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HUMORISTICKO-SATIRICKÝ DVOJTÝŽDENNÍKPavel BRANKO,
filmový kritik a publicista.

❶ Poznáte nejakú (máte ne jakú 
vlastnú) definíciu humoru?
Poznám ich veľa. Jiří Voskovec humor 
definoval ako pravdu v kocke. Teda čosi 
absolútne. Ja si hoj relativizujem. Hu-
mor je, keď niekto uteká za električkou, 
vietor mu strhne klobúk, a ja sa tomu 
smejem z električky. Keď za električ-
kou utekám ja, vietor mi strhne klobúk 
a z električky sa tomu smejú tí, čo sú už 
v nej, je to zlomyseľnosť, nie humor. Ale 
ani to nemám od seba, je to variácia na 
Miroslava Horníčka.
❷ Stala sa vám niekedy humor-
ná (veselá) príhoda, ktorá by 
mohla pobaviť aj našich čitate-
ľov?
Humorných či veselých príhod sa mi 
stalo toľko, že by som zaplnil celý Bu-
merang. Ako osudovú vnímam túto:
Cestoval som na svoj prvý sobáš – 
z Bratislavy do Levíc. Na vlak som sa 
vychystal s veľkým predstihom, lenže 
trolejbus z Trnávky, vtedy jediné spo-
jenie na stanicu, nie a nie sa vynoriť, 
takže nakoniec som do haly dobehol 
vynervovaný vo chvíli, keď vlak už od-
chádzal. Nedbal som, že nemám lístok, 
a vyštartoval som za ním. Keď cestu-
júci v poslednom vozni videli, že mám 
šancu, hoci sme boli už ďaleko za ná-
stupišťom, otvorili dvere a pomohli mi 
naskočiť.
A tak som svoj prvý sobáš šťastne 
stihol. Po rokoch som šťastne stihol aj 
svoj prvý rozvod. Keby som však vlak 
nebol stihol, bol by som sa potom po 
rokoch rozvádzal? Určite áno. Šancu na 
budúci rozvod si človek nikdy nedá ujsť.

❸ Ktorá oblasť spoločenského 
života je podľa vás najväčším 
inšpirátorom humoru?
Verejné obstarávanie, tendre a právo 
na súkromie každému, kto má maslo 
na hlave. Slovom, odveký Mastný hr-
niec Júliusa Barča-Ivana, updatovaný 
na parametre veľkej doby, kde trochári 
nemajú miesto.

❹ Ak máte - mohli by ste nám 
prezradiť rebríček:  
a) najveselších politikov  
b) najsmiešnejších politikov?
a) Maurice Macron. Už bezmála tridsať 
rokov tancuje životom so sexbombou 
v náručí, a nie a nie mu to vybuchnúť.
b) Donald Trump. Čoraz viac mi pripo-
mína vodcu z Chaplinovho Diktátora, 
lenže tamten sa hral s balónom v po-
dobe zemegule, kým tento sa hrá s tou 
ozajstnou. Nemôže mu tiež prasknúť 
ako balón?

❺ Máte obľúbenú anekdotu?
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HUMORE

DPOVEDÁ NA 
SEM
TÁZOK

pokračovanie na strane II...

Boh stvoril človeka, pretože 
bol sklamaný z opíc. Potom už na 
ďalší experiment rezignoval.

Mark TWAIN, americký spisovateľ

Šialencov v dobách normálnych 

zatvárame do blázincov, v dobách 

nenormálnych nám vládnu.

Ernst KRETSCHMER, nemecký psychiater

MRAČNÁ 
FAŠIZMU
Ak sa mračná fašizmu 
zaťahujú nad nami, 
aj nad celým svetom,
tak na vine nebude 
asi len horúce leto.

Eva JARÁBKOVÁ-CHABADOVÁ

PRIORITA
Hlavným 
problém 
koalície?
Rozdeliť sa 
o pozície

Ján HEINRICH

Vlado MEŠÁR

Kresba pre Bumerang: Konstantín KAZANČEV, Ukrajina
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Je pravda, že akási reklama u nás exis-
tovala aj pred rokom 1989. Ale keď sa tu 
niečo zlomilo, reklama prešla do útoku. To 
sa nedá zabudnúť – v jednej chvíli to vy-
zeralo tak, že na západ od našich hraníc 
všetci perú a ženy sú zavalené, mimo-
chodom u nás nedostatkovými, vložkami. 
Chvíľami som mal ako muž až pocit bez-
významnosti, pretože neviem si spome-
núť, čím zaútočila reklama na nás mužov. 
Fakt je, že ja osobne som bol dosť odolný 
a dodnes ma reklama nedokáže zasiah-
nuť. Bude to asi tým, že sa dokážem včas 
uhnúť a potom, že sa z nepochopiteľných 
dôvodov reklama zbavila humoru. Je to 
údajne dobrý kšeft (reklama, nie humor), 
a tak nepriebojní humoristi sa k reklame 
nedostanú. Doplácajú na to zadávatelia 

reklamy, pretože bez humoru sa jej do-
pad blíži k nule, doplácajú na to humoristi, 
pretože nedostávajú objednávky. Kto vie, 
či si niekto uvedomuje, že aj keď sa to ne-
zdá, stále je v tejto krajine dosť tých, ktorí 
by taký sprofanovaný produkt, ako je re-
klama vedeli dostať do roviny, kde by si 
plnila svoju úlohu a nenápadne by mohla 
aj zabávať.

Aj keď načo, bez humoru sa zaobídu 
rozhlas i televízia, bez humoru prežívajú 
noviny aj časopisy.

Spomínam si na taký zážitok súvisiaci 
s reklamou, keď si môj svokor vzdychol 
a poznamenal: „Keby tie filmy stále ne-

prerušovali tými reklamami.“
Zaujalo ma to, chcel som vedieť, kde tie 

filmy pozerá, že mu ich prerušujú reklamy. 
Keď mi vymenoval pár staníc, pochopil 
som, že ak niekto chce vidieť programy 
takýchto staníc (nebudem im robiť rekla-
mu) musí si odtrpieť aj to, z čoho žijú.

A tí, čo reklamy čítajú, či v nich účinkujú, 
zásadne kričia a smiešne intonujú, taká je 
maniera reklamy, byť hlučný, vtieravý. Ale 
stále je časť divákov, či poslucháčov, ktorí 
to akceptujú, niektorí sa na tom dokonca 
bavia. Asi to tak má byť. Napríklad Slo-
venský rozhlas, čas od času (okrem re-
klamných blokov) zahlási „to sa dobre po-
čúva“. Ja vždy akosi počujem „to sa nedá 
počúvať“, ale cieľom je zrejme presvedčiť 
poslucháčov, že v Slovenskom rozhlase 
sa aj tá najstupídnejšia relácia či pesnička 
„dobre počúva“.

A potom je ešte reklama, ktorá nena-
rába tými najprimitívnejšími prostriedka-
mi, ale stavia na inteligencii, tým pádom 
na vtipe, či zmysle pre humor toho, kto ju 
prezentuje. Nájdu sa aj také, prítomné sú 
najmä v židovskom humore. Príkladom 
takej reklamy je aj nasledujúci vtip.

Na ulici jedného mesta sa usadili traja 
miestni krajčíri. Prvý si vyvesil tabu-
ľu s nápisom: „Najlepší krajčír v meste“. 
Druhý hneď na to vyvesil inú tabuľu, na 
ktorej stálo: „Najlepší krajčír v celej kraji-
ne“. Tretí, ktorý chcel svojich konkurentov 
pretromfnúť sa skromne prezentoval: 
„Najlepší krajčír na tejto ulici“.

Píše Miroslav VICO
Kreslí Fedor VICO

SLOVNÍK (TAKMER) CUDZÍCH SLOVVREKLAMA
Skôr bonmot, ktorým moja žena upda-
tovala Herakleita:
Nestúpiš dvakrát na tú istú mínu.

❻ Stali ste sa niekedy objektom 
žartovania? Ako to na vás pôso-
bilo?
Niekedy? Skôr si kladiem otázku, 
kedy som ním nebol. Samozrejme 
ma to vždy ohromne potešilo – tak 
ako každého. Tak ako vás, čo to čítate.  
Objektom žartovania má totiž zásadne 
byť niekto iný, len nie my.

❼ Je pre vás humor nevyhnut-
nou súčasťou života, alebo sa 
bez humoru pokojne zaobídete?
Humorom je presiaknutý celý život 
a všetko naše konanie, ibaže si to nie 
vždy a nie každý všimneme. Keď si to 
všimneme, je to vždy zážitok. A najrad-
šej mám humor každej farby, pokiaľ 
bude čierna.

❽ Chcete sa sám seba na niečo 
opýtať ? Ak áno, dajte si na svoju 
otázku aj odpoveď.
Karl Kraus vraví, že najrozšírenejšia 
choroba je diagnóza. A tak sa sám seba 
pýtam, ako to, že tu vo svojich 96 ro-
koch ešte stále straším.
Jiří Suchý sa Miroslavovi Horníčkovi 
zveril, že sa naučil zabíjať dve muchy 
jednou ranou, takže ušetrí sto rán roč-
ne. Lenže čo s nimi? Horníček podotkol, 
že niektoré otázky je lepšie nechať ne-
zodpovedané. Som za.

NA CESTE DEJINAMI

Nebojme sa, rodáci. 
Nenamerajú nám demokraciu v krvi!

Tomáš JANOVIC

Keď nevieš kde, určite sa to 
dozvieš od toho, kto nevie kade.

Jiří NOVÁK

PREHĽAD TLAČE
Mnohým z toho tlak neskáče, 
len čitateľ zaplače, 
že boj s korupciou končí 
vždy prehľadom tlače

Mikuláš JARÁBEK

POLITOLOGIZMY Milana KENDU
PRECITLI ZO SNA
Počas normalizácie podaktorí precitli zo svojho chlapčenského sna 
o námorníctve rovno v kotolni.

KRÁSNE JE V TATRÁCH
Kto najúprimnejšie nôti „Krásne je v Tatrách“? Účtujúci čašníci 
z tatranských hotelov.

TOTO SME CHCELI?
Namiesto socializmu s ľ udskou tvárou máme tu kapitalizmus 
s charitatívnou maskou.

KOREKTÚRA KĽÚČOVÉHO HESLA
Ako môže pravda zvíťaziť, keď každý máme svoju?

Fedor VICO

Bobo PERNECKÝ

NEBEZPEČNÝ SVET
Najbezpečnejšie 
bude asi, 
ani vôbec nevystrčiť 
nohy z basy. 

Eva JARÁBKOVÁ-CHABADOVÁ

Andrej MIŠANEK

Kresba P. Branka:  
Emília BRANKOVÁ

Marcus Tullius CICERO,
rímsky republikánsky politik,
filozof v r. 48 pred Kr. o postavení 
v spoločnosti a prerozdelení moci

1 - chudobný = pracuje
2 - bohatý = ho využíva
3 - vojak = chráni oboch
4 - patca dane = platí všetkým trom
5 - tulák = odpočíva za všetkých štyroch
6 - opilec = pije za všetkých piatich
7 - bankár = okráda všetkých šiestich
8 - právnik = sa bije so všetkými siedmimi
9 - lekár = zabíja všetkch osem
10 - hrobár = pochováva všetkých deviatich
11 - politik = žije zo všetkých desiatich

Zmenilo sa niečo od tej doby?

MINITRAGÉDIA
Keď v televíznych reláciách diskutuje náš predseda vlády s naším 
premiérom, to je normálne. Je však tragédiou, keď do toho kváka redaktor! 

Ján GREXA

MIMIKRY
Filantropia
charita 
fajn maskujú
korytá.

Ján HEINRICH
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CHUDOBA V UFÓNSKU

Vlasy ufónovi 
na temene zredli.
Nevie kedy jeho deti 
poslednýkrát jedli.

UFÓN V KADERNÍCTVE

Nariekala kaderníčka, 
bude mať hladovku.
Do vrecka jej vložil mincu 

- a ukradol stovku.

UFOGRAMY 
Tomáša M A J E R N Í K A

POZORUHODNÉ VÝROKY

Kedysi dávno, keď Slováci museli 
ešte hovoriť po sloviansky, slovi-
novsky, slovansky a tak všelijako, 
vznikali rôzne organizácie (napr. 
Matica slovenská) a strany (napr. 
Slovenská národná strana). Tie mali 
za úlohu povznášať a povznášať 
obyvateľstvo až do takej miery, že 
ho nakoniec povzniesli. Ani sami 
netušili, ako sa im to podarilo, pre-
tože, ako sa neskôr ukázalo v Matici 
aj v Strane išlo vždy o niečo iné ako 
o povznášanie. A to iné sa s odstu-
pom času začalo výrazne rysovať. 
V Matici slovenskej sa nehospodá-
rilo, ale šafárilo, Slovenská národná 
strany strká vytrvalo do popredia 
ľudí skorumpovaných.

Jednoducho, nevšimli si, že národ 
sa už sformoval, že má už aj akú-ta-
kú inteligenciu, že vyrába autá, na 
ktorých sa zakladatelia Matice slo-
venskej ešte nevozili, a ani presne 
nevedeli, čo to je, alebo čo to bude. 

Dnešní páni už pochopili, že taká 
Matica je už v súčasnosti anachro-
nizmom, ale nemali dosť odvahy 
ju zrušiť, tak to vzali z iného konca, 
začali ju rozkrádať s tým, že takým-

to spôsobom postupne zanikne. 
Na podobnom princípe mala ísť 
dostratena, a teda do minulosti aj 
Slovenská národná strana. Naj-
väčšiu zásluhu o jej likvidáciu mal 
a stále má Ján Slota, len jeho snahy 
neboli správne pochopené. Je fakt, 
že pri likvidácii strany bol občas 
akoby opitý, ale opitý nebol z alko-
holu, ale z úspechov, ktoré pri likvi-
dácii strany zaznamenal.

SPRÁVY
SLOVENSKEJ 
MALEJ 
STRANY

Fero MRÁZ              

Spoločenskej smotánke neprekáža maslo na hlave. / Milan KENDA

ZA KORUPCIJU!
Gdeže jě to, gde asi,
pán da Silva do basy?
V Brazíliji iné časy,
ket vybereš cuzí kasy.
Né jak u nás v Haluškovjě,
my žijěme v druhej dobjě.
Zákon ten Ho zhora chráňí
a skutku stat sa na furt bráňí...
Šak polepšit sa do basy
chodzá z ludu kamasi.
Tak.

Dedo Pejo

Radek STESKA

Prvého „matičiara“, ktorý 
bol zároveň členom SNS, 
vyrobili v Japonsku. Člena 
SMS (Slovenskej malej strany) 
vyrobili tiež v Japonsku, ale 
ten je taký malý, že nepripadá 
do úvahy ho fotografovať.

Vlado KOLESÁR

-mv-

Milan KUPECKÝ/ Aforizmy
•	 Dnešné časy žičia vegetariánstvu. Hrozí nám, že sa budeme pásť.

•	 Kto chce vzlietnuť do výšin, musí najprv zistiť, odkiaľ fúka vietor.

•	 Už ani v Kovošrote dnes nenájdete človeka so železným zdravím.

•	 Nemenovaný poslanec parlamentu sa vraj zdržal hlasovania.  
Nezobudil sa.

•	 Niektorí ľudia akoby si koledovali o peklo. Už na zemi podkurujú.

•	 Každý je múdry po svadbe, futbalovom zápase a po voľbách.

DIALÓG
- Miláčik, čomu sa smeješ?
- Ále, na vlastnej hlúposti.
- A čože tak málo?
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Marcel KRIŠTOFOVIČ

V čase hospodárskej krízy bolo všetko 
na prídel a boli prísne kvóty na všet-
ky potraviny. Kohn a Mayer chovali 
husi a načierno ich predávali. Kohnovi 
sa darilo, ale Mayerovi nie. Príde za 
Kohnom a vraví:
„Počúvajte, Kohn, ako to, že vám ten 
kšeft ide a mne nie? Ako sa o vás ľudia 
dozvedia?“
„Ale Mayer, to je veľmi jednoduché – 
každý týždeň mám v Národnej politike 
inzerát – a ide to ako po masle.“
Mayer si teda tiež dá inzerát – „Alfonz 
Mayer, predaj husí po 200 korún“ – ale 
hneď na druhý deň sú uňho financi, 
všetko mu zhabú a ešte musí zaplatiť 
tisíc korún pokutu. Kohn sa na to poze-
rá medzi dverami a potom vraví:
„Teda Mayer, vy ste úplne strelený! 
Takto na plnú hubu vytrúbiť, že pre-
dávate husi, keď je to zakázané. To sa 
potom nečudujte, že vám kšefty nejdú.“
„Ale Kohn, veď sami ste povedali, že 
každý týždeň si dávate inzerát...“
„No áno, ale to nesmiete povedať tak 
z mosta doprosta. V mojom inzerá-
te stojí: „Včera som stratil na hlavnej 
stanici dvesto korún. Poctivý nálezca 
dostane ako nálezné vykŕmenú hus.“ 
A to by ste neverili, Mayer, každý deň 
tu mám tak desať, pätnásť poctivých 
nálezcov.“

• • •
Chodí Ježiš po svete, či ho niekde po-
znajú. V Amerike má každý dosť svojich 
starostí, v Rusku sa nikto nepozerá ni-
komu do očí, v Afrike o ňom nikdy ne-
počuli – jednoducho nikto ho nepoznal. 
A tak už márne chodí po svete niekoľ-
ko rokov. Nakoniec príde do Izraela. 
Dokonca až do Jeruzalema. A tam sedí 
Kohn pred domom a pofajčieva si. Len 
čo ho Kohn zbadá, vyskočí, otočí sa do 
dverí a zakričí: „Mojžiš, Izák, rýchlo pri-
neste klince a kladivo, už je tu zas.“

• • •
Aby ušetril, učí Abrahám šoférovať 
svoju ženu sám. V jednom kopci zrazu 
zlyhajú brzdy:
„Bože dobrý, Abrahám, čo mám robiť?“
„Hlavne si zachovaj chladnú hlavu 
a skús naraziť do niečoho lacného.“ 
Príde Leibe za rabínom: 
„Rabi, poraď mi, zle sa mi vodí, obchody 
sa nehýbu, neviem, čo sa stalo. A pri-
tom hneď tu vedľa, taký Gross! Má ob-
chod s takým istým sortimentom ako 
ja – a jemu sa darí veľmi dobre. Ako 
je to možné, že jemu sa kšefty hýbu 
a mne nie?“
Rabín sa zamyslí. 
„Príčina je jednoduchá a prirodzená. 
Grossovi sa vodí dobre, pretože sa 
stará iba o jeden obchod. Na to mu sily 
aj rozum stačia. Ale ty, Leibe, sa staráš 
o dva obchody, o svoj aj o jeho. A na to 
nemáš ani dosť síl, ani dosť rozumu.“

•Ž I D O V S K É
A N E K D O T Y

(franc. pour féliciter) je 

v spojení s letopočtom 

skratka blahoprajnej 

novoročnej formulky. S láskavým 

dovolením autorov pokračujeme 

v publikovaní týchto malých súkrom-

ných dielok (a donedávna i celkom 

intímnych s provokatívnym obsahom, 

ktoré autori do redakcií radšej ani ne-

posielali), ktoré si od nepamäti vymie-

ňajú medzi sebou známi na sklonku 

uplynulého roka. Odkedy však funguje 

internet, tak v poštovej obálke už iba 

zriedkavo. Ak teda máte vo svojej 

zbierke vtipné alebo inak zaujímavé 

novoročenky, ktoré by mohli zaujať aj 

našich čitateľov, prosíme o ich zaslanie 

do redakcie. 

PF
HORKO

Či má méno Pablo, Pedro,
na Záhorí spadlo vedro.

Fúklo na nás horko z tróp,
ket máš čím, sa chuadz a krop!

Ket máš klímu, tak ju pusť,
nech nemáš doma zajtra púšť.

Dodržuj aj režim pitný
a z krígla si rádňe vytňi.

Pred teplem sa utéct nedá,
furt sa pocíš jak to tela.
Od potu je odór kyslý,

na Marku si nepomyslíš.

Na betóne mjěst a na asfalce,
popálil si´s v botách palce.

A f činžákoch vyhrítých,
neschuadzíš si čelo, rit.

Na vzduch, co zastal, nechytá sa aňi 
fén,

polévací auto a snát vodotrysk 
z fontány len.

A Miss z potu v ťesném tričku,
neschová sa v žádném kríčku.

Spat sa nedá, po dychu si lapáš,
prevaluješ sa a odkopáváš.
Obudzíš sa sto krát za noc
a sňívá sa ťi o zimjě Vánoc.

Proč to takto mosí byt,
jak čovjek bude v horku žit?

Ná, ket začal Boží dzílo všeljak marit, 
ucící, jak sa v pekli bude za trest varit. 

Ket nedonde déžď, či búrka,
fčil pomože ťi černá burka.

Lúče sunka zahalíš
aj svjědomí v ňí nájde skrýš.

Dedo Pejo
(uvarený na tvrdo)

Dobre nás to naučili, 
tí čo myslia za nás, 
pravdu šepkať potichu 
a lož kričať nahlas.

Uťahovať opasok 
odmietam bez vďaky, 
remeň už je v zastavárni, 
kupujem si traky.
Uťahovať opasok 
je mi proti srsti, 
obídem sa bez neho, 
gate držím v hrsti.

O živých len dobre vravte, 
klebety hádžte na kopu, 
nebožtíkom je to jedno, 
ale živí, tí vás nakopú.

Kresba a texty: Ladislav BELICA

Dušan MALOTA

Jozef KOBRA-KUČERA Miroslav MOTYČÍK

Marián PALKO

OZVENY
•	 Politici sa musia pripraviť, vyť, vyť, vyť...

•	 Arogantný postup? Tup! Tup! Tup!

•	 Nakŕmil rukojemníkov, kov, kov, kov...

•	 Červený kumpán? Pán! Pán! Pán!

•	 Bože, tak nám dopraj, raj, raj, raj...

•	 Jadrová energetika, tká, tiká, tiká...

•	 Nenadávajte, dávajte, dávajte, 
dávajte...

Peter GOSSÁNYI / Aforizmy
•	 Zaslepenosť vedie do slepej uličky. 

•	 Tí, čo majú v hlave piliny, si z toho nerobia ťažkú hlavu.

•	 Muži by si nevesty nemali hľadať v nevestincoch.

•	 Čo z toho, že v riekach pláva množstvo rýb, keď plávajú hore 
bruchom?

•	 Mnohí ľudia sa zo zimného spánku prebúdzajú do jarnej únavy.

Hlásenie v miestnom rozhlase:
- Pozor, pozor! Na kúpalisku sa stratili dva kľúče. Jeden takýto 
a druhý dózický.

• • •
Pozostalí hádžu na rakvu kvety, iba svokra hodí na hrob nie-
čo, čo buchne o veko: Nuž čo, kvety už nemali, tak som kúpila 
bonboniéru.

• • •
Sťažuje sa sekretárka:
- Pán riaditeľ, váš námestník ma stále obchytkáva!
- Alke slečna, majte pochopenie. Sme veľký podnik a ja na všetko 
nestačím.

• • •
- Tak, Ferinko, ako sa darí tvojej mamičke? Už je jej lepšie?
- Asi už bude celkom zdravá. Včera mi dala pár faciek, ale na 
ocina si ešte netrúfa.

Marcel KRIŠTOFOVIČ

Roman JURKAS
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ZA(ČUDO)VANIE
Prečo sa hneď kadejaká hlúposť vy-

dáva za ľudovú múdrosť?

Stano VEREŠVÁRSKY

ŽELEZNIČNÉ UZLY LACA TORMU

ČERTOVSKÉ OBRÁZKY ĽUBA RADENU

OBJEKTIVITA
Pro formování názorú sa nejvhodnější 

formou jeví, když zítřek o včerejšku 

raději moc neví...

Zdeněk JANAS

Jano VALTER

Hvaryť Vasyľ kamaratovi.
- Dnyskaj mať žena narodenyny a ja 
iši ne znam, što ji podaruvaty...
-Pryď domiv terezvyj...
-Dumaš?
Čekaj , ale, však ne mať okruhly...!

• • •
Varuvaňa:
- Kiď ide ku tobi hora a ty ne jes 
mohamed, tak utikaj, bo to na 100 
procent lavina...

• • •
Facebook. Zoznamuvaňa.
- Jake maš šumne meno, Maričko...
- Však i tvoje ne brydke, Mychale...
- A tiko mirjaš, jaka jes vysoka...?
- 155 cm...
- Ta ty jes poťim, taka mala princezna...
- Hej...
- A tiko važyš?
- Iši menše, 120...

•R U S N Á C K E
O K I E N K O

Dve kamarátky v obchodnom dome:
- Čo nakupuješ?
- Látku na svadobné šaty. O dva mesiace sa 
vydávam.
- Gratulujem. A vybrala si si dobre?
- Prirodzene. Je to prvotriedna látka.

• • •
Pred bránou domu sa stretnú dvaja opití:
- Nazdar, ja som Ďoďo Durný.
- Fakt? A ja som tiš Ďoďo Durný.
- Aľe ja tutok bivam.
- Aľe i ja tu bivam.
- To ňeňi možne, to nam muši dachto vy-
švetľ ic.
Vstúpia do domu, zazvonia, vyjde von 
žena a nahnevane vraví:
- No to je teda niečo! Otec a syn- a obaja 
ožratí ako svine!

• • •
- Mami, čo je to anjel?
- To je také dievčatko ako ty, ale má krídla 
a môže lietať.
- Tak prečo hovorí ocino mojej operke, že je 
anjel, keď nevie lietať?
- Zatiaľ nie, ale čoskoro poletí!

• • •
Lekár: - Mali by ste prestať fajčiť.
Pacient: - Ta teras, kec som už do teho 
teľo investoval?

Pýta sa uvádzačky návštevník divadla:
- Ako dlho trvá dnešné predstavenie? – Ako kedy. Niekedy dve 
hodiny, inokedy hodinu, ale stáva sa, že aj kratšie. Hráme totiž do 
posledného diváka.

HUMORIÁDA
Čašník zbadá, ako si hosť čistí príbor obrusom a napomína ho:
Prepáčte, pane, ale to nerobte. Po prvé, príbor je čistý. A po druhé, pozrite sa, ako ste 
nám zašpinili obrus!

Drago MIKA 

ŠEDZME BOŽE...
Okradnuc še ňeda
Ľem tot, co ňič ňema,
Co ma od modľeňa
Zodarte koľena.

Ukradnuc še ňeda
Ľem tam, dze ňit z čoho. 
Ňeška už živanoch
Ňebiju z batohom. 

Kradňe chudobina, 
Kradňu i bohati - 
Chto še da okradnuc,
Sam je vinovati. 

Dajedni od hladu, 
Dajedni zo zviku.
Ľem Ustava chraňi 
Našu republiku. 

Dakedi zlodzejom
Odcinal kat ruki.
U nas tot paragraf
Ňedava zaruki.

Chto bi vecka robil
Na tote kaľiki?
Daľej še med ľiže, 
Jedza cukerľiki. 

Raz še živan straci, 
Raz chtoška pochibi - 
Zakon ňedovoľi
Harpunovac ribi. 

Ruka ruku z midlom
Od brudu umiva.
Za každu kauzu še 
Zlodzejina skriva. 

Pod šumni pokrovec 
Kauza še zamece -
Z veľkoho pripadu
Ostaňe ľem šmece. 

Kauzi še sprataju, 
Zostaňu kauzički.
Cma biva pod lampu, 
Ňechcu horec švički. 

Šicko u nas hluche, 
Šicko u nas šľepe.
Hrabľi k sebe hrabu,
Kosa še vikľepe.

Furt še kradnuc budze,
Každi chce mac vecej.
Gluposc ňeodľita, 
Rozum ňepriľecel. 

I chto ňechce, kradňe - 
Život ho prinuci.
Co dzedo ňescihnul, 
To dokradňu vnuci. 

Pejc paľci, šesta dlaň - 
Take heslo placi.
Odžubu čľoveka 
Ňeraz kamaraci. 

Okradňu ce šmejdzi
I tvoja rodzina.
Davno še tracila 
Slaňína z komina. 

Viluňdžara šmejdzi
Peňeži od ľudzi.
Okradnuti še dosc
Ňeskoro prebudzi. 

Pred karčmu z lancami
Omotani stoli - 
Najvecej še živan
Od živana boji. 

Bicigľi kapčame
Gu slupu, gu stromu - 
Ľucka mudrosc kaže
Ňeveric ňikomu. 

Kradňu še motori,
Peňeži, mobili... - 
Už cali štat kradňe,
Jak čarni tak bili. 

Meska policija 
Poviša kameri.
Spiti bezdomovec
Trižbomu ňeveri. 

Češko še dostaňe
Živan do zaberu. 

Toti dolou kradňu, 
Tamti hore beru. 

Ňeprikľincujece
Poľo, firmu, chižu...
O ňehnuceľnosci
Mafiji še hrižu. 

Chudobnomu kavej 
Zos harčka vikipi.
Zlodzej viskakuje
Jak kengura Skipi. 

Ňe šickim še ujdze
Porjadna viplata.
Tunelar s peňežmi
Frišno še viprata. 

Paragraf chudobe 
Do kartoch ňehraje.
Ňeška stoja šori
Na daňovo raje. 

Ňeraz živan kriči: 
-Lapajce živana!
Peňeži i konta
Tema požehnana. 

Verjaci živan še 
Z hrichu vispoveda.
Po troch Očenašoch
Hrichi ďabloj preda. 

Prikazaňe kaže - 
Pitaj, no ňezbijaj!
Bibľiju ňečita
Aňi jeden živan. 

MALÝ KURZ  
VEĽKOOZOROV-
ČINY:
Batoh - bič
Cukerľ iki - cukríky
Lanc - reťaz
Lapac - chytať
Odžubac - oklamať
Šmece - smeti
Vilundžaric - vymámiť 
podvodom
Živan - zlodej 
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KOHO ODMENIŤ BÝVA VAČŠINOU 

JASNEJŠIE, AKO ZA ČO. 
-xy-

S P A R E N T Y

V SÍTI
Svět je zamořen blbci. 
Většina lidí demokra-
ticky zvolila své vlád-
ce – a ti kteří vládnou 
jsou dokladem věty 
předchozí.

Po příštích volbách 
může vládnout někdo, 

kdo silou svých procent ovládne post 
premiéra, ministra vnitra, spravedlnosti, 
a když se Lucifer spolčí s Belzebubem, 
možná pohne i ústavou.

V takovém okamžiku napadne rozum-
ného člověka emigrovat, slušného, po-
malejšího, pohodlnějšího nebo optimistu 
zůstat a věci napravovat. Jenže škody, 
které dnes a denně pácháme sami proti 
sobě, učiní odpor obtížným.

Uloveni reklamami, módními vlnami 
a nechce se mi ani přemýšlet čím vším, 
zřídili jsme si spoustu platebních karet,-
chytrých telefonů, navigací, wifi připojení 
k počítači. Pod heslem za větší bezpeč-
nost radujeme se z každé bezpečnostní 
kamery, která sleduje zlosyny před na-
ším domem, aniž bychom si uvědomili, že 
sleduje hlavně nás. Jsme prošpiclováni 
skrz naskrz. Napíšeme na facebook slovo 
cikáně a už nám blokují stránky. Podívá-
me se v počítači, kolik stojí lednice a už 
máme na čtrnáct dní o inzeráty postará-
no. Podíváme se na lechtivých stránkách 
na bobra a už nám nabízejí v dosahu 
kilometru kurvičku. A to, že kamarád 
hospodský poslal z letiště esemesku, že 
bombu s dusíkem přivezou odpoledne 
a třeba ji vyměnit – a dodneška nemů-
že tu odeslanou esemesku vymazat... to 

všechno mluví o tom, že se nám dívají do 
talíře, pod ruku, pod peřinu, fuj!

S takovou těžko se dělá underground.

 Mysleme na to, že nemusí o nás 
všechno vědět. To, že si dnes řekne-
te – klidně jim na sebe všechno řeknu, 
nemusím nic skrývat, nic špatného ne-
dělám, neznamená, že nenastane doba, 
kdy bude třeba skrývat to, co kupujete, 
co jíte, co pijete, jaké užíváte léky, co 
čtete a sledujete na počítači, kdy bude 
třeba podrobnosti našich životů tajit, kdy 

budeme potřebovat žít bez zbytečných 
stop. Budeme zkrátka v odboji. Proti ne-
příteli, který vzejde nejspíš z demokratic-
kých voleb. A tím se vracím k větě druhé 
a první.

VERŠÍČKY  
NA ŠKOLSKÉ  
PERLIČKY
Prízemie najnižším
poschodím domu je.
O Číne každý vie,
že sa tam ryžuje.
Na plesy maškarné
nosíme maskáče.
S úsmevom na tvári
herec si poplače.
Studničky vzniknú, keď
zastanú pramene.
Bandážou voláme
pre bandy väzenie.
Vták s nohou zlomenou
uletel s barlami.
Nijaký ramadan
nesmie byť bez ramy.
V noci Zem okolo
Mesiaca obieha.
Vypchatá príroda
skrášľuje múzea.
Mačke sa po rusky
koťuha hovorí.
Hory sú miestom, kde
vznikajú horory.
Pacientom s vetrami
pomôžu vetrone.
Koňak je najlepším
nápojom pre kone.

Jozef BILY

•	 Poznáme vodu tvrdú, mäkkú a obo-
jakú.

•	 Z tekutín najhoršie zamŕza horúci 
čaj.

•	 Na horách je krásny rozhľad, ale ne-
smie byť vidieť hmlu.

•	 Prameň je miesto, kde pramení 
more.

•	 V rybníkoch sa pestuje voda na leto, 
keď je sucho.

•	 Gejzír je vodopád, ktorý tečie 
smerom hore.

•	 Rozvodie je, keď sa dve rieky rozvá-
dzajú.

•	 Voda si dokáže urobiť koryto 
aj cez hory. Preto máme niekde 
mokré priesmyky.

•	 Najobyčajnejší produkt zeme je 
blato.

•	 Víchrica nastane, keď vietor uhá-
ňa ako rýchlik.

•	 Tajfún je, keď tam potom už nič nie 
je.

•	 Štyri základné živly sú oheň, 
vzduch a mydlo.

•	 Je dobré, že vietor a voda v našom 
povetrí ešte sú.

Perličky
so školy a okol

ia

T R A N

NECH ŽIJE ŠPORT!
Veru, nech len na Slovensku žije, a neživorí! Šport je predsa všeobecne prospešný 
takmer ako verejnoprospešné práce, a mladí ho majú rozhodne radšej ako 
tie práce. Ale preto, aby naozaj žil a prosperoval, a nielen prežíval ako srbskí 
gastarbeitri bez slovenského pracovného povolenia, treba niečo urobiť. Rozmýšľal 
som nad tým snáď dlhšie ako vyšetrovatelia samoúnosu, a práve som na to prišiel!!

To zistenie je pritom také jednoduché a geniálne, ako sociálne opatrenia pána 
premiéra financované z rezervy vlády. Ba dokonca ešte lepšie, lebo nepotrebuje 
milióny – stačí premenovať nejakých pár obcí miest a mestečiek na Slovensku 
a šport sa začne rozvíjať nevídaným tempom! Že nechápete, čo myslím!? Tak 
poďme na to!

U niektorých názvov obcí to je jednoduché – stačí čosi pridať a efekt je 
zaručený. Napríklad obec Belá – prívlastok Športová Belá určite nenechá nikoho 
na pochybnostiach. Z obce Lovce by boli Futbalovce, z obce Dvorec nech je 
Tenisový, alebo Volejbalový Dvorec – podľa toho, ku ktorému športu tam majú 
bližšie. Drahovce doplníme na Cyklistické Drahovce, nech má aj Peťo Sagan niečo, 
keď ho tak nespravodlivo vylúčili z Tour de France! A Hodkovce budú Hokejovce, 
Handlová Handbalová, a Baláže - Volejbaláže! 

Avšak tvoriť sa dá oveľa viac. Obec Trávnik premenujme na Futbalový Trávnik, 
Utekáč na Víťazný Utekáč, nech to má nejaký zmysel a Okrúhle bude lepšie 
vyzerať s názvom Okrúhle Víťazstvo! Dunajský Klátov opravíme na Dunajský 
Rafting, z Obce Častá sa stane Častá Výhra, a aj Plavecký Štvrtok doplňme na 
Plavecký Víťazný Štvrtok, nech to je konkrétnejšie! Možností je skutočne mnoho 
– obec Horná Seč by mohla byť Šermiarska Seč, a Balog nad Ipľom trebárs 
Futbalog nad Ipľom, veď vieme, čo robia futbalisti najradšej po zápase! Tvorivosť 
môže byť aj rozsiahlejšia – obec Hradisko by napríklad mohla získať dlhší názov 
Hradiskokance do Výšky, Chrabrany zasa Basketbalové Chrabrany, či Fintice 
doplňme na Futbalové Fintice. A zachováme pritom aj regionálne špecifiká – 
Rovinka bude Cieľová Rovinka, Baláže doplňme na Volejbaláže a Plaveč na 
Olympijský Plaveč.

Áno, niečo sa núka aj zmeniť., napríklad Zlaté Moravce budú určite lepšie znieť 
ako Zlaté Medailovce, či Horné Plachtince ako výstižnejšie Horné Plachetnice! 
Možností je nepreberne, preto tomu športu konečne pomôžme, a víťazi, finalisti, 
medailisti, majstri Európy, sveta, či olympijskí víťazi sa nám budú len tak hrnúť! 
Že kam? No predsa na úrad vlády a na hrad, aby im páni - premiér aj prezident 
poďakovali..!?

Stanislav VEREŠVÁRSKY

Juraj CAJCHAN

V AFRIKE 
Tam vraj ženy predávajú 

sťa dobytok z jarma.

Však by si ma nepredal? 

Isteže nie, drahá moja, 

dal by som ťa zdarma.
Emília MOLČÁNIOVÁ

Zdeněk MAREŠ

Na základe dohody o reciproci-
te publikujeme niektoré materiály 
z českého humoristického časopisu 
SORRY.

Ivan POPOVIČ

Laco TVERĎÁK

Josef BROŽEK Mikuláš SLIACKY

f.
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TESTOVACÍ ZÁHRYZOK- ŠANCA PRE VÁS
Koľ ko meriate? ÁNO NIE
a) Ste vy ale starý nemravník! .................................................1 ...............3
b) Som vyšší od tých, čo sú odo mňa nižší .......................8  .............17

Máte bradu, alebo plešinu?
c) Konexie .........................................................................................25  ........... 6
d) Neviem, od rána som nebola doma ...............................0  ............ 15

A čo vaša hmotnosť ?
e) Vážim viac ako človek ........................................................... 13  ........... 10
f) Má sa dobre. Mám ju pozdraviť? ...................................... 77 ..............5

SÚČET: Ak ste odpovedali aspoň 3-krát áno, znamená to nie. Keď ste odpovedali 
najmenej 9-krát nie, výsledok je áno, ja wohl, igen, da, jo, ta ňe?!

Rasťo VISOKAI

MÔŽETE ĽUTOVAŤ...
Ak ste sa nedostali k predošlým číslam Bumerangu, môžete to hlboko ľutovať, lebo 

ste sa v nich mohli o.i. dočítať, že na dámskej toalete istého prešovského kina pristihli 

bezdomovca Šaňa B., ktorý predstieral menzes, že Marillyn Monroeová bola černoška, 

že v košickom erotickom salóne obslúžili papagája, ktorý hovorí ľudskou rečou, že 

mimozemšťania prepadli spešninový vlak do Humenného, že náš spolupracovník 

Milan Lechan je pravnučkou Márie Terézie, že šikmá veža v Pise spadla od smiechu 

pri čítaní nášho časopisu, že Jásil Arafat vstal z mŕtvych a navštívil staničný bufet 

v Kysaku, že v Afrike idú na odbyt naše ohrievacie telesá, že Igot. Š. z Trnavy po 

konzumácii psieho gulášu breše, stráži obydlie a chodí si k susedom zahrabávať kosti, 

a tak ďalej... a to ešte nespomíname ďalšie pútavé materiály. 

Preto si nezabudnite zaobstarať náš časopis, ktorý prekvapí, poteší i pobaví. Je 

nenápadne ukrytý každú druhú sobotu v denníku Šport.

V polovici júla t.r. sa vo Františkových 
Lázňach v Čechách uskutočnil 2. ročník 
Medzinárodného festivalu kresleného 
humoru. Festival bol súťažný a autori 
(bolo ich 167 zo 42 štátov) kreslili na 

témy: C.K. Rakúsko-Uhorsko a Ohrozené 
zvieratá.
Hlavnú cenu si bol prevziať Olexy 
KUSTOVKY z Ukrajiny. Ďalšie ceny 
získal: Klaus PITTER ( Rakúsko), Vladimír 
PAVLÍK (Slovensko) a István KELEMEN 
(Maďarsko). Okrem toho porota udelila aj 
niekoľko zvláštnych cien.

V ORDINÁCII
- Tak a od zajtra nijaký alkohol, žiad-
ne ženy, nijaké nákupy!
- A to už prečo, pán doktor?
- Aby ste mali peniaze na účet, ktorý 
vám vystavím.

Čo má napísané pyrotechnik na 

chrbte?
Keď ma uvidíte utekať, snažte sa ma 

predbehnúť.

Pán doktor, čo mám robiť, aby som sa 
odnaučil fajčiť?
- Skúste to so žuvačkou.
- Už som to skúšal, ale tá sa nedá za-
páliť.

• • •
Zastaví šofér s autom pri prostitút-
ke:
- Čo spravíš za 100 eur?
- Všetko.
- Tak sadaj, ideme betónovať.

• • •
TELEFONÁT
- Ahoj, miláčik, čo robíš?
- Ležím v posteli a myslím na teba.
- A ty?
- Som na diskotéke a stojím za tebou.

Marcel KRIŠTOFOVIČ

Ivan KOVÁČIK

HUMOR V KÚPEĽOCH

Oleksy KUSTOVSKY

Vladimír PAVLÍK
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B A Č I K O VA
M U D R O S C
Vof slove Prešov še 
piše velke pismeno,  
bo to je veľ ke mesto.

DEREŠ FEDORA VICA

Najbližšie číslo 

časopisu Bumerang 

nájdete vložené v denníku 

Šport

v sobotu 

26. augusta

Jedzte cesnak 
a cibuľu, aby ste mali 
zdravé bacily.

s

VÝROKY SLÁVNYCH

"Nerada 
chodím do 

kina. Človek 
si to nemôže 

pretáčať, 
takže musí 
po celý čas 

premýšľať "

JEDINÁ OTÁZKA
ALEBO

VY SA PÝTATE, 
MY ODPOVEDÁME

V posledných rokoch sme svedkami veľkých, ba až extrémnych výkyvov počasia., keď dlhé úmorné horúčavy vystriedajú dlhotrvajúce dažde s následnými záplavami.
Náš čitateľ I.S. z Pomykova nad Torysou sa nás v tejto súvislosti pýta: Kedz sce take mudre, ta povidzce, či už dakedy prestaňe padac?

- Určite prestane, lebo doteraz vždy prestalo.

  BRITNEY SPEARS (35) speváčka  

ZO ŠARIŠA
Moja frajirka sebe dneška obľ ikla dres 
Slovana Bratislava.
Robi dajaki že socialni projekt a chcela znac 
jak budu ľudze na vichodze na toto reagovac.
Dneška už bula opľuta, obľata zos kavu, 
bulo jej vinadane do šaľenich kravoch, skoro 
dostala i po papuľ i či jej nedziga... 
...a to ňechcem vidzec co budze jak vijdze zos 
domu na uľ icu...

LETMÝ LETNÝ 
ZÁZNAM
Jedna mucha ľecela okolo 

druhej a druha okolo pol trecej. 

Dovidzeňa!
MT

Čerstvo rozvedená žena vraví kamoške:
- Sranda! Súd pridelil manželovi po rozvode všetky tri deti a pri-
tom ani jedno nie je jeho.

Dežo v krčme vraví:
- Chlopi, keľo ras vam mam hutorec, že ja ňe som Cigaň?! 
Som čarni ľem zato, že moja macer me mala zos komiňa-
rom!

Profesionálny fut-

bal niekedy pripo-

mína skôr amatérske 

divadlo.

Stano VEREŠVÁRSKY

GRILOVANÉ 
KOMÁRIE 
STEHIENKA
Počas horúceho letného večera si sad-
neme čo najbližšie k močiaru a patrične 
sa obnažíme. 

Komáre, ktoré nám celý ten čas 
pijú krv, lovíme a to až dovtedy, kým 
máme dosť krvi (na jeden liter odsatej 
krvi môžeme chytiť až 1400 komá-
rov). Nachytané komáre rozporcujeme, 
stehienka odložíme nabok a zo zvyšku 
si uvaríme chutnú polievku.

Stehienka jemne naklepeme, napi-
cháme na ražeň, pričom musíme do-
držať poradie: pravé, ľavé, pravé, ľavé, 
atď... , až po 405-te. Potom stehienka 
grilujeme na mierne zahasenom ohni.

Ako prílohu podávame nezaplatené 
šeky za inkaso.

Želáme vám ničím nerušenú (teda 
najmä komármi) dobrú chuť !

-atak-
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FOLKLÓRNE 
OKIENKO
Šedzi dzivka za stoľikom
jak ruživi kvet, 
viplakala čarne oči, 
zmeňil še jej svet.

A čom fňukaš, 
co narikaš,
ceže ci je žaľ?

To za novim Bumerangom, 
co ši mi ho vžal.

Čom ši tedi ňeslizila, 
kec mi ci ho bral?

Ja dumala, najmilejši, 
že ši ľem tak figľoval.

Feri HATIŽAK

Bruno HORECKÝ
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Hovorí manžel svojej polovičke:
-Tánička, človek, ktorý nedokáže hovoriť tak, aby mu iní 
rozumeli, je debil... Chápeš ma?
- Nie, drahý, nechápem.

Pravú ruku vám 

neukážem. Mám na 

nej vytetované celé 

číslo Bumerangu


