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Svetlana 
ŠKOVRANOVÁ,

herečka Divadlo Alexandra 
Duchnoviča v Prešove

❶ Poznáte nejakú (máte ne
jakú vlastnú) definíciu humo
ru?
Humor sa nedá definovať. Je to 
taký zázrak ako život sám.

❷ Stala sa vám niekedy hu
morná (veselá) príhoda, ktorá 
by mohla pobaviť aj našich 
čitateľov?
Stala - keď som sa narodila. Ale 
o jednej príhode sa rada zmienim. 
Keď už som bola na Zemi ako-tak 
„ubytovaná“, vyzbrojená akými - 
takými vedomosťami, lákali ma 
divadelné dosky, ktoré vraj zna-
menajú svet. A zrazu som na nich 
stála. Hneď ma, ako začiatočníč-
ku v činohre (odborne - elévku) 
„zapasovali“ do inscenácie Kubo. 
O týždeň sme išli na divadelný 
zájazd. Nedokážem opísať moje 
emócie. V šatni sa kolegovia vy-
zliekali, obliekali na seba divadel-
né kostýmy, šminkovali sa (vtedy 
aj chlapi). Nenápadne som ich 
pozorovala a „napodobňovala“. 
O chvíľu nás vtedajší vedúci zá-
jazdu upozornil, aby sme dávali 
pozor pri nástupe na scénu, lebo 
dvere zo šatne na javisko sú ne-
jaké nízke a schodíky tak trochu 
pohyblivé. Potom nasledoval 
„povel“ - začíname. Ako slušnosť 
káže, išla som za kolegami ako 
posledná a moja hlava sa predsa 
dramaticky stretla so zníženou zá-
rubňou. Pred očami mi zatancova-
li hviezdičky... Zrazu som bola na 
javisku... Jeden kolega, ktorý sa 
odjakživa kamarátil s pánom Hu-
morom, dal mi do rúk vedro. Ne-
vedela som čo s ním. Nakoniec ma 
vyslobodil starší kolega. Zobral 
vedro a zašepkal, aby som išla do 
rohu k dievčatám na priadky... Čo 
ja viem? Možno práve tá zárubňa 
má na svedomí, že som stále v di-
vadle.

❸ Ktorá oblasť spoločenské
ho života je podľa vás najväč
ším inšpirátorom humoru?
Život v paneláku. V tom našom 
vchode sme roky „bojovali“ všet-
kými zákonnými prostriedkami 
s jednou „mačkarkou“, ktorá 
v jednoizbovom byte „držala“ 
na pokračovanie nespočetné 
množstvo mačiek (odhad 19 +). 
Neočkovaných, podvyživených, 
pretože ani sama nemá na jedlo. 
Smradom zamorené schodisko, 
byty... Čo je na tom humorné? Asi 
nič. Ani polícia, ani veterinári, ani 
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1. OKTÓBRA DOŽIL 85 ROKOV.
viac na strane IV

PROTISTRANÍCKA 2 

Prídi volič pred voľbami, prídi k nám,

 ja si tvoje priania za klobúčik dám.

Ty mysli len na to, že mlčať je zlato, 

v povolebnom boji čas všetko zahnojí.
Ján GREXA

ZLOČINCI NA SLOVENSKU

Najhľadanejší sú na úteku
a tých ďalších čo tu máme,
pre istotu, radšej ani nehľadáme.

Eva JARÁBKOVÁ-CHABADOVÁ

Juraj CAJCHAN
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je jeden zo znakov civilizácie, vy-
spelosti, demokratickosti. Dialóg je 
stret názorov a len z takého stretnu-
tia môže vzísť pre ľudstvo niečo pro-
spešné.

Totalita je monologická. Nepred-
pokladá (a hlavne nepripúšťa) po-
chybnosti. Hitlera máme v pamäti 
ako rečníka, ktorého dav zbožňuje, 
Stalin sa zachoval v pamäti histórie 
ako pozdravuje dav z hrobky veľké-
ho vodcu. Kim Ir-Sen, Mao Ce-tung 
a ďalší diktátori sa väčšinou dávali 
vyobrazovať (maľovať i fotografo-
vať) v kruhu šťastných detí, vojakov 
či robotníkov a tým napĺňali svoju 
predstavu o dialógu. Dnešní diktá-

tori si navliekajú dresy, skáču z lie-
tadiel, venujú sa bojovým umeniam, 
len aby zakryli svoje obrovské kom-
plexy, pretože nedokážu so svetom 
viesť rozumný dialóg. 

„Demokracia, to je dialóg“, pove-
dal T.G.Masaryk, demokracia teda 
predpokladá presne to, s čím totali-
ta absolútne neráta, čo ju zaťažuje, 
čo jej komplikuje život.

Dialóg je typický pre humor. 
„Stretol Aristid Tasila...“, „Pýtajú 
sa Rádia Jerevan...“, „Učiteľka sa 
pýta Moricka...“ Väčšina anekdot je 
tvorená dialógom. Dialóg posúva 

naše poznanie o stupienok vyššie, 
dialóg nám umožňuje komuniká-
ciu, ktorá je základom existencie 
fungovania spoločnosti. Preto nie je 
náhoda, že sa takej popularite tešia 
dvojice - Laurel a Hardy, Voskovec 
a Werich, Pat a Patachon, Suchý 
a Šlitr, Vodňanský a Skoumal, Šimek 
a Grosmann, Lasica a Satinský atď. 
Zásadou však je, že dvojicu tvoria 
rozdielni jedinci. Musia sa líšiť buď 
výzorom, typom, charakterom, výš-
kou, jedným slovom, musí byť me-
dzi nimi istý náboj, napätie, aby sa 
mohlo vytvoriť iskrenie. 

Ak sa človek chce niečo dozve-
dieť o sebe, nutne musí vstúpiť do 
dialógu. Sám by mohol podľahnúť 
velikášstvu, alebo komplexu menej-
cennosti. 

A potom sa vám stane taká vec, 
že do hovoru (to už ani nie je obyčaj-
ný dialóg) sa zapoja hneď niekoľkí. 
Napríklad vo vlaku sedia v kupé piati 
cestujúci a všetci lúštia rovnakú krí-
žovku. Jeden z nich sa opýta: „Pro-
sím vás, neviete niekto ako sa povie 
spodná časť dámskeho tela na štyri, 
začína sa to na „p“ a končí na „a“?“

Všetci zdvihnú oči a mlčia. Len 
staršia pani povie: „No predsa päta.“

Vtom sa ozve kňaz, ktorý tiež lúšti 
tú istú krížovku a potichu sa opýta: 
„Prosím vás, nemá niekto gumu?“

Píše Miroslav VICO
Kreslí Fedor VICO

SLOVNÍK (TAKMER) CUDZÍCH SLOV
DIALÓG

súd si s ňou nevedia poradiť...

❹ Ak máte  mohli by ste 
nám prezradiť rebríček:  
a) najveselších politikov  
b) najsmiešnejších politikov?
Žiadny rebríček - drabina! Politici, 
(česť výnimkám), sú najsmiešnej-
šími pred voľbami, lebo od srdca 
sľubujú nesplniteľné. A najvesel-
šími sú po voľbách lebo v duši sa 
tešia ako zbohatnú...

❺ Máte obľúbenú anekdotu?
Áno, mám. Veľmi rada počúvam 
anekdoty. Viem sa na nich po-
riadne zasmiať s túžbou, že aspoň 
jednu si zapamätám. Stalo sa. Raz 
vo vlaku, taká čiperná, zhovorčivá 
starenka mi ju povedala a ja som 
si ju zapamätala, na celý život. 
Možno preto, že to ani nebola 
anekdota ale jej vlastný príbeh. 
Vrátil sa chlap z kúpeľov domov 
na dedinu. Manželka ho ako sa 
patrí privítala. Na stôl dala misku 
mačanky, lyžicu a chlieb. Druhý 
chod mali byť pirohy. Manžel si 
sadol k stolu. Chvíľu obzeral jedlo 
a chvíľu manželku. Haňo, v kúpe-
ľoch nám jedlo servírovali na bie-
lych obrusoch, na tanieroch, aké 
si v živote nevidela. A o príboroch 
ani nehovorím. Je to maličkosť, 
ale poteší. A tie sestričky... Vždy 
upravené, pekne oblečené, navo-
ňané, veselé. Je to maličkosť, ale 
poteší. Manželka sa chvíľu dívala 
na svojho manžela... Vasiľu, včera 
sa u nás zastavil sused Andrej. Má 
o čosi väčšieho. Je to maličkosť, 

ale poteší...

❻ Stali ste sa niekedy objek
tom žartovania? Ako to na 
vás pôsobilo?
Stáva sa. Aspoň mám pocit, že 
žijem. Napríklad, nedávno som 
vyšla z divadelnej maskérne, na-
líčená ako veľmi smutný Harlekýn 
a na chodbe som sa stretla s kole-
gom. On sa na mňa zadíval, urobil 
žalostnú grimasu a plačlivým hla-
som sa ma opýtal, prečo som taká 
smutná. Začala som mu vysvetľo-
vať, že naopak, dnes mám veľmi 
dobrú náladu. Že dnešný deň bol 
pre mňa mimoriadne nádherný. 
On nevydržal a rozosmial sa.  Od-
vtedy zakaždým, keď hráme to 
predstavenie, kolega mi dáva tú 
istú otázku. Niekedy ani nemusí. 
Len sa na seba pozrieme a je nám 
do smiechu.

❼ Je pre vás humor nevy
hnutnou súčasťou života, 
alebo sa bez humoru pokojne 
zaobídete?
Bez humoru sa nedá prežiť. Preto 
som tu.

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

Svetlana, dokedy ešte budeš 
mútiť divadelné vody? Dovtedy, 
kým sa v nich neutopím...

Milan HODÁL 

UŽ ASI NIE SI...
Na počiatku si 
stvoril svet – 
urobil veľké veci...
Na počiatku si
 isto bol –
a dnes už asi nie si...

Ak je tu pochybnosť
tak máme na nej vinu
Možno ťa otrávil 
dym
čo vtedy stúpal
z Osvienčimu

Ak si aj predýchal
tie jedovaté
plyny
možno si neprežil
to peklo 
Hirošimy...

Čas keď sme hádzali
kameňom 
a nie chlebom
Keď sme ti surovo
podpálili nebo

Zas drzo žobreme:
- Pomôž nám v každej chvíli! 

Len či sa ešte dá?

Či sme ťa vtedy nezabili?...

Ján MIČUCH 

VYSOKÉ BLUES
Dotkol som sa vedenia, 
zdalo sa mi to neživé.
Veľmi ma to tlačilo 
ako mechúr po pive.

Dotkol som sa vedenia, 
bolo veľmi hrdzavé, 
bez rukavíc, galoší 
a bez prilby na hlave.

Dotkol som sa vedenia.
Dalo to dosť roboty, 
no už som zas v pokoji,
už som na zem padnutý.

Pavel TAUSSIG

Život napokon človeka naučí naparovať sa už len nad 
harmančekom.

• • •
DUSIVÁ ATMOSFÉRA
Mnohí zamestnanci sú vo voľnom čase zamestnaní obavami 
z nezamestnanosti.

• • •
Pas sa ako vieš! - povedal pastier krave, ktorá sa takto koneč-
ne dočkala rozšíreného priestoru pre vlastnú iniciatívu.

Milan KENDA

Jan TOMASCHOFF
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Juraj CAJCHAN

LETO V UFÓNSKU
Lekvár varia z marhulí, 
už im zrejú hrušky.
Včelár máva nos v úli, 
ženy v nosoch krúžky.

NA COLNICI
- Povedať mi bydlisko,
to je taká veda?
- Nie, o chvíľu odletím
a smer: Andromeda.

UFOGRAMY 
Tomáša MAJERNÍKA

Americký turista židovského 
pôvodu sa konečne dostal na 
vytúženú cestu do Izraela. Pri-
šiel do Jeruzalema, zavolal si 
taxík a požiadal taxikára:
„Mohli by ste ma, prosím vás, 
zaviesť na to známe miesto 
v Jeruzaleme, kde chodia Židia, 
nariekajú a búchajú si hlavu 
o taký múr?“
„Samozrejme,“ povedal taxi-
kár a zaviezol ho k daňovému 
úradu.

Stretnú sa dvaja židovskí ka-
maráti a pustia sa do vysoko 
filozofického rozhovoru:
„Počúvaj Moritz, načo je 
v mene Izák písmeno M?“
„Ale v mene Izák nie je žiadne 
písmeno M.“
„Ja viem, ale keby sme tam pís-
meno M vložili?“
„A potrebujeme vkladať pís-
meno M do mena Izák?“
„Však to sa presne pýtam, načo 
je v mene Izák písmeno M!“

Moritz prišiel do svojej banky 
so žiadosťou o pôžičku. Nebolo 
by to nič výnimočné, keby sa 
nejednalo o 100 € na dva me-
siace. Úradník v banke tomu 
celkom nerozumel, ale keďže 
Moritz bol stály klient a navyše 
ponúkal ako zálohu svoj nový 
Mercedes, nehrozilo žiadne 
riziko, a tak mu ponúkol pôžič-

ku na 100 €, na dva mesiace, 
s úrokom 12%, to znamená 
čistý úrok predstavoval 2 €. Po 
dvoch mesiacoch Moritz opäť 
prišiel do banky, vrátil 102 €, 
zobral auto, ktorým ručil a spo-
kojne sa poberal domov. Úrad-
ník ho zastavil a pýta sa:
„Nič mi v podstate do toho nie 
je, ale vysvetlite mi účel tejto 
zvláštnej pôžičky. To vám tak 
chýbalo 100 €, že ste si ich mu-
seli požičať a navyše ich založiť 
svojim novým autom?“
„Ale viete, bol som dva mesia-
ce v zahraničí, a kde by som 
zohnal lacnejšie, a tak dobre 
strážené parkovisko v Bratisla-
ve na dva mesiace.“

Nežidovský učiteľ začal učiť 
matematiku na židovskej škole 
a zaumienil si, že hneď na prvej 
hodine to tým žiačikom ukáže. 
Vbehol do triedy a bez pozdra-
vu hneď začal:
„Keď ste vy, Židia, takí schopní 
v matematike, tak mi teda vy-
riešte túto úlohu. Po celej kra-
jine jazdí 16 vlakov sem a tam, 
každý vlak má dvanásť vagó-
nov a v každom sedí 36 cestu-
júcich. Koľko mám rokov?“
V triede to zašumelo, žiaci sa 
na seba pozreli a hneď sa nie-
koľkí hlásili. Vyvolal Moritzka 
a ten hovorí:
„Štyridsaťosem rokov.“
„Správne. Ako si na to prišiel?“
„U nás v dome býva jeden 
idiot, má 24 rokov, ale vy ste 
dvakrát taký mešuge ako on.“

Ž I D O V S K É 

A N E K D O T Y

Fero MRÁZ 

Pod patronátom Športu vychá-
dza Bumerang už celý okrúhly 
rok. A to je príležitosť zabrúsiť aj 
do rokov dávno minulých, v kto-
rých úderné heslá razili cestu 
pokroku. Alebo nerazili? Kaž-
dopádne boli súčasťou nášho 
vtedajšieho života. Slovenská 
malá strana v rámci historických 
exkurzov do minulosti pripravila 
tento malý test. Úlohou čitate-
ľov je určiť, ktoré znenie uvede-
ných hesiel je pôvodné, auten-
tické.

1. 
a/ Proletári všetkých krajín, spoj-
te sa!
b/ Proletári všetkých krajín, keď 
sa spojíte, dajte nám vedieť!
c/ Proletári všetkých malých kra-
jín, nebuďte malí!

2. 
a/ Ani zrno nazmar!
b/ Ani zrno, nazdar!
c/ Ani zrnko múdrosti, na stráž!

3. 
a/ Arbeit macht arbeit!
b/ Arbeit macht frei!
c/ Arbeit macht Geld!

4. 
a/ Kto nejde s nami, ide s niekým 
iným!
b/ Kto nejde s nami, je politický 
dobrodruh!
c/ Kto nejde s nami, ide proti nám!

5. 
a/ Prvý máj - prvý apríl proletari-
átu!
b/ Prvý máj - sviatok pracujúcich!
c/ Prvý máj, v stodole raj, ajajaj...

6.
 a/ Rebublice více práce, to je naše 
agitace!
b/ Republice více práce, nám zú-
stanou restaurace!
c/ Republike dajme čo jej patrí, 
nám zostanú mercedesy, BMW 
a Tatry!

7. 
a/ Komunistická strana - predvoj 
pracujúceho ľudu!
b/ Akákoľvek strana - predvoj ko-
hokoľvek a čohokoľvek!
c/ Východná mafia - predvoj toho, 
čo tu už bolo!

8. 

a/ Ja som baník - kto je viac?
b/ Ja som straník - kto je viac?
c/ Ja som nikto - kto je viac?

Správne odpovede: 1a, 2a, 3b, 4c, 
5b, 6a, 7a, 8a

1. Ak ste odpovedali na všetky 
otázky správne, máte určite veľa 
rokov a dobrú pamäť.

2. Ak ste nepochopili, v čom sú 
modifikácie starých hesiel smieš-
ne, smejete sa dnes už na úplne 
iných veciach.

3. Ak ste vôbec nič nepocho-
pili, zrejme ste si Šport s Bume-
rangom kúpili úplne náhodne 
a máte teraz problém chápať 
správne humor Bumerangu a po 
pokuse o zvládnutie testu máte 
už možno aj problém orientovať 
sa v športovom dianí doma i vo 
svete.

SPRÁVY 
SLOVENSKEJ 
MALEJ 
STRANY

mv
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Niekedy koncom októbra 1999 
(presne 26. 10.) v rozhovore pre 
týždenník Mosty J.Suchý pove-
dal: „Když mi bylo asi 35 let, ří-
kal jsem si: za chvíli mi bude čty-
řicet, panebože, to už budu mít 
víc než polovinu života za sebou! 
V tom momentě mě napadlo, že 
budu živ do 96 let. Nejprve jsem 
se tomu smál, ale stále víc si na 
tu myšlenku zvykám a podle 
toho i plánuji svoji práci. Třeba 
to úplně nedodržím, ale snažím 
se. Měl jsem sice takové predse-
vzetí, že v sedmdesáti přestanu 
hrát divadlo, ale moc se mi ne-
chce opouštět jeviště.“

No prosím, divadlo J.Suchý 
neopustil, nad plán je už na ja-
visku o 15 rokov. Ak by sa mal 
pomýliť o 15 rokov aj pokiaľ ide 
o vek, ktorého sa má dožiť, vy-
chádza to na poriadne prekro-
čenú stovku. My všetci jeho 
priaznivci mu to zo srdca želá-
me.

Keď v roku 1993 došlo k rozde-
leniu republiky, Jiří Suchý prišiel 
s myšlienkou ČSDFR - Českoslo-
venskej duchovnej federatívnej 
republiky. Nie ako so štátnym 
útvarom, ale ako s pocitom 
spolupatričnosti, s pocitom his-
torickej pamäti, s pocitom pria-
teľstva. A tak vznikol Duchovný 
parlament, na zasadaní ktorého 
28.okróbra 1993 zaznela aj jeho 
hymna, ktorej autorom hudby 
aj textu bol, samozrejme, Jiří 
Suchý:

NA DVĚ PŮLE

Stalo se to v okamžiku
K naši smůle
Rozetnuli republiku
Na dvě půle

Kde domov mám?
Tam nebo tam?
Zkrátka tam, kde žijou lidé
Dobré vůle

My ale tu naši repu-
My ale tu naši-bliku
Vyslovujem dohromady
Podle zvyku

Celú situáciu navyše komento-
val vtipnou sentenciou: „To sou-
žití našich dvou národú nevznik-
lo náhodou a má nejen svou 
tradici, ale i svou zcela logickou 
zákonitost - pohled do historie 
mně to potvrdil. A jestliže bylo 
rozhodnuto, že jsem odo první-
ho ledna pro své přátele cizinec, 
pripadá mi to stejně absurdní, 
jako kdyby někdo rozhodl, že 
jsem od prvního září černoch. 
To by se dalo uskutečnit na pa-
píře: moji zvolení zástupci mi to 
mohou nařídit a já musím, bu-
de-li to ve veřejném zájmu, po-
slechnout a škrtnout v příslušné 
rubrice rasu bílou a nahradit jí 
černou. Ale nikdo mi nemúže 
nařídit, abych opravdu zčernal! 
A i kdy mi to nařídil, tak bych to 
nedoved.“

mv

Na základe dohody o reciprocite 
publikujeme niektoré materiály 
z českého humoristického časopi-
su SORRY.

Jiří Suchý chodí na Slovensko veľmi rád. Dôkazom je 
náhodné stretnutie nášho vysunutého redaktora (Mi-
roslav Vico na foto vľavo) s Jiřím Suchým na Hlavnej 
stanici v Bratislave v auguste tohto roku. No a 22.no-
vembra bude J. Suchý v Bratislave opäť. Spolu s Mila-
nom Lasicom a Stanislavom Štepkom vystúpia v Sta-
rej tržnici v programe „Legendy par Excellence“.

Jiří Suchý a Jitka Molavcová (alias 
Žofie Melicharová)

Jiří

SUCHÝ

a jeho 85 rokov 
plodného života

Spolu s Jiřím Suchým stál doktor práv a hudobný skladateľ (ale aj vynikajúci výtvarník) Jiří Šlitr pri formovaní divadla 
Semafor. Žiaľ ich plodná a veľmi úspešná spolupráca sa skončila tragickoi smrťou Jiřího Šlitra koncom roku 1969.

Tomáš SOUČEK

PRIŠLO NÁM ZO ZÁHROBIA
• Je omnoho zábavnejšie čítať Bumerang, než svoje vlastné parte. / Napoleon Bonaparte
• Ak by mi niekto bránil sledovať Bumerang, považoval by som to za porušovanie svojich ľudských práv. / Pavol Ország Hviezdoslav• Vytvoriť dnes priestor pre humoristicko-satirický časopis je zo strany vydavateľstva Šport veľmi záslužný čin. / Martin Kukučín• Bumerang je jednička. / Alžbeta Báthoryčka• Prešiel som za svojho života kus sveta a môžem povedať, že taký časopis ako je Bumerang nemá nik. / Milan Rastislav Štefánik• Znaš co, Vico? Taký časopis sebe dakde štur! / Ľudovít Štúr

TAK TO GESTO!
Velmi svérázným způsobem se 
před nedávnem rozhodl nedávny 
brexit podpořit náš vrchní cenzor 
Vap. Lehce politicky pomatený 
muž ve snaze ukázat svůj občan-
ský postoj k této celé problema-
tice vystoupil ve stanici Evropská 
v Praze 6 z tramvaje.

TISKOVÁ OPRAVA
V minulém čísle jsme nesprávně 
uvedli, že největším problémem 
českých fotbalistu ve Francii byl 
špatný terén. Správně mělo být 
uvedeno, že problém byl špatný 
trenér. Omlouváme se a děkuje-
me za ješitu Vrbu.

TISKOVÁ OPRAVA
V minulém čísle Fámyzdatu 
(príloha Sorry, pozn. red.) jsme 
nesprávně uvedli, že psychicky 
narušené ženě, která později 

vraždila v pražském obchodním 
centru, propuštění z bohnic-
ké léčebny prospělo. Správně 
mělo být uvedeno, že jí to bodlo.  
Omlouváme se a děkujeme za 
nabroušení nože.

KRAKONOŠ 
BY ASI PROŠEL
Nedávné ničivé zemětřesení, kte-
ré postihlo oblast střední Itálie 
a nejvíce pak poničilo historické 
město Accumoli zasáhlo nejen 
obyvatele na samotném Apenin-
ském poloostrově, ale dotklo se 
i některých českých podnikate-
lů. Jedním z příkladu je i knižní 
vydavatel Lubor M., kterému se 
krátce po tragédii vrátila z Itálie 
celá dětských knih. Podle vyjád-
řeni samotného obchodníka prý 
italskou drobotinu vyděsila jinak 
vcelku rozverná a neškodná čes-
ká pohádka Oslíčku, otřes se...

EXTRÉMIZMUS

Už nie som si celkom istá
či aj extrémne dobrý anjel
nie je vlastne extrémista.

Eva JARÁBKOVÁ-CHABADOVÁ

NEBEZPEČNÝ SVET

Načo vyhlasovať vojny
keď sa môže strieľať
len tak naslepo
a každý deň máme 
niekde inde Aleppo.

Eva JARÁBKOVÁ-CHABADOVÁ
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Rasťo VISOKAI

Ivan KOVÁČIK

Andrej MIŠANEK

Slávny grécky bájkar EZOP bol ot-
rokom. Raz ho poslal jeho pán do 
mesta vybaviť nejakú záležitosť. 
Cestou ho stretol sudca a prísne sa 
ho spýtal:
„Kam ideš?“
„Neviem,“ - odpovedal Ezop.
Odpoveď sa videla sudcovi podo-
zrivá, preto prikázal Ezopa zavrieť 
do väzenia.
„Povedal som vám pravdu,“ - ubez-
pečoval sudcu Ezop. - „Ako som 
mohol vedieť, že sa ocitnem v o vä-
zení?“ 
Sudca sa zasmial a Ezopa prepustil.

Istá dáma prosila Alberta EINSTEI-
NA, aby jej zatelefonoval a pove-
dala:
„Číslo môjho telefónu sa pamätá 
veľmi ťažko. Prosím, napíšte si 24 
361.“
Učenec sa usmial:
„To nie je nič komplikované: Dva 
tucty a devätnásť na druhú.“

Istý mladý muž chcel nazlostiť 
EINSTEINA a tak sa spýtal koľko je 
trikrát štyri. Veľký matematik od-
povedal bez váhania:
„Sto dvadsať, keď sa k tomu priráta 
vaša osoba!“

Pri príležitosti pohostinskej pred-
nášky na Columbijskej univerzite 
zúčastnil sa profesor EINSTEIN na 
večierku, ktorý pripravil rektor uni-
verzity na jeho počesť. Profesora 
sa zmocnili manželky prítomných 
kolegov, ktoré ho otravovali dotie-
ravými otázkami, pletkami a svoj-
im džavotom. 
Pod zámienkou, že sa hneď vráti 
vyšiel EINSTEIN do vestibulu a po-
kúsil sa nenápadne zmiznúť. Pri 
šatni ho však pristihol jeden z pro-
fesorov. 
„Na čom teraz vlastne pracujete, 
pán profesor?“ - spýtal sa Einstei-
na. 
„Na svojom úteku,“ - poznamenal 
polohlasne vedec.

anekdoty
podľa
becedy e

NELIEČITEĽNÁ DIAGNÓZA

Na chorobnú túžbu po moci 

škoda volať službu prvej pomoci.

Mikuláš JARÁBEK

Príde východniar do Bratislavy, nastúpi do MHD a pozerá: všetci rukami visia na hornej tyči. Schmatne ju, vydrapí, šľahne ňou o podlahu a zreve: - Co, ňemohli sce vytarhnuc? (virvac)

Staršej čitateľke detektívok podstrčili namiesto  

jednej z nich telefónny zoznam. Čítala a čítala, 

a keď konečne dočítala, poznamenala:

- Od začiatku som vedela, že to urobila Natália...

Žena stojí pred výkladom a vraví manželovi: - Fero, ja som sa do tých šiat zaľúbila!- Z toho nič nebude, Evka, veď vieš, aký som žiarlivý. Poďme!

- Vravíte, že ste umelec? Maľujete, ste herec, či 

azda hudobný skladateľ?

- Ani jedno, ale chlapi vravia, že žiť s mojou starou 

je umenie.

Náčelník vraví svojmu podriadenému policajtovi:
- Choďte sa pozrieť, či som v kancelárii.
Policajt: Veď máte mobil, tak si tam zavolajte.
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PERLIČKY ZO 
ŠKOLY A OKOLIA
• Keď u nás všetci zaspia ide 

mama po špičkách do kuchyne, 
aby sa nezobudila.

• V mäsiarstve mama kúpila 
mäso, ale sťažovala sa, že jej 
mäsiar neprerazil krkovičku.

• Stále vzdychá, že peniaze sú ako 
vtáky. Sotva priletia, už letia nie-
kam inam.

• Rozhodla sa, že schudne, tak 
mesiac skoro nič nejedla a čosko-
ro zistila, že stratila len ten me-
siac.

• Raz plakala, že sa chce dať 
rozviesť, aby nebola stále taká 
sama.

• Kúpila si moderné topánočky 
a zapichla sa do podlahy.

• Stále rozmýšľa čo by zjedla, aby 
schudla.

• Nevie vôbec vychovávať deti. 
Večer ma ukladá spať, keď som 
svieži a ráno ma budí, keď som 
ospalý.

• Keď má náladu dokáže na večeru 
urobiť peknú piruetu.

• Často sa maže krémom. Asi pre-
to, aby nezhrdzavela.

• Keď sa varí mlieko tak ma 
k nemu vždy postaví a nikto 
z nás nesmie utiecť.

VERŠÍČKY  
NA ŠKOLSKÉ  
PERLIČKY
Metod doniesol nám
metodiku v rúchu.
Žiaci súčasť látky
tvoria po výbuchu.
Slušné dieťa, keď je
ústa neotvára.
Brecht vytvoril známe
dielo Matka garáž.
V mrazničke je plno
kreténových sáčkov.
Ako druh a družka
žijú kocúr s mačkou.
Na desiatu deti
jedli šalát z triesky.
Bleskozvody v búrkach
vedia zvádzať blesky.
Medzi hmyz, čo ničí
škodcov patria ľudia.
V aute zhasnú sviečky,
keď v ňom vetry prúdia.
Uvarený zemiak
zoderieme z kože.
Kto árie spieva
árijcom byť môže.
Hrdina sa bojí
mať strach pred strašiakmi.
Gravidita je mor
prenášaný vtákmi.

Jozef BILY

Poskytnout čtenářům překva-
pení za překvapením, aby se 
od zvířete k zvířeti nemohli 
vzpamatovat. Rubrika „Ze dne 
zvířat“ že se musí střídat s „No-
vým programem řešení otáz-
ky domácího skotu“ a „Hnutím 
mezi dobytkem“.

Krátce za sebou objevil jsem 
po velrybě sírobřiché celou řadu 
jiných zvířat. Jmenuji mezi nimi: 
blahníka prohnaného, savce 
z rodu klokanů, vola jedlého, 
pratypa to krávy, nálevníka 
sepiového, kterého jsem označil 
za druh potkana.

Věděl Brehm a všichni ti, kteří 
šli po něm, o mém netopýro-
vi z ostrova Islandu, „netopýru 
vzdělaném“, o mé kočce domá-
cí z vrcholku hory Kilimandžá-
ro pod názvem „pačucha jelení 
dráždivá“?

Měli do té doby přírodozpyt-
ci zdání o nějaké bleše inženýra 
Khúna, kterou jsem našel v jan-
taru a která byla úplně slepá, 
poněvadž žila na podzemním 
prahistorickém krtkovi, který 
také byl slepý, poněvadž jeho 

prababička se spařila, jak jsem 
psal, s podzemním slepým ma-
carátem jeskynním z Postojen-
ské jeskyně, která v té době za-
sahovala až na nynější Baltický 
oceán?

Pak se tento ignorant dovo-
lává opět Brehma, a jest tak 
sprostý, že i mne nazval kavkou 
(colaeus) a rodem strak, vran 
modrých, podčeledí blbounu ne-
japných.

(Osudy dobrého vojáka Švejka 
za světové války, str. 230-233,  

Naše vojsko, Praha 1954) 

Jednoročný dobrovoľník Marek zo 
Světa zvířat sa zabával tým, že si 
vymýšľal nové zvieratá, aby tak 
obohatil chov drůbeže (hydiny) 
a skotů (dobytka) v Podkrkonoší 
a širokom okolí. My, ľudia súčas-
ného sveta, už nie zo zábavy, ale 
čistej zlomyselnosti si vymýšľame 
na seba také skutočnosti a dáva-
me ich do takých súvislosti, že už 
ani pomaly nevieme, čo sme po-
vedaným chceli dostiahnúť. 

Všetko sa to deje podľa metódy 
popísanej v už spomínanom diele 
Osudy dobrého vojáka Švejka za 
světové války: „To se veme suché 
kravské lajno, položí se na talíř, 
poleje se vodou, a když se potom 
zazelená, tak je to růže z Jericha.“ 

Výroba ruží z Jericha v našom 
súčasnom živote je na dennom 
poriadku a nič nenasvedčuje 
tomu, žeby sme s tým chceli pre-
stať, ba naopak, výroba sa zdo-
konaľuje, cibrí.. A politici si takto 

zdokonalené a vycizelované laj-
ná hádžu jeden na druhého a je 
v podstate celkom jedno, či ide 
o politika pravicového alebo ľa-
vicového. Oni sami to vlastne ani 
nevedia rozlíšiť a títo tzv. politici 
sú asi na takej úrovni, ako napr. 
blcha inžiniera Khúna, alebo 
presnejšie ruža z Jericha. Z také-
ho behu vecí je už len veľmi malý 
krôčik k rezignácii a vytrácaniu 
pocitu zodpovednosti za to, čo sa 
naokolo deje.

Interview s Ružou z Jericha
Ja: Vážená pani Ruža z Jericha, 
povedzte nám, aký je presný výz-
nam vašej existencie?
Ruža z Jericha (RzJ): Ja nie som 
ani pani, ani pán. Ja som bezpo-
hlavný, resp. bezpohlavná. A zmy-
sel mojej existencie - samozrejme 
v podaní Jaroslava Haška - je nie-
čo podobné, ako Potemkinovské 
dediny v cárskom Rusku. Teda 

klamať, kamuflovať, vytvárať do-
jem. A pritom za tým všetkým nie 
je nič, ba ani štipka zdravého ro-
zumu.
Ja: Ale ako si vysvetľujete svoju 
doterajšiu úspešnosť? Veď predsa 
veľa ľudí verí, že ste pravá ruža 
z Jericha.
RzJ: Nuž, verí preto, lebo sa poze-
rajú iba na povrch a jeho príjemnú 
upokojujúcu farbu. Ale už menej 
ich zaujíma, z akého materiálu 
tá ruža je. No a to je moja parke-
ta. Lebo hlavné je vyzerať dobre, 
alebo aspoň prijateľne a nevyč-
nievať nad ostatných a zo svojej 
prapodstaty urobiť cnosť. Dôleži-
té je vytvoriť ruži z Jericha imidž 
a odlákať pozornosť od jej zlože-
nia. A preto je potrebné veľa, veľa 
vody na tie lajná, aby sa nám pek-
ne zelenali.
Ja: Tak vám za to teda pekne ďa-
kujem, veľavážená. Človek má 
hneď pozitívnejší pohľad na veci, 
že by najradšej do nejakej strany, 
alebo do niečoho podobného stú-
pil.

Vasiľ TUROK-HETEŠ

Z HISTÓRIE NÁŠHO REGIÓNU

Jano SCHUSTER

Pavol M. KUBIŠRasťo VISOKAI

po slovensky po česky po šarišsky
po 

ružojerichovksy

podstata sprostata prostata ta-ta-ta-ta-ta

ruža
kvítku ty muj 
lajnový

Ružena 
v rozpuku

ružovolíci 
revolucionár

lajno postranní čára kravina, volovina
zelené lajno, 
futbal to je hra

kosa  kosa nostra
za rosy še dobre 
koši

lajnostrojka

revolúcia sametová poluce štrngali-brnkali nostalgalimatiáš

MALÝ PRÍRUČNÝ SLOVNÍK PRE VÄČŠINOVÉ NÁRODY

Ján GĽONDA

Zdeněk JANÁS 

HÁDALY 
SE LIŠKY
Liští portrét do lišty
lišky zarámovat daly
Hádaly se hádaly
že je rám tak malý

Problém dá se řešit snadně
Poučení pro příště: 
Míru musíš každopádně
předkreslit si na liště

Marián BRUNOVSKÝ

KOZA  
ROHATÁ
(variácia na slovenské rečňovanky)

Ja som koza rohatá,
od pol boka odratá.
Cupi, lupi nohami, 
utiekla som od mamy.
Tresla dvermi rodnej šopy.
Viem svoje!
Vyveziem do Európy
odhalené mliečne zdroje.

(franc. pour féliciter) je v spojení s le-

topočtom skratka blahoprajnej novo-

ročnej formulky. S láskavým dovolením 

autorov pokračujeme v publikovaní týchto malých 

súkromných dielok (a donedávna i celkom intímnych 

s provokatívnym obsahom, ktoré autori do redakcií 

radšej ani neposielali), 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 vtip-

né alebo inak zaujímavé novoročenky, ktoré by mohli 

zaujať aj našich čitateľov, prosíme o ich zaslanie do 

redakcie. 

PF
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ŽELEZNIČNÉ UZLY LACA TORMU

ČERTOVSKÉ OBRÁZKY ĽUBA RADENU

K V Ó T Y
Na Budapešť padla slota,

do tankoch zval Janko Slota.
Slovač aj bes tanku nešla ňikam,

Abdul igen, to vám ríkám.

Ale fčilkaj na tejto kótě,
referendum proci kvótě.
Oheň horí jak ve vyhňi,

Uhrám sa ty, migrant, vyhňi!

Do Únije pújde nóta,
že nepuací žádná kvóta.

Že do sce enem Maďar byt,
druhé mravy mosí ctíť.

Mangalicu bude jěst
ket v Pešťi bývat má tú čest. 

K temu baracz pálinka
místo ropy do vínka.

Nevím, co já robit mám,
já Ibimu šecko dám.

Našich vodcú, štátňí dumu,
žandárú bes vodky, umu. 

On mi nechá štyri ženy,
ťavu, osla, hábit ctěný.
Aj tú lampu od Aladina

a s Džinem bude sranda, psina.

Lampu poščám do Bruselu,
nech Európu celú pošlú hen do kelu.

Či si kresťan, nevjěrec abo žid,
s muezínem budeš verše vrískat - vyt

(a potem bude sa ťi krásně žit...).

Pejo VIDLÁR

KAMEŇÁK
Pubertiačka sa chystá na diskotéku. Namaľuje sa, dá si 
minisukňu bez nohavičiek. Vidí to jej matka a rozhorčene sa 
jej pýta:
- Prečo si si nedala nohavičky?
- Ale mami, ty keď ideš na koncert, tak si zapcháš uši tam-
pónom?!

Ide blondína na prechádzku so psom. Stretne ich policajt 

a pýta sa:
- Ako to, že ten pes nemá košík? 

- Nejdeme predsa nakupovať - odpovie blondína.

- Aha. Tak to je potom v poriadku.

Svedomie môže hrýzť, ale najmä nech nešteká, keď spím.
RINGO

NÁKUP

Pani si kupuje kostým a predavačka jej radí:
- Tento si vezmite, budúci rok budú sukne kratšie.
- Ja by som aj, lenže mi, žiaľ, k nemu zostanú tohtoročné nohy.

O ŠTIAVNICKOM NÁCKOVI
- Prečo má tvoja svokra také kruhy pod očami?- Pretože čert nikdy nespí.

HE-HE-HEFT
- Pišta, celý večer nerobíš nič iné, len lúštiš krížovky. To mi za celý čas nemô-žeš povedať jediné slovo?- Na koľko písmen, drahá? Ladislav BELICA

FIKTÍVNE VYJADRENIA  
ČLENOV NAŠEJ LEGISLATÍVY
Robert Fico: Slovenské euro je v kurze. Prvej pomoci.
Andrej Kiska: Vzbudiť u občana nádej je potrebné. Už i preto, že nádej
zomiera posledná.
Andrej Danko: Peň je najviac hrdý na svoje korene.
Robert Kaliňák: Na konci ruky zákona je nastrčená dlaň.
Lucia Žitňanská: Spravodlivosť má ramená, korupcia lakte.
Peter Kažimír: Človek je tvor mysliaci. Na peniaze.
Miroslav Lajčák: Maximlna diplomacia? Keď vrabec podpíše zmluvu 
o neútočení s orlom. 
Peter Žiga: V panelákoch majú ľudia k sebe bližšie. Najmä si vynadať. 
Roman Brecely: Tzv. slovenská cesta to sú dnes už iba ak rozostavané 
diaľnice.
Gabriela Matečná: Zdá sa, že poľnohospodársvo sme u nás riadne 
zorali. 
Peter Gajdoš: Aký to kontrast: Z horúčkovitého zbrojenia - studená 
vojna!
Ján Richter: Aj nezamestnaní by mali platiť daň z nehnuteľnosti.
László Sólymos: Ej kde sú tie časy, keď boli smútné iba vŕby?! 
Peter Plavčan: Učiteľstvo sa vzďaluje od pedagogiky a blíži sa ku kaska-
dérstvu.
Tomáš Drucker: Podľa novely liečebného poriadku sa budú musieť nosiť 
klobásy do lekárskej komory.
Poslanec Igor Maťovič: Politika je divadlo, kde herci chvália skvelé 
výkony publika.
Občan (najmä dôchodca): Nekonečno nie je iba vo vesmíre. Je aj medzi 
minulou a budúcou vyplatou.

Milan KUPECKÝ

OFRFĽANCE / Stano VEREŠVÁRSKY

HYPOTETICKY
Slováci sa vraj zadlžujú najrýchlejšie v celej EÚ. Znamená to, že 
by sme viaceré krajiny a súčasne aj sami seba mohli čoskoro 
dobehnúť?

NEVIEM PREČO
Bratislavský summit mi čoraz viac pripomínal Bratislavský 
sabat. Zleteli sa zo všetkých strán, zahundrali pár zaklínadiel a 
nakoniec na letisku zostal len dym a pach síry...
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časopisu Bumerang 

nájdete vložené 

v denníku Šport

v sobotu 

22. októbra

Len choď k lekárovi, 
nejaká choroba sa už 
nájde.

ch

?

PRÍPRAVA  
DOMÁCEHO CHLEBA
Ak nám konkurencia vybrala 
z kontajnera všetok chlieb, nezú-
fajme a upečme si chliab vlastný, 
domáci.

Na jeho prípravu potrebujeme:

• 17 kg hrubej múky

• 3 miligramy hladkej múky

• polovicu vajíčka

• 4 orechové škrupinky na vy-
tvorenie chrumkavej kôrky

• 1 liter morskej slanej vody

Postup:

Mixérom všetko usilovne zmieša-
me a precedíme cez rybársku sieť.
Z cesta vytvarujeme 68 bochní-
kov, ktoré postupne pečieme. 
Je veľká šanca, že sa nám podarí 
správne upiecť aspoň jeden. Upe-
čený chlieb prudko schladíme pod 
tečúcou horúcou vodou, potom 
mierne presušíme v prievane a za-
myslene konzumujeme.

Prajeme vám ničím nerušenú 
dobrú chuť.

atak

GASTROFÓRUM alebo Súdne ingrediencie
§ Priznávam, že som pred jazdou niečo vypil, ale to nebolo nič proti smädu, 
ktorý som mal. Manželka zasa presolila obed a je tým teda sama vinná.
§ Ján B. si požičiava už dlhší čas jedlo, ktoré nevracia.
§ Do sekanej som miešala, čo sa dalo, spotrebiteľ bol však zvýhodnený, 
lebo túto svoju prácu som už nezapočítavala. 
§ Tá desiata vzbudzovala udivenie celého kolektívu, pretože šlo o štvrťku 
chleba s osminkou masla, a tak sme prišli k záveru, že je doma poriadne 
obmedzovaný i v základných právach.
§ V závodnej kuchyni sa varí dobre, takže je nepravdepodobné, aby požiar 
založil niekto zo stravníkov.
§ Do protialkoholickej poradne sa dostavil po raňajkách, na ktoré mal štyri 
pivá.
§ Ako vedúci mám právo kontrolovať stravu, čo robím často. Pripúšťam, že 
v niektorých prípadoch som si z kuchyne vzal kosti po vykostení, ktoré som 
si potom pri práci obhrýzal.
§ Svedkyňa prosí o to, aby bola rýclo vypočutá, lebo má doma zamiesené 
a aby jej koláče nevykysli.
§ Len čo je M.D. podnapitý, obchádza mliečny bar, vegetariánsku reštau-
ráciu a podobné prevádzkárne, kde potom robí hlúposti a uťahuje si zo 
stravníkov.
§ V nijakom prípade o znásilnenie čašníčky nešlo. Keď mi dvakrát predtým 
vyliala polievku na sako a pivo za krk, vyložil som si to ako roztržitosť 
z náklonnosti ku mne a teda súhlas s budúcimi ľúbostnými hrami.
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DEREŠ FEDORA VICA

...a Dereš Paula Taussiga

KENTAURI

Starí Gréci, ktorí na svadbe la-
pithského kráľa nalievali ken-
taurov vínom tak dlho, až v nich 
zvíťazila zvieracia polovica nad 
tou ľudskou, tí by teda zaslúžili! 
V bitke, ktorá prepukla, keď sa 
kentauri pokúsili uniesť lapithské 
ženy a učiniť ich trpnými objekt-
mi svojich chtíčov, boli pobití Pei-
rithoiom a jeho družnou a iba pár 
zbabelcov, spoliehajúcich sa na 
svoje rýchle štyri nohy sa zachrá-
nilo útekom do pélijských lesov. 
Bez žien (o kentaurkách som ne-
našiel ani zmienku) sa však preží-
va ťažko a tak ani niet divu, že sa 
kentauri stali popri jednorožcoch 
prvým z živočíšnych druhov, kto-
rý neprežil. Čo je nesmierna ško-
da a vlastne zločin, pretože sme 
tak prišli o kentaurie dostihy, pri 
ktorých mohol jazdec sám seba 
poháňať bičíkom. Obrazov a sôch 
od veľkých majstrov (Feidias, Mi-
chelangelo, Rodin, Picasso) s ich 
vyobrazením sú plné chrámy a ga-
lérie a kreslených vtipov od sveto-
vých karikaturistov (bývali) plné 
noviny.

Text: Ivan HANOUSEK

BAČIKOVA
MUDROSC
Žena za volantom, to 

jak hvizda ne ňebe. Ty 

ju vidziš a ana tebe ňe.

JEDINÁ OTÁZKA, 
alebo

Vy sa pýtate, my neodpovedáme:
Ak policajti zastavia na ceste 
auto, ktoré sa v meste ženie ne-
primeranou rýchlosťou s podo-
zrením, že vodič je pod vplyvom 
návykovej látky, je to bežné, že 
nedávajú fúkať šoférovi, ale nie-
komu zo spolucestujúcich, ako sa 
to nedávno stálo jednému futba-
lovému reprezentantovi?

KNIŽNÉ OKIENKO 
(Nechýbajú vám v knižnici?)
Janko Kráľ: Zakliata panna vo Váhu 
a divné manko
Bohumil Hrabal: Ostro sledované traky
Alexander Sergejevič Puškin: Ruslan 
a Ľudmila Podjavorinská
Petr Jilemnický: Komparz v nás
Ivan Olbracht: Anna pretekárka
Jules Verne: Päť týždňov na lone
Vladimír Mináč: Dlhý čas čkania
Fridrich Schiller: Johanka z jarku
Ivan Stodola: Gorbačova žena

Dočítania / ML

TOP TEST (Ako preraziť v spoločnosti)
Bumerang - dnes základ všeobecného rozhľadu, obľú-
bený prostriedok každého, kto chce dať najavo, že je 
trendy, spôsob, ako sa ukázať pred inými, ale aj prejav 
dobrej nálady a radosti zo života a jedna z možností, 
ako si ho skrášliť. Tak do toho! Dobrý čit!

Učiteľ sa pýta žiaka:

 Sprechen sie deutsch?

- Tak trochen.(Zo studne bývalej Juhoslávie)


