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Andrej BÁN,
vojnový reportér a fotograf

❶ Poznáte nejakú (máte ne
jakú vlastnú) definíciu humo
ru?
Nie, určite nie. Definícia čohokoľ-
vek nie je vtipná, najmä v prípade 
humoru. A písať do Bumerangu 
vlastnú definíciu humoru mi pripa-
dá ako nosenie... pocitu trápnosti 
do parlamentu, teda čosi nadby-
točné.

❷ Stala sa vám niekedy hu
morná (veselá) príhoda, ktorá 
by mohla pobaviť aj našich 
čitateľov?
Keďže som vojnový reportér a fo-
tograf, už 25 rokov, tak som ta-
kých príhod zažil neúrekom. Po-
zor, nežartujem. Aj vo svojej novej 
knihe Na juh od raja spomínam 
istého deda Voščepynca, ktorého 
som spoločne s tebou, Fedor, pred 
rokmi navštívil na bývalej Podkar-
patskej Rusi (dnes Ukrajine) a ten 
nám vravel, ako si isto spomínaš, 
že jeden z jeho troch synov "robí 
v KGB na slovenskej hranici, to mu 
ale nepovedzte, to je tajné".

❸ Ktorá oblasť spoločenské
ho života je podľa vás najväč
ším inšpirátorom humoru?
Jednoznačne politika. Tá je plná 
generátorov náhodných zvukov 
slov, či už v oblekoch, v tričkách 
s nápismi alebo (dámy, prepáč-
te, musím to gendrovo vyvážiť), 
v ženských šatách. No budem 
úprimný, nebavím sa už na tom. 
Skôr som čoraz viac smutný.

❹ Ak máte  mohli by ste 
nám prezradiť rebríček:  
a) najveselších politikov  
b) najsmiešnejších politikov?
Nebudem konkrétny, v prípade 
„tých našich“, slovenských, tobôž 
nie. Ono sa ten pelotón (vtipných, 
smiešnych, trápnych) v priebehu 
štvorročnej etapy aj dosť mení, raz 
vpredu ťahá Fico, inokedy Dan-
ko, Matovič či Sulík. Pričom taký 
Kotleba vie, že veľa toho robiť ne-
musí a to svoje má isté. Zo zahra-
ničných politikov ma bavil Henry 
Kissinger, o ktorom sa traduje, že 
natoľko nemal rád novinárov (čo 
chápem), že raz prišiel na tlačovku 
s otázkami, ktoré si sám napísal 
a sám si na ne aj odpovedal. Pán 
premiér, počujete?

❺ Máte obľúbenú anekdotu?
Z výstavy psov. Čo stojí ten pes? 
Neviem, čo si nesadne, Nie, ne-
myslím to tak, koľko stojí? Asi dve 
hodiny.

SEM
TÁZOK

HUMORE
DPOVEDÁ 

NA 

pokračovanie na strane II...

Ladislav BELICA

PROSPECHÁRSKA
Takú som si ja funkciu zamiloval, 
ako by ju maláreček vymaľoval.
Kšefty čierne, béemvéčka,
ako by ju maľovala malárečka...

Ľudo MAJER

O JEDNEJ DOBE

Krkolomná doba.

Na krku má nôž. 

Lož vydáva za pravdu

a pravdu za lož...
Milan HODÁL

K e ď  n i k t o  n e m ô ž e  z a  n i č ,

v š e t c i  m ô ž u  z a  v š e t k o .

Tomáš JANOVIC

Čo vidí optimista na cintoríne?  

Samé plusy.

Z MURPHYHO ZÁKONOV
Ak nejaký politik povie, že všetci sme na jednej lodi, tak to znamená, že 
on chce byť kapitánom a my máme veslovať.

Fedor VICO
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Povzdychol si na konci dovolenky holič:
- Od pondelka budem zasa zarezávať.

Bezdomovci majú obyčajne deravé vrecká.  
Nečudo, veď nemajú čo stratiť.

Boris BOHO

DIKTÁT DOBY

Vyšli z módy
medziľudské vzťahy,
prednosť majú
politické ťahy.

NAŠE EURO

Padne veru kruto 
výplata aj v brutto.

Miki JARÁBEK

Odvaha je niečo, s čím sa človek ne-
rodí, čo sa nedá vyštudovať, a teda 
sa to nedá naučiť. Ale pritom sa v ži-
vote občas s odvahou a odvážnymi 
ľuďmi stretávame. Je to niečo, čo 
sa nedá programovať, pripravovať, 
plánovať, pretože, kto je odvážny, 
kto môže o sebe povedať, že je od-
vážny? Vojak na fronte je odvážny, 
alebo je prinútený okolnosťami 
správať sa tak ako sa správa? Di-
sident bol (je) odvážny, alebo len 

jednoducho určité veci a javy nevie 
prijímať s kompromismi? Dav na 
námestí v roku 1989 bol odvážny? 
Šialenec, ktorý v silnom aute vojde 
do protismeru a zabije seba i niekoľ-
kých nevinných, bol odvážny? Novi-
nár, ktorý píše len to, o čom je sám 
presvedčený, i keby stál proti celej 
spoločnosti - je odvážny? Každý 

z týchto odvážnych má minimálne 
jednu alternatívu (zväčša však ove-
ľa viac). Pochybujem o tom, že by 
niekto vstal ráno z postele, opláchol 
sa, vypil šálku kávy, pozrel sa do 
diá ra a skonštatoval - dofrasa, dnes 
musím byť odvážny. Pravdepodob-
nejšie je, že z domu ráno odchádza 
obyčajný človek, ktorý si v duchu 
opakuje, čo ho v nasledujúcich mi-
nútach a hodinách čaká a zrazu - 
hop - v električke sa postaví do cesty 
hulvátom, ktorí obťažujú cestujú-
cich, alebo v práci z ničoho nič po-
vie šéfovi (alebo kolegovi či podria-
denému), čo si o ňom myslí. Na 
schôdzi z ničoho nič vysloví vlastný 
názor. Nevie, kde sa to v ňom vzalo. 
Zrejme sa s tým už narodil. Narazil 
na určitú pomyselnú hranicu a zara-
dil sa medzi tých, ktorí ju posúvajú. 
Ak teda existuje niečo ako odvaha, 
jej nositeľ sa o tom ani nikdy nemusí 
dozvedieť. Len zbabelci sú presved-
čení o vlastnej odvahe. 

Voči mladým by sme však mali 
byť trochu tolerantnejší. Mladosť 
nemá na výber. Pretože ako hovo-
rí klasik - „kto nepozná v mladosti 
odvahu, nepotrebuje na starosť ani 
pamäť“.

Píše Miroslav VICO
Kreslí Fedor VICO

SLOVNÍK (TAKMER) CUDZÍCH SLOV

ODVAHA
❻ Stali ste sa niekedy objek
tom žartovania? Ako to na 
vás pôsobilo?
Našťastie, často. Potešilo...

❼ Je pre vás humor nevy
hnutnou súčasťou života, 
alebo sa bez humoru pokojne 
zaobídete?
To musia posúdiť iní, ja sa bavím 
dobre.

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

Milan HODÁL 

UHOL  
POHĽADU
Stavba 
o ktorej svet
neprestajne píše
Veď vieš... 
ide o tú
známu vežu v Pise
Naklonený 
nemý svedok času
s gráciou predvádza 
tú kamennú krásu...
Tajuplná 
skoro ako Yeti
Už-už čakáš
kedy k zemi zletí...

Lenže - 
čo ak veža
je v tom nevinne
a my naložení
v sladkom omyle???

Možno stojí rovno!
aj má presný stred...

A na šikmej ploche
stojí tento svet...

Demokracia je systém, na ktorý ne-
existuje recept. Je to živý a jedinečný 
organizmus, ktorý sa nachádza v ne-
ustálom vývoji a jeho najcharakteris-
tickejšou črtou je ZMENA. A podoba 
demo kracie, jej tvár je presne taká, 
akú má obyvateľstvo krajiny, ktoré 
demo kraciu nesie, dalo by sa pove-
dať, na vlastných pleciach. Jednodu-
cho povedané, akí ľudia, taká demok-
racia. Preto je práca na sebe samom 
tým najdôležitejším v demokracii, 
lebo mierou, ako zušľachťuje a vylep-
šuje seba, zušľachťuje a vylepšuje de-
mokraciu. Pravda, dôležitým pred-
pokladom pre fungujúcu demokraciu 
je fungujúca ekonomika. To nie sú 
prázdne slová, lebo iba človek, ktorý 
je čo možno najviac zbavený animál-
nych strachov a ktorý sa čo najviac 
dokázal vzdialiť od našich neander-
tálskych predkov, teda človek, ktorý 
je pánom seba samého a nie otrokom 
svojich slabostí, iba takýto človek je 
pre demokraciu najlepšie spôsobi-
lý. Iste, sme nedokonalé tvory. Sme 

ešte veľmi vzdialení od perfekcie, 
a preto budeme musieť žiť v takej de-
mokracii, ktorá nás odzrkadľuje. To 
však nie je tragédia, lebo nám ostáva 
cieľ.: Snažiť sa o stále dokonalejšiu 
demokraciu. A to je reálny cieľ. Cieľ, 
ktorý má v rukách každý z nás. Pre-
to je rozdelenie Česko-Slovenska len 
krokom k lepšej demokracii, lebo 
centralizmus a spupnosť silnejšieho 
nedávala nádej na realizáciu života-
schopnej demokracie. Tým, čo toto 
rozoznali a čo dôsledne a demokra-
ticky išli za týmto cieľom, patrí vďa-
ka. Na tých ostatných dejiny zabudnú 
a od Nového roka nebudú už nikomu 
na úžitok... Preto, ak by som si čosi 
mohol priať do nového roku, tak ude-
lenie Nobelovej ceny mieru pánom V. 
Mečiarovi a V. Klausovi. Nielen preto, 
že rozoznali správne cestu, ktorou sa 
demokracia v Česku a na Slovensku 
dá najlepšie uskutočniť, ale aj preto, 
že statočne a bez reptania znášali 
často nechutné a nespravodlivé po-
dozrenia a útoky od ľudí, ktorí v mene 

demokracie ju iba špinili a s ňou aj jej 
protagonistov. 

Čaká na nás veľa práce, budeme sa 
musieť vyrovnať s ťažkosťami, ktoré 
v plnom rozsahu ešte nikto nemô-
že odhadnúť, a bude si to vyžadovať 
veľa sily, trpezlivosti a aj odriekania. 
Preto netreba klesať na mysli, ako sa 
nám to snažia niektoré médiá a niek-
torí dobrí strýkovia a tety nahovoriť. 
Budúcnosť patrí demokracii, demok-
racii so slovenskou tvárou. Bude to 
v koncerte demokracií nový nástroj, 
na ktorého tón si svet iste skoro zvyk-
ne. A Nobelova cena V. Mečiarovi a V. 
Klausovi by spôsobila, že svet bude tú 
našu demokratickú hudbu počúvať 
pozornejšie a azda aj s väčším poro-
zumením.

Zamyslenie B. Zvrchovca, v časo-
pise Koridor, 6. januára 1993 (Použitá 

je len druhá, podľa nášho názoru 
vtipnejšia polovica jeho  
hlobkomyselnej úvahy) 

DEMOKRACIA SO SLOVENSKOU TVÁROU

Marcel KRIŠTOFOVIČ

(ak by ste ešte stále nevedeli, čo to tá demokracia vlastne je)

SPOMÍNAME...alebo  
Z POLITICKÉHO SÚDKA

Jakeš si zavolal Biľaka na koberec 

a vyčítavo mu vraví:

- Vasiľ, ľudia si o tebe šepkajú, že 

si už v štvrtej triede ľudovej školy 

fajčil. Je to pravda?

- Je, a čo je na tom také hrozné? 

Veď som mal už pätnásť rokov.

Stretol Mečiar Klausa pred roz-

delením Československa a spýtal 

sa ho, či si začne aj on uťahovať 

opasok. Klaus smutne podotkne: 

- Ja nebudem môcť, lebo mi 

ho pri návštevou na Slovensku 

ukradli.

NAJLEPŠÍ Z NAJLEPŠÍCH

Výstižný transparent je taký, ktorý chvíľu nesiete a potom vás ne-

sie nahor už sám. Milan KENDA

VŠIMLI SME SI

Stačí jedna novinárska kačica a trafená hus zagága.
Stano VEREŠVÁRSKY 

Keď vám niekto pri zoznamovaní povie: „Potešenie je na mojej 

strane“, treba sa preventívne opýtať, ktorá je tá „jeho“ strana?
František GUBÁŠ

POMÁHAŤ A CHRÁNIŤ
Nasadia si helmy
navlečú maskáče
a tak nás začnú chrániťaž nám husia koža naskáče.

PARLAMENT  
PO PRÁZDNINÁCH
Dúfali sme v lete nesmelo, že sa bude v parlamente niečo pozitívne riešiť a nie iba, že tam bude veselo.

Eva JARÁBKOVÁCHABADOVÁ

Andrej MIŠANEK
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LÁSKA ZVÍŤAZILA

Pracovali sme na tom
zo všetkých síl,
iba škoda, že sa toho
Havel nedožil.

Eva JARÁBKOVÁCHABADOVÁ

CHVÍĽKA  
POÉZIE
Sedemdesiat sukieň mala, 

a predsa sa nevydala.
A ja mala iba jednu, 
aj to mini.
Teraz som v tom...
Kto je vinný???

Anna proletárka

RAŇAJKY

Vraj ufón - šéf má vo zvyku
vždy raňajkovať z tuby.
Na kapitánskom mostíku 
si potom čistí zuby.

KRITIKA ZDOLA

Prečo národ vesmírny
od hladu sa moce?
Nuž: súhvezdie Barana 
vedú samé ovce.

UFOGRAMY 
Tomáša MAJERNÍKA

Ani v tomto mimovolebnom 
období aktivisti našej strany 
nezaháľajú. Vytvorili si nepar-
lamentnú komisiu na zrátanie 
najírečitejších obyvateľov Slo-
venska, teda takých, ktorí by 
v akejkoľvek politickej či spolo-
čensko-politickej situácii obhá-
jili svoje právo byť na Sloven-
sku na popredných miestach 
vo všetkých oblastiach. 

Oslovili sme reprezentatívnu 
vzorku 296 230 tisíc obyvateľov 
Slovenska a výsledky sú mimo-
riadne zaujímavé. 

125 222 respondentov sa pri-
znalo, že kdesi v ich rodokmeni 
je okrem slovenského aj výho-
nok nemecký a maďarský. 

115 000 - výhonok maďar-
ský, rómsky, rumunský, srb-
ský, chorvátsky, pochopiteľne 
okrem slovenského. 

10 124 - popri slovenských 
predkoch priznalo aj výhonky 
ukrajinské, rusínske, poľské. 

31 728 - popri slovenských 
predkoch aj výhonky ukrajin-
ské, rusínske a maďarské. 

10 125 sa prihlásilo k rómskej 
národnosti, väčšina však na 
tom trvala, že sú Cigáni.

3 273 - popri slovenských 
predkoch aj výhonky české.

424 - popri slovenských 
predkoch aj výhonky české 
a nemecké.

119 - odmietli (veľmi zlou 
slovenčinou) odpovedať.

76 - po položení otázky sa 
rozplakali.

67 - po položení otázky 
v zmätku emigrovali so slova-
mi - už sa to začalo.

33 - čistokrvní Maďari.
28 - čistokrvní Česi.
6 - Rusi.
5 - čistokrvní Slováci, traja 

členovia Slovenskej národnej 

strany a dvaja prívrženci Ľudo-
vej strany naše Slovensko.

Mená piatich čistokrvných 
Slovákov máme v redakcii, 
prosíme prípadných ďalších, 
ktorí majú hodnoverné dôka-
zy o čistokrvnosti (potvrdenie 
o árijskom pôvode a pod.), aby 
sa prihlásili v redakcii, aby sme 
predstihli aspoň Rusov, prípad-
ne, aby sme sa dostali o nejakú 
priečku vyššie.

Ak by náhodou vznikli neja-
ké pochybnosti o tom, ako sme 
také množstvo respondentov 
zvládli - odpoveď je jednodu-
chá - na Slovensku je už dnes 
možné všetko. A navyše tento 
výskum potvrdil oprávnenosť 
existencie akejkoľvek malej 
strany na Slovensku.

Pri rátaní obyvateľov Slovenska 
podľa národností nám pomáha-
la aj najmodernejšia viacúčelo-
vá technika.

Ako sme sa dozvedeli z nezá-
vislých zdrojov, Osobitný kon-
trolný orgán malých (OKO-M) 
vo svojej nedávno vypracova-
nej správe konštatuje, že „Ne-
priateľ nespí, nepriateľ  bdie!“
Z tejto naozaj vyčerpávajúcej 
správy je jasné, o koho sa jed-
ná. O čo však v nej ide, to sa 
nám doteraz zistiť nepodarilo. 
A to napriek tomu, že niektorí 
jej tvorcovia tvrdia, že o de-
mokraciu. Na druhej strane po-
tom nerozumieme niektorým 
krikľúňom, ktorí tvrdia, že ide 
naozaj o ňu.

jp

SPRÁVY 
SLOVENSKEJ 
MALEJ 
STRANY

mv

Fero MRÁZ 

Andrej MIŠANEK Miro VICO
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(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

 Starý otec sa staral o svoje dve vnú-
čence, keď sa ho vnúčik opýtal:
„V škole sa nás pýtali, starý otec, ako 
ste vy a stará mama starí?“
„Oj Móricko, my sme tak starí, že 
keď sme boli mladí, Mŕtve more 
bolo ešte iba choré.“

Na návšteve u Rebeky si priateľky 
pochutnávajú na dobrých koláči-
koch. Rebeka ich ponúka a rozná-
ša ďalšie a ďalšie dobroty. Príde aj 
k Sáre a hovorí:
„Sára, daj si aj tento, ak si ešte ne-
mala.“
„Ďakujem, ale jeden som už mala.“
„No, keď už ide o to, mala si tri, ale 
jeden si ešte môžeš dať.“

Ráchel a Sára navštívili Rebeku, 
ktorá ležala pripútaná na lôžko 
s boľavým chrbtom. Keď k nej prišli, 
pustili sa do nariekania, aké to musí 
byť strašné celý deň ležať v posteli, 
bez možnosti akéhokoľvek pohybu, 
a keďže ju chceli utešiť tak jej navrh-
li:
„Drahá Rebeka, srdiečko, oj, oj, ako 
ti musí byť ťažko, budeme na teba 
stále myslieť a každý večer sa za 
teba pomodlíme.“
Rebeka sa zamyslela a hovorí:
„Ďakujem za ochotu, ale mohli by 
ste radšej každý večer prísť navariť 
a upratať, modlenie si zoberiem na 
starosť sama.“

Moritz navštívil doktora a sťažuje 
sa:
„Pán doktor, čím ďalej, tým viac za-
búdam. Čo s tým mám robiť?
„Porozmýšľam, ale budete musieť 
zaplatiť dopredu.“

Móric, pán už vo veku, mal krásnu 
mladú služobnú, ktorá sa mu starala 
o domácnosť. Jedného dňa ho bol 
navštíviť kamarát, mladý Šmelke, 
ktorý nevedel zo služobnej spustiť 
zrak. Keď odišla do kuchyne, Móric 
hovorí:
„Viem na čo myslíte, ale nie je to tak, 
nespávam so svojou služobnou a je-
diné čo robí je, že sa mi stará o do-
mácnosť.“ 
A odišiel, nechajúc zahanbeného 
Šmelkeho samého, do kuchyne, 
pomôcť služobnej s ďalším chodom. 
O pár dní po návšteve prišla služob-
ná za Móricom a hovorí:
„Nechcem nikoho obviňovať, ale je 
fakt, že po návšteve mladého Šmel-
keho nemôžem nájsť tú striebornú 
tácku na koláče.“
Móric sadol a napísal list nasledov-
ného znenia:
„Milý Šmelke, nechcem povedať, 
že ste ju ZOBRALI, ani nechcem 
povedať, že ste ju NEZOBRALI, ale 
faktom je, že po Vašej návšteve nám 
chýba strieborná tácka na koláče.“
O niekoľko dní prišla odpoveď:
„Milý Móric, nechcem povedať, že 
SPÁVATE s Vašou služobnou, ani 
nechcem povedať, že NESPÁVATE 
s Vašou služobnou, faktom ale je, 
že keby ste spávali vo svojej posteli, 
vedeli by ste, že tam som tú tácku 
strčil.“

Ž I D O V S K É 

A N E K D O T Y

Mrazivý humor z internetu

PF 1992, Břetislav KOVAŘÍK

Adolf BORN Ján GREXA

KROTKÉ SPRÁVY
/ Stano VEREŠVÁRSKY

Prezident PZ SR vydal výzvu humoristom v ktorej 

apeluje, aby nenosili brady. Uviedol, že v súčasnosti 

boli prijaté účinné protiteroristické opatrenia, na zá-

klade ktorých by mohli byť, pre takýto výzor a šírenie 

bradatých vtipov, ako podozriví, zadržaní a vyšetro-

vaní.
Na otázku ohľadom výzoru pána ministra, Prezident 

PZ SR odpovedal lakonicky - Pán minister má výnim-

ku a ochranku (!?)

Žalobe čelí bývalý podpredseda Slovenskej rádioe-

lektronickej spoločnosti Albín Černoch z obce Hladné 

Nedožery. Dôvodom je fakt, že menovaný je zodpo-

vedný za organizovanie interaktívnej výstavy Dotkni 

sa techniky, na ktorej vystavoval exponáty s nechrá-

nenými elektrickými časťami pod napätím. Toto ko-

nanie spôsobilo vážne poranenie dvoch príslušníkov 

polície, ktorí prípad vyšetrovali, ako aj dvoch prísluš-

níkov policajnej inšpekcie, ktorí prešetrovali správ-

nosť a zákonnosť vyšetrovania. Obžalovaný na dôvo-

dy svojho konania uviedol, že konal v dobrom úmysle 

so zámerom aby úradom zostal dostatok finančných 

prostriedkov na vyplácanie dôchodkov, keďže pred-

pokladal, že výstavu s voľným vstupom navštívia naj-

mä dôchodcovia (?!)

VIETE? NEVIETE?
Aký je rozdiel medzi chrípkou a láskou?
Chrípka položí do postele jedného a láska dvoch.

Aký je rozdiel medzi hmlou a svokrou?
Nijaký. Keď sa vyparia, svitá celkom pekný deň.

GASTRO

Prečo blondína pridáva polievku do koláča?

Lebo v recepte je napísané: jednu polievkovú lyžicu

GASTROOKIENKO
Hus vystrčí hlavu z rúry a reve: Buď poriadne zakúrite, alebo mi vráťte perie! Už mám husiu kožu.

Gejza príde do reštaurácie a hovorí hlavnému:
- Včera som si tu zabudol kabát.
- Aký?
- To je jedno, ja nie som prieberčivý.

PO (NA) UČKA
Ženy, ktoré chodia do kúpeľov, delíme na tri kategó-
rie:

tigrica - vrhne sa hneď na prvého
levica- najskôr si pozrie terén a až potom si vyberie 
mulica - upletie sveter a ide domov

ZO SÚDNYCH SPISOV

... Mám rada takých chlapov, ako je napríklad Winne-

tou alebo Sandokan.

... Som pravdepodobne bezdetný.

... Vždy, keď mal manžel dobrú náladu, ostala som 

v druhom stave, takmer aj v treťom.
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Rasťo VISOKAI

VERŠÍČKY  
NA ŠKOLSKÉ  
PERLIČKY
Parašutistom sa 
neotvoria oči.
Avar je náš predok,
čo sa vozil v koči.
Buldog, doga, herpes,
z plemien psov sú známe.
Zo zemetrasenia
otras mozgu máme.
Kone zapriahame
iba v smere jazdy.
V autonómii mať
musí auto každý.
Dekani sú ľudia,
ktorí majú deky.
Ryby zahrejú sa
trením v toku rieky.
Náš štát nerestné má
v zemi suroviny.
Medicimbal to je
študent medicíny.
Páchateľom vraždy
Kábela bol Kain.
Užívateľ drog dá
život za kakaín.
Cholerosterol zas
trápi sklerotika.
V lete z morskej vody
sušením soľ vzniká.

Jozef BILY

PERLIČKY ZO 
ŠKOLY A OKOLIA
• Môj otec je taký dobrý, že by mu-

che ani vlas na hlave neskrivil.

• Aj keď je športovec, dosť váži. 
Preto si ho vážim.

• Hovorí, že každý človek sa má 
oženiť aj keď je mierny a tichý. 
Tvrdí, že sa pred rokmi oženil 
s maminkou, aby sa nemusel há-
dať s cudzími ľuďmi. 

• Nedávno mamu nahneval. Po-
vedal jej: „Dobrá gazdinka po 
pivko aj cez plot preskočí.“

• Tatko má podpis, ako keď doňho 
niekto strčí.

• Nikdy nepije pred nami alkohol, 
len niekedy minerálnu vodku.

• Chcem pomôcť rodičom starať 
sa o rodinu finančne. Preto si 
vravím, že najlepší spôsob by 
bolo dať sa do zberu.

• Keď mi pomáha s domácou úlo-
hou z matematiky, býva nevypo-
čítateľný. 

• Spí úplne celý okrem nosa, ktorý 
mu píska. 

• Dal mi päť rán do života. 

• Je poverčivý. Keď stretne komi-
nára chytí sa za gombík. Keď 
stretne učiteľku chytí ma pod 
krkom.

Juraj CAJCHAN

Chlapík na druhý deň po 

fláme stojí pred zrkadlom, 

krúti hlavou a vraví:

- Pozri sa!... Síce neviem kto 

si, ale zuby ti umyjem!

KNIŽNÝ SERVUS

Čitateľka Migréna K. vracia 
v knižnici knihu ako takú 
a sťažuje si:
- To je hrozný preklad. Nevie-
te, kto to prekladal?
- Nikto, to je originál.

V REŠTAURÁCII

- Prosím si viedenský rezeň, 

taký tip-top.
- Ľutujem, nemáme, ale 

môžem vám priniesť pravú 

slovenskú fazuľovicu pif-paf

ŠUP S NIMI DO ŠUPLÍKA

Vypĺňal básnik v „socíku“ 
v novinách svoju rubriku.
Zato však dneska v „kapíku“
hromadí verše v šuplíku.

CHRLENIE VIET

Každý Slovák niečo vydal.
Editorom každý šibal!
Skeptik sa však vecne pýta:
Kto to všetko bude čítať? 

Milan KENDA

ORAVSKÉ SÚDNE INGREDIENCIE

§ Ešte krátko pred utopením v rieke sa mi dotyčný chválil, že 

hodlá preplávať La Manche.

§ Obvinená nemá zlú povesť, ale má opovážlivé pozadie.

§ Aby manžel nemusel platiť výživné, spálil predo mnou výplatné 

pásky, alebo ich rýchlo zjedol.
 ch

OKIENKO CELEBRÍT
Aj vo svojom požehnanom veku si 
legendárna speváčka Yvetta Simo-
nová (87) na nedostatok fanúšikov 
nemôže sťažovať. Vo svojom súkro-
mí sa necíti osamelá, pretože, ako 
hovorí "čtu Bumerang, takže mám 
veselé stáří."

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

NA PALICI
Evropská unie prožívá asi nejobtíž-
nější období od doby svého vzniku. 
Britové se rozhodli, že je na čase 
udělat Bruselu pápá lálá a „Brexit“ 
se všemi svými možnými dopady 
se teď bude řešit ještě hodně dlou-
ho a na nejrůznějších úrovních. 
Nejsem politologicky vzdělán, tak-
že se nebudu pouštět do nějakých 
hlubokých analýz a úvah, nicmé-
ně připojím jeden vlastní postřeh. 
Předně by mělo zaznít, že nejsem 
žádný velký příznivec evropské-
ho molochu, na druhou stranu 
jsem schopen pochopit některé 
argumenty zastánců evropské-
ho společenství. Odchod Británie 
mne překvapil, nevěřil jsem, že 
poddaní Jeho Veličenstva nako-
nec odsouhlasí odchod své země 
z EU, ale když už se tak stalo, tak 
si myslím, že teď je nejideálnější 
okamžik provést určité změny, 
tak aby se jednotlivým členským 
zemím v rámci bruselské mašine-
rie lépe žilo a volněji dýchalo. Těší 
mně, když vidím sražený hřebínek 
všech těch militantních eurounio-
nistů a baví mně, jak teď horečně 
chtějí jednat. Jediné věci na tom 
všem ale nerozumím. Konkrétně 
výroku českého ministra zahraničí 
Zaorálka, který prohlásil, že Češi 
se postarají o to, aby se unie již dál 
neštěpila. Doufám, že tento vý-
rok byl pouze důsledkem velkých 
veder, protože jinak mám takový 
neodbytný pocit, že se šéf české 
diplomacie musel asi definitivně 
zbláznit.

Vářka

SVJĚTÁK BOY 
ZÁHORÁK

(Záhorák sem od rodu,
neber to za nehodu!)

S „body“, „fejsem“ „manažéra“,
vedúcím sem byu ešče včéra.

Vím co značí slofko „kúl“,
to že „full“ já nejsu vúl.

Usmívám sa, ket su „frí“,
no f buxli mávám eurá tri.

Taký machr – frikulín,
šecko chápu, šak su „in“.
Na stojáka „freš“ to „fúd“
vymétel bych každý kút.
Zábava je „entrtejment“,

nejsu blbec, „krejzy“ dement.
V Česku říkám: „Hele vole!“,

fčil „Šit“ a „Fakink!“ – to ket su dole.
Furt „surfuju“ na tem „netě“,

snát tam šeci nezblbnete!
Nejsu sedlák, žádný gazda,

ale „farmár“, s Fordem azda.
„Šopuju“ ho z „kreditu“

a patrím mezi elitu.
Neňi humno, ale „ranč“,

na něm cucám pomaranč.

Tak posílám ťi „mesidž“: „Helou!, Báj!“
„Mám sa „oukej“, aj ty sa maj!“
Pridám k temu pjěknú „selfí“:
Já Záhorák (aj z Floridy delfín).

Pejo VIDLÁR
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KURDA HOŠI GUTEN TAG
Informace, které přicházejí z Turec-
ka po potlačení nedávného vojen-
ského pokusu o převrat, jsou lec-
kdy proticudné a světová veřejnost 

často netuší, na čí straně je pravda. 
Naše redakce proto vyslala do Tu-
recka svého politického pozorova-
tele Pavla Aliho Žáčka, aby se poku-
sil zmapovat současnou politickou 
a bezpečnostní situaci v zemi. Náš 
expert se po několikatýdenním po-
bytu vrátil před časem zpět do vlasti 
a své postřehy shrnul lakonicky do 
jediné věty: Převrat v Turecku byla 
od začátku pěkná kurdárna...“

KROKETY HUMORU
• Niektoré ženy vzrušujú nuly natoľko, že sa za ne vydajú.• Aj malé ryby sú ryby - povedal. A ukradol akvárium.• Keď sa to tak vezme, k zníženiu počtu obyvateľstva na jedného lekára môžu najviac prispieť lekári sami.

Piper Jančo

Muž, ktorý opúšťa psychiat

riu, vraví zostávajúcemu 

pacientovi:

- Tak mi je smutno a ťažko. 

Do včera som bol Napoleon 

a dnes som nikto.

- Vy ste ženatý?
 Nie, ja len tak hlúpo vyze
rám.

Ona jemu: 
- Ak sa neprestaneš pozerať 

na iné ženy, tak ti dolámem 

parohy!

- Drahý, chcela by som ísť 
do ZOO.
 A nebude ti smutno 
v klietke?

Rozprávajú sa dvaja o 
skleróze:
 Len si predstav, môj otec 
telefonoval susedovi, aby sa 
ho opýtal, aké má číslo.
- S mojím je to ešte horšie. 
Predal auto, aby sme mali na 
benzín.

Jakub SUCHÝ

POMOCNÁ RUKA 

J. W. PALKOVÁ
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ŽELEZNIČNÉ UZLY LACA TORMU

ČERTOVSKÉ OBRÁZKY ĽUBA RADENU

Opýtal sa vraj raz akýsi študent 
profesora Alberta EINSTEINA, či 
by mu dokázal vysvetliť tajomstvo 
bezdrôtovej telegrafie bez použi-
tia cudzích slov.
Veľký učenec sa usmial:
„Predstavte si, mladý muž, jazve-
číka, ktorý je dlhý z New Yorku až 
do Londýna. Keď ho v New Yorku 
potiahnete za chvost zakňučí až 
v Londýne. To je telegrafia.“
„A bezdrôtová telegrafia?“ - zve-
davo sa opýtal študent.
„To je to isté, ale bez jazvečíka.“

Ako väčšina vedcov, bol tiež profe-
sor Albert EINSTEIN v praktickom 
živote veľmi roztržitý. Raz ho upo-
zornil jeden z jeho poslucháčov: 
„Ale, pán profesor, vezmite si 
predsa dáždnik, veď vonku leje 
ako z krhle.“
„Nie, nie, mladý priateľu,“ vrtel 
hlavou Einstein. „To je môj sys-
tém. Mám totiž vždy jeden dážd-
nik doma a jeden tu na fakulte. 
Keby som si ten univerzitný teraz 
vzal, nemal by som tu potom žiad-
ny a doma dva.“

Raz sa spýtali EINSTEINA: 
„Majstre, ako vlastne vznikajú vy-
nálezy?“
„Jednoducho“ - odvetil učenec. - 
„Vieme, že taká a taká myšlienka 
sa nedá realizovať. Ale žije si kdesi 
akýsi nevedomec, ktorý o tom ne-
vie, a on ten vynález uskutoční.“

EINSTEINOVA teória relativity 
vyvolala v celom vedeckom sve-
te veľké vzrušenie. Napriek tomu 
mal pán profesor málo žiakov. Keď 
ešte prednášal v Prahe, spýtala 
sa raz jeho žena vrátnika, kde je 
poslucháreň profesora Einstei-
na. Vrátnik prekvapene vzhliadol 
a potom vyhŕkol:
„Čo? Poslucháreň? Tých päť štu-
dentov sa schádza vždy v jeho 
pracovni!“

anekdoty
podľa
becedy e

CHUCK NORRIS  A.H
• V škole ani nemusel počítať. Napísal výsledok a učiteľka 

podľa neho urobila príklad.

• Svojím pohľadom prinútil ypsilon, aby zmäkol na i.

• Vie deliť nulou.

• Dokáže vysloviť mäkké F.

• Vie napočítať do tisíc na prstoch jednej ruky.

• Je jediný človek, ktorý vie, prečo sa v slove pyramída 
píše y.

• Vie recitovať „Mor ho“ v Braillovom písme po fínsky.

• Nepíše knihy. Písmená sa samy z panického strachu 
sformujú do slov.

• Čo bolo skôr: Vajce alebo sliepka? Prvý bol Chuck Norris.

• Chuck Norris nie je len meno, je to i sloveso.

• Chuck Norris naučil logopéda hovoriť r.

•  Chuck Norris nečíta knihy. Stačí mu sa prísne na ne 
pozrieť a ony mu hneď všetko vyzradia.

• Keď príde Chuck Norris do izby, nezapne svetlo, ale 
vypne tmu.

KTO S KÝM, KDE A KEDY
• Ako nám včera stehnografovala dyňa, totiž doňa Corrida Mercedes-combi, jediné pozitívne dedičstvo, ktoré po sebe zanechal diktátor Franco, je osviežujúca francovka.
• Dezider Medza-Kolchoz dnes v slabej chvíľke v mesteč-ku Plešivec narazil na prameň vlasovej vody pre pleši-vých a nazval ju Plešol. Tá píše! Mňam...

Milan Milan LECHAN, a.h.

VOLÁ MUŽ NA 
POHOTOVOSŤ
- Pán doktor, čo máme ro-
biť, náš kamarát prehltol 
štamperlík?!
- A urobili ste už nejaké pre-
ventívne opatrenia?
- No jasné, zatiaľ pijeme 
z fľašky.

NA SKOK V ARCHÍVE 
(1923)
Pavel Socháň: Márnotratník 

Kto má vždy peňazí dosť, 
všade je vítaný hosť.
Bol som prvý švihák v meste,
každý zdravil ma na ceste.
Ale dnes som prehral všecko, 
nemám nič, len prázdne 
vrecko.
Takto razom zo svetára
mením sa na proletára.
Však je proletárov moc!
Prajem všetkým dobrú noc!

Toto meno vyzerá na prvý pohľad 
veľmi exoticky, ale stačí ak si ho 
prečítate odzadu a dostanete ho-
landské meno Harry Lammerting. 
Karikaturista narodený v roku 
1932 tematicky inklinuje viac 
k čiernemu humoru, ale vcelku je 
zdržanlivý až chladnokrvný. Mlčky 
sleduje bláznivý svet okolo seba 
a jednotlivé odpozorované situ-
ácie trefne pointuje. Nejde však 
o bezuzdnú komiku skôr o situač-
ný úsmev, ktorý autora ani čitateľa 
nevyvedie z rovnováhy. Jeho kres-
by sú skôr statické, plné skepsy 
a melanchólie. Určite nevyvolajú 
búrlivý smiech, skôr inšpirujú aké-
si nostalgické zamyslenie.

Miro VICO

PROFIL

YRRAH
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MOJE NAJ
Speváčka Petra JANU (63)

Najväčšia láska? Humor
Najobľúbenejšie mesto? Prešov
Najlepšie jedlo? Tatarčané pirohy
Najlepší časopis? Bumerang
Najdojemnejšia chvíľa? Keď Fedor Vico pri mo-
jom koncerte v Lucerne plakal dojatím.

humoristicko-satirický dvojtýždenník, 
príloha denníka Šport. Redakcia Fedor 
a Miroslav Vico. Grafická úprava: 
Fedor Vico. Počitačové spracovanie: 

Jakub a Bohdan Vico. Príspevky posielajte na tieto kontakty: 
email: fedorvico@gmail.com, poštová adresa: Fedor Vico, 
Weberova 2, 080 01 Prešov. Informácie na pevnej linke: 051/77 31 
474, mobil: 0904 225 701.

Najbližšie číslo 

časopisu Bumerang 

nájdete vložené 

v denníku Šport

v sobotu 

5. nobembra

Svedomitý lekár umiera 
zarovno s pacientom

?

DUSENÝ ZAJAC
Z príchodom jesene odlietajú 
do teplých krajín aj zajace. Pred 
dlhou cestou cez Tichý a Hluč-
ný oceán sa často sústreďujú na 
telegrafných drôtoch, takže ba 
nemalo byť nijakým problémom 
jedného z nich chytiť, najlepšie 
zároveň so zvolaním "no počkaj, 
zajac!"......

Zajaca najskôr rozporcujeme, 
potom ho obaríme studenou vo-
dou, a ošklbeme z neho perie. 
Potom sa presvedčíme, či ešte dý-
cha, ak áno, tak pristúpime pria-
mo k vareniu.

Ešte počas porcovania však ne-
smieme zabudnúť opatrne vybrať 
zajacovi zuby, ktoré po zlepení do 
pravouhlého oblúka môžeme ako 
zubnú protézu darovať prastarej 
mame j jej nedožitým stým naro-
deninám. Porcie zajaca zalejeme 
smotanou a dusíme. Ak nevieme 
ako treba dusiť, skočíme si do 
divadla pozrieť si OTHELA, prí-
padne si vypočujeme niektorú zo 
skladieb Gejzu Dusíka. 

Hotového zajaca podávame 
ako predjedlo zašité v odmastenej 
minuloročnej kožky zo slaniny.

Želáme vám ničím nerušenú 
dobrú chuť.
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DEREŠ FEDORA VICA

BAČIKOVA
MUDROSC
Kedy je Slovak hrďina?

1. Kec ma peňeži.

2. Kec ma vypite.

JEDINÁ OTÁZKA, 
alebo

Vy sa pýtate, my neodpovedáme:
Nášho náhodne okoloidúceho redaktora sa bezdomovec Arpád K. opýtal: 
Pretože od nového roka zdražejú 
cigarety, už teraz si suším opada-
né listy. Je lepšie si ušúľať z nich 
cigaretku do novinového papiera 
z mienkotvorného denníka, alebo 
z bulvárneho denníka? 

• Bol to skúsený futbalista. Vedel, komu nastaviť nohu, komu dlaň.
• Kiež by umelé osvetlenie vnieslo viac svetla aj do nášho futbalového 

zákulisia.
• Okrem postavenia mimo hry by sa malo trestať aj postávanie v hre.
• Ovládal futbalovú abecedu, hoci bol analfabet.
• Futbalista je na tom horšie ako kvetina. Musí sa sám presadiť.
• Bazén bol dostatočne hlboký, iba výkony plavcov boli plytké.
• Nie každý kto nás dobehne je športovec.
• Počas pretekov aj ľahkému atlétovi býva neraz ťažko.
• V šprinte bol tak slabý, že nevedel chytiť ani druhý dych.
• Tak dlho mu hádzali polená pod nohy, až sa stal prekážkovým bežcom.
• Hokejisti tak rozkúskovali hru, že usporiadatelia museli upraviť ľadovú 

plochu. 
• Futbalové hviezdy nevidno tam, kde sa nad futbalom zmráka.

Náš spolupracovník Milan Kupecký vydal 
ďalšiu knižku, tentoraz s názvom SPOZA 
ČIARY. Na titulnej strane je ešte uvede-
né, že ide o športové aforizmy. Nie je to 
však celkom tak, lebo možno polovicu 
z celého obsahu zaberajú rôzne iné texty 
rôzneho rozsahu i obsahu, vrátane ane-
kdot na danú tému. My ale predsa-len 
zostaneme pri aforizmoch, z ktorých 
sme niektoré z tejto publikácie pre vás 
vybrali.
Knižka je doplnená kresbami Fera Mrá-
za, Františka Bojničana, Pavla Švancára 
a Vladimíra Pavlíka, ktorý čo do počtu 

kresieb (uvedené sú ako ilustrácie...) do-
minuje, čo je zrejmé aj z titulnej strany, 
kde sú len jeho kresby.
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POPEVOK
Mužu, mužu, jaka ja bars chora, 
ozda ňedožijem aňi do večara.
Ňetreba tebe, žena, dochtora, 
tu maš Bumerang, rozvešeľ še 
a potim ňim prikri še.
A ja vžala, prečitala, 
choroba me ochabila.
A z fľašočky guľ, guľ, guľ, 
ochabil me šicek buľ.

M. Laborec

REGIONÁLNY ŠPORT
Rozlúčil sa s reprezentáciou trojskokom: víno-ženy- spev.

Pavel TAUSSIG
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Kresba: Pavol ŠVANCÁR

Kresba: Vlado PAVLÍK

Foto: sám život


