sa
s Korupciou, alebo radšej voľ nebyť??? To je
moje portfólio hamletovsko-marxistických
otázok, ktoré ma prenasledovali v súťaži
Kýchanie mozgu - od kalokathie k hypochondrii a späť. Na introvertnú zvedavosť
som dostal okresnú i celosvetovú odpoveď
od 402 autorov od Sudánu, Japonska, Nórska až po rodný kraj.... Smiešnu i bolestivú,
ktorá reagovala na lakomosť, bezohľadnosť, ale aj na rezignáciu i kozmetické táranie. Zvíťazili Poliaci. Krzysztof Grzondziel
- 1. cena, Slawomir Luczynski - 2. cena, zo
Slovenska Bobo Pernecký - 3. cena, osobitná cena predsedu poroty - Constantin
Sunnerberg, Belgicko a čestné uznania ex
aequo získali Oleg Kustovskij - Ukrajina,
Michail Zlatkovsky - Rusko, Sergej Sichenko
- Izrael, Marcin Bondarowicz - Poľsko, Jozef
Storinský - Slovensko.
Autori ponúkli transkontinentálnu sociologickú sondu o úplatkárstve. Podľa tohto
prieskumu najviac úplatkov funguje v zdravotníctve a súdnictve, na úradoch a zasahuje aj politický establishment. Premenných je
viacero a výsledok neistý - ale parafrázujúc
slová Jana Wericha: „Boj s ľudskou hlúposťou nie je možné vyhrať, ale je nutné s ňou
neustále bojovať,“ čo sa presne vzťahuje aj
na korupciu. Terapia spoločnosti humorom
je výsmechom korupcie. Sama o sebe síce
nie je zázračným medikamentom, ale určite posilňuje organizmus pacienta i odborné
konzíliá.
Zaujímavou spätnou väzbou je vznik
gorilieho syndrómu - významného podozrievavého mlčania i reakcií, ako sofistikovať korupciu tak, aby sa stala štandardnou
normou existencie a tým pádom už nebude
potrebné proti nej ani bojovať.
Do Kýchania v pekle, priatelia.

Seyran CAFERLI (Azerbajdžan)

Vojtech KRUMPOLEC (Slovensko)

Valentin GEORGIEV (Bulharsko)

Peter RÁZUS, kalokathický hypochonder

Slawomir LUCZYNSKI (Poľsko)
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Hadi RAHMATI (Irán)
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Marián PALKO / OZVENY
•
•
•
•
•

V pivnici sa zišlo veľa noviná
rov, vinárov, vinárov, vináro
v...
Milujeme umenie? Nie! Nie
! Nie!
Aj opozícia parlamentuje, lam
entuje, lamentuje, lamentuje
...
Jednonohý spomína, mína,
mína, mína...
Do modra ho vyzdobili, bili
, bili, bili...

REFLEKTOR MLADÝCH

?

kom
v Komárne očitým i ušatým sved
Piešťanská verejnosť bola včera
ktoA. B. (Gustáv Zechenter-Kremeľ),
nerozvážneho konania recidivistu
v
náro
lucio
revo
práce, Pochod padlých
rý spieval Internacionálu, Pieseň
čul neutíchajúce ovácie bardejov
a iné erotické častušky. Keď si vypo
záňadria nohavíc obnosený špagát,
ských kúpeľných hostí, vybral si zo
ch
Po márnom úsilí i snahe vltavský
prehodil ho cez strom a utopil sa.
ho našli v staničnej reštaurácii v Hupotápačov a svidníckych požiarnikov
do
tretie výstražné zvolanie a výstrel
mennom, kde nereagoval ani na
aj
kých i ukrajinských priekupníkov
vzduchu. Využil však hmýrenie poľs
ier
past
y
iestn
m dobytkom, ktorý nem
tamojší dialekt a splynul s hovädzí
. Milovníci prírody, turisti a horolezhnal svinským krokom na pasienky
ého
aciu akciu po menovanom, na ktor
ci z Čadce už začali rozsiahlu pátr
artovanou vetrieskou a rozvinutým
hlavu je vypísaná odmena pred našt
bandalierom.

y

Milan LECHAN, tvár z obrazovk

ŽELEZNIČNÉ UZLY LACA TORMU

ČIERNA OV
CA

Najhoršie je to, že on o tom nevie a nikto nemá odvahu mu
to povedať.
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Ľubomír KOTRHA

Vladimír RENČÍN

Jirka KOŠTÝŘ
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Michail ZLATKOVSKYJ
(bývalý Sovietský zväz)

PERLIČKY ZO ŠKOLY
A OKOLIA
• Vojak je človek, kto
rý musí
ísť na vojnu. Tiež aby
sa
pochodvalo a mohla byť
vojna.
• Všetko, čo má hore
čapicu, je
hlava.
• Kravská hlava to je tak
é predĺženie toho dobytka.
• S hlavou si všetko
pamätáš
a nemusíš sa stále niekoh
o pýtať.
• Prekvapenie je keď
si sadneš
a stolička tam už nie je.
• Vyrušuje na hodine prír
odopisu tým, že sa pod lavico
u hrá
s pytlíkom.
• Behá pri telocviku.

Ľubomír JUHÁS

Břetislav KOVAŘÍK

• Je neposlušný, napriek
zákazu
chodil do potoka a namoči
l sa.
• Nekonečno je, keď sa
pozeráme pred seba aj za seb
a a nič
nevidíme.
• Ľudstvo by sa bez Sln
ka obišlo, pretože cez deň aj tak
svieti
svetlo.
• Zenit je Slnko ako pod
hlavník
na poludnie. Jeho opakom
je
v noci pri Mesiaci podhla
vník.
• Zemská os je matem
atická
čiara prechádzajúca stre
dom
Zeme a na obidvoch kon
coch
trochu prečnieva.
• Fantázia o vesmíre je
niečo, čo
si nedokážeme ani predst
aviť.
Nekonečno je vzdialenos
ť ešte
väčšia, ako si myslíme.

ČERTOVSKÉ OBRÁZKY ĽUBA RADENU

XII
Saul STEINBERG

Naturalizovaný Američan sa
narodil 15. júna 1914 v Ramunieul-Sarate v Rumunsku, ale
narodeniny oslavoval o 13 dní
neskôr podľa juliánskeho kalendára...
Študoval psychológiu a sociológiu na univerzite v Bukurešti,
potom architektúru v Miláne. Tu
začal kresliť. Po vydaní rasového
zákona emigroval do Spojených
štátov.
Kreslenie sa pre Saula Steinberga stalo prvotnou životnou
formou, základnou možnosťou
komunikácie so životom a spoločnosťou, ochranou pred depresiami, pocitmi viny, náhradou
náboženského rituálu, hľadaním
absolútna.
Saul SteInberg odmietal všetky vplyvy s výnimkou vplyvu
detstva. Uznával jedinú tradíciu,
tradíciu detského umenia. Vravel
o sebe, že nikdy neprestal kresliť
tak, ako začal v detstve. „Viem aj
to“ - hovoril - „že dieťa vo mne,
dieťa, ktorým som bol kedysi,
je môj najvlastnejší pôvod. Ale,
prirodzene, bez pomoci výchovy
nie je možné zachovať si poetický stav detstva. Človek si môže
pomôcť iba tak, že sa stane intelektuálom, a to buď výchovou,
alebo zvláštnou syntézou skúseností. Keby som mal definovať
pojem intelektuality, povedal by
som, že je kombináciou kultúry,
poézie a fantázie.“

Jeho kresba je zdanlivo suchá,
chladná, nezmyslová, intelektuálna a pritom všeobsiahla a všemocná. Neilustruje, nefabuluje,
čiara sama vytvára príbehy, situácie a pointy.
Saul Steinberg je nepochybne
najuznávanejšou osobnosťou vo
svete karikatúry.
Zomrel 12. mája 1999

ĽUĎOM TREBA NASTAVOVAŤ PASCE. DOBROU PASCOU JE HUMOR. SMIECH OSLOBODZUJE A ODZBROJUJE INŠTINKTY. POKUS DEFINOVAŤ HUMOR JE DEFINÍCIOU HUMORU. / Saul STEINBERG
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V GALÉRII

y,
Keď pozerám na obraz
azí.
na tele ma trochu mr
.
Žeby prievan? Asi nie
ie.
Dýchlo na mňa umen

Jozef ZBRANEK
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Z HISTÓRIE NÁŠHO REGIÓNU
Bol som tu svedkom ešte jedného podivuhodného rozsudku a trestu
nad mešťanom, ktorý urážal a nadmieru zneucťoval vrchnosť. Keď ju
odmietol prijať od sudcu, ktorý by vyriešil žalobu čo na neho podala,
požiadali radných pánov iných štyroch slobodných kráľovských miest,
aby ho súdili. Tí rozhodli, aby mu vyrezali celý jazyk a zavesili ho na
pranier... Pretože však prestúpil na katolícku vieru a preslávil sa v boji
proti Turkom, vyprosili mu milosť. No po tri trhové dni musel stáť na
stolci pri radnici a pri ňom stál kat s rozmiešaným psím lajnom v hrnci.
Keď bolo na trhu najviac ľudí, zvolával ich dráb dohromady a mešťan
sa potom musel pred všetkými vyspovedať zo svojho prečinu, odprosiť
magistrát, ďakovať za milostivý, zaslúžený a vyprosený rozsudok, ako
aj verejne vyznať, že si predtým vyslovený rozsudok naozaj zaslúžil.
Napokon musel potvrdiť, že brechal proti magistrátu ako pes, a že to
vychriaknuté svinstvo zožerie tu pred všetkými ako psie lajno.
Nato mu kat hlasne odpovedal:
„Pretože si proti vrchnosti brechal ako pes, musíš opäť ako pes zožrať, čo si nachriakal, lebo tvoja sprostá, samopašná a mrzká papuľa
nezaslúži nič iného, než ju zapchať psím lajnom.“
Potom mu rozotrel toto rozmiešané lajno okolo huby. K tomuto pridal aj nejaké zauchá, takže sa zgúľal zo stolca a na to sa musel vždy
vrátiť do väzenia, až kým sa to neopakovalo po tretí raz. To isté sa potom stalo s jedným iným mešťanom.
Uhorský Simplicissimus, cestopis zo 17. stor, SVKL Bratislava 1964

Tak, a máme to! Brechať proti
vrchnosti sa nikdy nevyplatilo.
Vrchnosť má totiž také prostriedky, ktoré nás nadlho zbavia chuti
ťahať sa s ňou za prsty. To, že mešťanovi po tri dni natierali psie lajno

okolo, aby viac na vrchnosť nebrechal, je pre toto storočie len púhy
žartík z detskej škôlky. Vieme my
veľmi dobre, čo sa prihodilo tým,
čo sa odvážili brechať na vrchnosť
v Nemecku, Rusku, povojnovom

Československu, na Strednom Východe a inde na svete... A položme
si takúto otázku: A čo teraz, v súčasnosti? ( Pravda, človek pri písaní
takéhoto materiálu by mal stále
myslieť na to psie lajno). Teraz je
to rafinovanejšie. Vrchnosť sa tvári
výsostne demokraticky a brešúcich je stále menej. Jedni sa prikryli
etickou korektúrou, druhí už majú
to povestné lajno pozliepané z nadávok a slovných invektív. Pritom
je príznačné, že najľahšie a najbezpečnejšie je brechať v súčasnosti
na najvyššiu vrchnosť. Ale čím je
vrchnosť menšia, tým väčšie lajno
vám pricapí na vaše ústa. Príkladov
je po našich mestách, mestečkách

a dedinách bezpočet.
Interview s chlapom brešúcim
na vrchnosť, momentálne s lajnom
na hube (ďalej skratka CHBVMLH):
Ja: A povedzteže, povedzte,
kedy na koho (a na kieho) ste brechali, že vám to lajno kolo huby
dali, ha?
CHBVMLH: Nuž, veru že na kieho! A brechav som ja, brechav, na
nášho starostu, až mi dali lajno na
hlavu moju sprostú.
JA: Už opäť napodobňujete Feldeka, ha?
CHBVMLH: Akého Feldeka?
Sám som ľudový talent, čo by som
dakoho napodobňuvav?
JA: Ale k veci. Tak teda za čo to
lajno?
CHBVMLH: Práve, že za tento
môj nešťastný talent: veršuvav
som takto v krčme v našej dedine,
až ma pristihov starosta. A nešťastie nedalo na seba dlho čakať
- toť lajno kolo huby...
JA: Nič to, veď viete, že aj v minulosti talenty najprv trpeli, potom
ich umučili a potom, po sto alebo
dvesto rokoch, ich oslavovali. Takže máte skvelú perspektívu!
Vasiľ TUROK-Heteš
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ROZPÁRALA
JU BRITVOU
Arana Z., dnes ráno na svojej tradičnej obchôdzke kontajnerov na Ulici
J. C. Hronského vo Svite narazila po
krátkom prehrabávaní sa na perinu
ružovej farby, pôsobiacu nádejným
až obéznym dojmom. Zachovala
sa však chladnokrvne a nekompromisne ako spevák Rudo Kazík (ev.
Peter Stašák) na svojich koncertoch
pred davom šalejúcich fanúšikov.
Perinu vytiahla spomedzi starého
chleba, topánok a zemiakových šúp,
omaciala ju bez kúska citu a vzápätí
ju pred ospalým zrakom trápnych
chodcov, ktorí sa ponáhľali na šichtu, bez milosti rozpárala. Okrem

DEREŠ FEDORA VICA

peria v nej však nenašla nič pod zub,
a tak si zapálila odloženého špaka

ŽIDOVSKÉ ANEKDOTY
Pán Tajtelbaum kľačí v synagóge,
netrápi ho to, že si zašpiní drahý
kožuštek, pán Tajtelbaum je veľmi
bohatý a veľmi pobožný a nahlas
sa modlí: „Všemohúci, daj, nech
urobím kšeft za milión dolárov!“
Vedľa neho kľačí starý Kauders,
nemá kožuštek, je veľmi chudobný, ale tiež sa zbožne modlí a tiež
nahlas: „Všemohúci, daj, nech urobím kšeft za desať dolárov!“
A toto sa stále opakuje: Nech zarobím milión dolárov, nech zarobím desať dolárov, nech zarobím
milión dolárov...
Zrazu pán Tajtelbaum zmĺkne,
siahne do vrecka, vytiahne bankovku a podáva ju starému Kandersovi: „Tu máte tých svojich
desať dolárov a nerozptyľujte mi
Jehovu.“
xxx
Zíde sa izraelská vláda, aby prerokovala zložitú hospodársku situáciu. Minister, zodpovedný za úsek
hospodárstva, rozvíja teóriu: „Nevidím iné východisko, len vyhlásiť
Amerike vojnu. Tú, samozrejme,
prehráme a Amerika nám poskytne úver na obnovu krajiny. Dopadne to podobne ako v Nemecku.
Budeme sa mať dobre!“ Všetci
ministri považujú tento nápad za
znamenitý, len minister obrany
zaprotestoval: „A čo budeme robiť, ak to vyhráme?“
xxx
Pred súdom. Predseda senátu kladie prísne otázku za otázkou:
„Meno?“

„Mojžiš Abrahamovič Lorbeerbaum.“
„Narodený?“
„V Berdičeve!“
„Zamestnanie!“
„Starinár!“
„Náboženstvo!?“
„Pán predseda, povedal som vám
predsa, že sa volám Mojžiš Abrahamovič Lorbeerbaum, že som sa
narodil v Berdičeve, že som starinár. Tak som asi budhista, nie?“
xxx
Brada z capa rabína neurobí, ale
lepší Žid bez brady, ako brada bez
Žida.
xxx
„To je jednoduché. Jednou rukou
dvihneš slúchadlo, druhou vytáčaš...“
„A čím budem rozprávať?“
xxx
„Ako je to možné, Meier,“ sťažuje si Chaim, „že vám Všemohúci,
nech je požehnaný, tak praje?
My so ženou celý život rozdávame almužny, staráme sa, aby mal
kadejaký chudobný Žid dosť prostriedkov na štúdium, kŕmime
chorých a staráme sa o veno pre
siroty - a pritom doma stále trieme biedu.“
„To máš tak,“ ošíva sa Meier, „ak
chceš zbohatnúť, musíš byť aspoň
prvých desať rokov tak trochu sviňa.“
„Aha, a potom?“ Nedá sa odbiť
Chaim.
„No a potom sa už toho, bohužiaľ,
nezbavíš...“

a odišla hľadať škatule a papunde-
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Prvá
pomoc
pri:

• pri podchladení: Podchladenie čiže
frigidita odmieta pomoc, sama pomáha na miestach, kde chýba chladnička, mraznička, Dedo Mráz a tak.

• zápale slepého čreva: Zápal zahasíme vedrom vody a nevidomému
črevu nasadíme dioptrické okuliare
alebo filatelistickú lupu.

• pri škrtení: Čo sa nehodí, škrtnite!
Doc. MUDr. Milan LECHAN,
DrSc, buldozér dievčenských sŕdc

OKOLO KUCHYNE A ŠPAJZE
Hlava rodiny, Eleonóra Š., dala svojmu
synátorovi Aladárovi na tanier porciu gulášu.
Alino prehltol prvú kopcovitú lyžicu, zmraštil
tvár a povedal:
- Mami, ten guláš mi nechutí.
Matka sa odvrátila od kuchynského drezu
a odpovedala svojej zelenej ratolesti:
- Len mlč a jedz, Aladárko. O dvadsať rokov
budeš žene rozprávať, aká výborná kuchárka
som bola.
xxx
Hostiteľka Gizela U. sa pýta pažravého hosťa
Andyho F.:
- Môžem vám ponúknuť ešte dvetisíc kalórií
toho pečeného mäsa, pán Bambula?
xxx
Manžel sa vráti z práce:
- Ahoj!
- Servus, drahý!
Ticho
- Tak ty sa ma ani na nič nespýtaš?
- A čo sa ťa mám opýtať?
- Ty nikdy nie si zvedavá, čo sa so mnou robí,
aké mám problémy. Ešte ti nikdy neprišlo na
um opýtať sa, čo je nové na mojom pracovisku?
- Ozaj, čo máte nové na pracovisku?
- Prosím ťa, čo by tam bolo? Nič zvláštne.
No poďme s tým jedlom, starká, som hladný
ako vlk!
-oprst-

VÍKEND
V ŠAR IŠI

?
JEDINÁ
OTÁZKA

• pri vytknutí: Spolubesedníkovi vytkneme chyby i minulosť a ideme
domov.

Nepomohlo by vyriešiť
problematiku boja o
rodinu, keby podobne
ako kňazi, začali
praktikovať celibát aj
všetci veriaci?

-- Muj muž zna napodobňic rozlične
žvirata
-- A čo mu ide najlepšie?
-- Žera jak šviňa

rada pre čitateľ ky
Ak chcete, aby mal váš manžel veľa
peňazí, tak mu ich neberte!

NA TENTO

Zamínovanie poľa Poľnohospodárskeho družstva KRUMPEL na Spiši sa oplatilo – nebol ukradnutý ani jeden zemiak.
Pre porovnanie: minulý rok bolo ukradnutých až 80 % zemiakov.
Škodou však  je,  že tento rok asi zostanú na poli nevybraté
všetky zemiaky.
Agronóm Poľnohospodárskeho družstva totiž stratil plán
rozloženia mín na poli.   Družstvo teraz hľadá brigádnikov
na zber zemiakov za výhodné ponuky:
- Za 50 kg zemiakov odmena 3.50 eur.
- Za nájdenú mínu pri našľiapnutí zápis do pamätnej kroniky Poľnohospodárskeho družstva KRUMPEĽ a vyznamenanie in memoriam!
xxx
Reštaurácia NA DEVÍNSKOM PADACOM MOSTE   poskytuje nezamestnaným a dôchodcom mimoriadnu službu. Za
symbolickú cenu 10 centov si môžu na obed ovoňať polievku + hlavný chod + dezert + kávu. Ročná permanentka stojí
iba 10 eur.
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LACNÁ PÁRKOVÁ
POLIEVKA S VAJÍČKAMI
Potrebujeme dva litre dažďovej
vody, 3 nožičky párkov (môžu
byť aj ručičky), ďalej päť vajíčok
alebo tri vajcia, a hlavne dobrý
žalúdok a pevné nervy.
Dažďovú vodu uvedieme do
varu a potom do nej nahádžeme párky a vajíčka. Musíme dať
pozor, aby sa vajíčka nerozbili,
pretože by sa polievka znehodnotila.
Všetky suroviny spolu varíme
dve hodiny a osem sekúnd.
Keď je polievka hotová, párky a vajíčka vyberieme, poutierame ich a odložíme do chladničky na prípravu ďalšieho
tuctu polievok.
Tento chutný vývar podávame na tanieroch ozdobených
pavučinou. Cestovinu v polievke nám vhodne nahradia
stránky novín nastrihané na
štvorčeky.
Želáme vám ničím nerušenú
dobrú chuť!
-ATAK-

ČITATELIA
NÁM PÍŠU
Vážení, nepáčil sa mi váš časopis, hoci ho čítavam poležiačky. Hodil som ho preto do koša. Vrátil sa mi však späť do postele. Znova som si ho
pozrel, utrúsil som slzu a šmaril ho celou silou do
kúta. Vrátil sa mi, ako ináč... Keď som tak učinil
asi 157-krát, prestalo ma to baviť a váš dvojtýždenník som si obľúbil. / Arpi F., Bytča
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